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Van de redactie.                                                         
 
Vooral aan het eind van een jaar hoor je veel mensen zeggen 
dat de tijd zo vlug gaat. Zelf heb ik ook dat gevoel. Voor dat je er 
erg in hebt, is het oudejaarsavond en speel je met vrienden het 
laatste scrabble-spel  van 2016. In dit ledenblad gaat het ook veel 
over tijd, over gebeurtenissen in de stad, over belevenissen in 
het gezin, maar vooral ook over het naderend kerstfeest. 
 
Via de voorzitter vroegen we ook aan vier personen buiten het 
CDA Maassluis om een bijdrage te schrijven voor dit ledenblad. 
Te weten een protestantse predikant, rooms-katholieke pastor, 
humanistisch geestelijk verzorger en in plaats van een Imam aan 
een jongeman op bedevaart. We vroegen hen iets te schrijven 
over hun gevoel met of visie op het kerstfeest. Met als toevoeging 
daarbij een geheel eigen invulling te mogen kiezen en open te 
staan voor hun boodschap of signaal aan de (plaatselijke) 
politiek. Graag beveel ik het lezen van deze inzendingen bij u 
aan. 
 
Corine Bronsveld laat ons in haar mooie bijdrage zien hoe 
Maassluis op heel verschillende manieren stilstaat bij de 
geboorte van Jezus. Henrike Heijboer geniet van de activiteiten 
rond Sinterklaas en Kerst, maar kijkt zelf vooral uit naar de 
kerstkerkdienst in de Immanuelkerk op 18 december a.s. met 
een groep mensen met een verstandelijke beperking.  
 
Marcel ’t Hart vindt zwembad Dol-fijn een belangrijke 
voorziening voor de inwoners. Twee van zijn dochters zijn vaak 
in het zwembad te vinden. Op 15 januari is er in Dol-fijn een 
belangrijke gebeurtenis. Nieuwsgierig?  Lees het artikel van 
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Marcel. Kees Pleijsier heeft het in zijn bijdrage over 
vrijwilligerswerk en het geluk dat dit kan brengen. 
 
Fred Voskamp geeft in zijn bijdrage aan hoe ontzettend 
belangrijk geschikt onderwijs is voor de kinderen. Samen met 
een andere fractie zet Fred zich in voor het organiseren van een 
onderwijsconferentie. Via zijn taak als voorzitter van een 
raadscommissie  kan hij aan zijn functie als raadslid een extra 
dimensie geven. 
 
Mehmet Cicek schrijft over de gebeurtenissen in de 
Burgemeesterswijk, maar vooral ook over de belangrijkheid van 
een post voor Spoedeisende Eerste Hulp dicht bij huis..  
Tenslotte extra aandacht voor de nieuwjaarsbijeenkomst op 11 
januari. Als gasten zijn uitgenodigd Arjan Erkel en Karin Zwinkels 
(zie artikel). 
 
Ik wens u zinvolle kerstdagen toe en een voorspoedig en gezond 
2017. 
 
Frits Zandman 
 
 

 
  

Foto kerststal in de Dom van Berlijn (dec. 2015) 
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2017 komt er aan en meer                                                       
 

Tijd om de balans op te maken over 2016. Een jaar waarin veel 

gebeurde. In ieders leven persoonlijk natuurlijk maar ook heel 

veel daarbuiten wat ons leven en denken bepaalde. Oorlogen, 

rampen, vluchtelingen(crises), Oekraïne-referendum, Brexit, 

Amerikaanse verkiezingen om maar eens wat te noemen. En 

dan de landelijke en plaatselijke gebeurtenissen (Maassluis 

was bepaald geen onopvallend slaapstadje aan de Waterweg) 

en het politiek handelen en besturen. En dat alles altijd met 

directe of indirecte gevolgen voor iedereen. Altijd met lastige 

keuzes en nooit vrijblijvend. Persoonlijk ben ik niet zo van de 

goede voornemens maar politiek gezien ligt dat natuurlijk wel 

even anders. Politiek staat en valt immers met goede 

voornemens en soms beloftes. Verkiezingsprogramma’s, 

beleidsplannen- en notities, visiedocumenten, coalitieakkoorden 

en adviesrapporten daarvoor te over. En dat is maar goed ook 

want anders zou je als burger aan willekeur zijn overgeleverd. 

Maar ergens moet het al heel lang niet goed gaan. Mensen 

voelen zich vooral door de landelijke politiek niet (meer) 

gehoord of niet begrepen en zijn boos of angstig. Aan ons allen 

maar zeker onze politici de niet eenvoudige taak dat te doen 

kantelen. Eerlijk handelen, vertrouwen herstellen, integer zijn. 

Titel CDA verkiezingsprogramma: Keuzes voor een beter 

Nederland. Met de toevoegingen: Waarden & Traditie, Sterke 

Samenleving, Familie & Gezin, Zorg voor elkaar, Eerlijke 

economie. Mooie woorden zeker en belangrijk en goed dat 

onze partij ons daarbij helpt. Maar waar ging het mis en wat is 

mijn en jou rol daarin?  
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Verkiezingen 

Komen er aan! Eerst die voor de Tweede Kamer (15 maart 

2017) en dan een jaar verder de gemeenteraadsverkiezingen 

(21 maart 2018). Die voor de Tweede Kamer zijn met name 

voor onze landelijke partij en politici een forse inspanning waar 

wij plaatselijk op bescheiden wijze bij betrokken waren en nog 

zullen zijn. U gaat dat zeker weer merken. Uiteindelijk is hoe het 

landelijk met het CDA zal uitpakken ook van grote invloed op 

onze plaatselijke situatie. Nog spannender wordt het als we zelf 

aan de slag gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als 

bestuur zijn we druk bezig met het formeren van drie 

belangrijke commissies te weten de kandidaten, programma en 

campagne commissie. Begin 2017 zullen we de resultaten van 

dit voorwerk aan u voorleggen en zal de plaatselijke campagne 

ook van start gaan. Houdt u ook een beetje ruimte in uw 

agenda, we zullen u hard nodig hebben. En als u nu al ideeën 

heeft of vragen, bel of mail ons! 

Landelijk Verkiezingscongres 

Gaan we naar toe. Op zaterdag 14 januari 2017 is het CDA 

verkiezingscongres in Barneveld. Op programma het vaststellen 

verkiezingsprogramma en kandidatenlijst en aftrap campagne. 

Maar ook ontmoeten en begroeten, informeren en motiveren. 

Kortom vast weer een inspirerende CDA dag en heel leuk om 

met een groepje uit Maassluis mee te maken. Wie sluit zich 

aan? 

Kerst en oud en nieuw     

Ook dat komt er aan. Om naar uit te kijken. Advent en Kerst 

met zijn boodschap vol hoop. Misschien even een rustigere 

periode voor bezinning en om even bij te komen. Een rondje 

waterweg fietsen of een strandwandeling, ik wens het iedereen 

toe. En heel speciaal onze wethouder en gemeenteraadsfractie 
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(met hun gezinnen) die zich voor ons en de stad een jaar lang 

enorm hebben ingezet (niet zelden heel dichtbij de mensen of 

zelfs in het oog van de storm), bedankt daarvoor. 

Gezegende kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar. 

Het eerstvolgende mooie contactmoment voor ons allemaal is 

de CDA Maassluis nieuwjaarsbijeenkomst op woensdagavond 

11 januari 2017 in De Drukkerij, alvast van harte welkom en 

graag tot ziens. 

 

Jaap Poldervaart   

Voorzitter CDA Maassluis 
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Op weg naar Kerst                                                       
 
Als redactie vroegen we vier mensen buiten het CDA Maassluis 
een bijdrage te schrijven voor het ledenblad. Te weten een 
protestantse predikant, rooms-katholieke pastor, humanistisch 
geestelijk verzorger en in plaats van een Imam aan een 
jongeman op bedevaart. We vroegen hen iets te schrijven over 
hun gevoel met of visie op het kerstfeest. Met als toevoeging 
daarbij een geheel eigen invulling te mogen kiezen en open te 
staan voor hun boodschap of signaal aan de (plaatselijke) 
politiek. Hieronder de vier reacties. 
 
Een bewogen kerstfeest 
 
In de tijd van de apartheid, in 1975, vierde ik het kerstfeest in een 
zwarte gemeente in Zuid-Afrika. Een bevlogen, al wat oudere 
dominee, preekte over het kerstverhaal. Hij legde uit hoe 
bijzonder het was dat herders de eerste mensen waren die 
hoorden dat Jezus was geboren. Herders – die gezien werden 
als de meest verachtelijke mensen in die tijd. Met groot 
enthousiasme vierde die gemeente dat God aandacht besteedt 
aan de armen en verdrukten. Het voelde alsof Jezus zelf in hun 
midden aanwezig was. Er werd al gevierd dat er bevrijding zou 
komen uit de apartheid! 
 
Ik weet natuurlijk dat er ook nu in Zuid-Afrika veel sociaal onrecht 
is. Maar nooit eerder en nooit later heb ik ervaren welke kracht 
het kerstevangelie heeft; een signaal dat God omziet naar de 
armen en verdrukten van deze wereld. 
Kerst vieren is sindsdien voor mij principieel: vrede en 
rechtvaardigheid vieren. Kerst wil mensen bewegen om ook in 
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het spoor van Jezus zich voor die vrede en vrijheid te willen 
inzetten.  
 
Of politiek christelijk mag heten moet dan ook hieraan getoetst 
worden: bevordert het vrede en rechtvaardigheid? Zien 
christelijke politici de verdrukten van onze tijd, de slachtoffers en 
de vluchtelingen, de mensen die gediscrimineerd worden? 
Ik wens u een bewogen en vredig kerstfeest! 
 
Ds. Wim Barendrecht 
Predikant Protestantse Gemeente Maassluis 
 
Stemmen van hoop. 
 
In de Adventtijd staan profeten centraal, met name Jesaja en 
Johannes de Doper. Profeten roepen ons op om in onze woestijn 
van het leven van elke dag toch te blijven roepen dat het anders 
kan. “Bekeert u want het Rijk der Hemelen is nabij”, zegt 
Johannes, en durf resoluut te kiezen  voor de weg van het 
evangelie en van de dienende liefde. Zorg dat je hart openstaat 
wanneer God in jou mens wil worden en wanneer Hij ons 
uitnodigt om mee te bouwen  aan een rechtvaardige  en 
mensvriendelijke wereld. 
 
Johannes de Doper, en de profeten voor hem, hebben een 
merkwaardige veerkracht om toch te blijven roepen dat het 
anders kan. Je zou het geloof in de opstanding kunnen noemen. 
Een profeet heeft zich de volgende spreuk eigen gemaakt: 
"Waar het visioen, de droom, ontbreekt verwildert het volk."                                           
 
Elke Kerstnacht klinken de woorden van de profeet Jesaja(9, 1):  
"Het volk dat in duisternis gaat, zal een groot Licht 
aanschouwen." Deze woorden van de profeet geven nog steeds 
de droom aan van mensen, toen en nu. Ons leven is soms 
donker, als blinden tasten we langs de wand. 
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Er is geen zicht, geen uitzicht. Juist daarom spreekt dit feest van 
de geboorte van het Kind van Bethlehem ons zo aan. Het Kind 
zegt ons aan, dat er toekomst is, leven en licht. 
We vieren wat eigenlijk nog niet is: licht in overvloed, alle 
duisternis verdwenen. 
We vieren wie we nog niet zijn: mensen levend in het licht 
voorgoed. 
 
Het Kind van Bethlehem zegt ons aan, dat het kán, dat het moét. 
Zijn Licht schijnt voor alle mensen van goede wil. Hij wijst ons de 
weg. Hij is als een Vuur in de nacht. Ik wens het CDA Maassluis 
in het komende verkiezingsjaar toe dat zij in navolging van de 
profeten stemmen van hoop mogen laten klinken. 
Een Zalig Kerstfeest, 
 
Pastor Charles Duynstee  
(Parochie de Goede Herder Maassluis – Vlaardingen – 
Schiedam) 
 

 
 
Een typisch familiefeest 
 
Kerst is voor mij onlosmakelijk verbonden met advent. Bij de 
ouderen waar ik mee werk, merk ik namelijk dat veel van hen het 
nodig hebben om langzaam naar het licht toe te groeien. 
Allemaal hebben zij geliefde naasten verloren: hun ouders, 
broers, zussen, vrienden, vriendinnen. Als kerst  – een typisch 
familiefeest – dichterbij komt, dringt dan ook het gemis van 
dierbaren zich extra aan hen op. Een kamer vol lichtjes en 
vrolijkheid kan daarmee wat teveel van het goede zijn. In de 



                                          CDA Maassluis                   december 2016 

 

 9 

weken van advent heb ik daarom extra aandacht voor de 
donkere kant van het bestaan en vervolgens  ga ik met de 
mensen op zoek naar de lichtpuntjes in hun leven. Zodat als het 
eenmaal kerst is, zij hier ook – op hun eigen manier – van kunnen 
genieten.  
Welke manier dat dan is? Als (religieus) humanist, is de persoon 
tegenover mij het vertrekpunt. De ene persoon is christelijk, de 
ander niet. Voor beiden is er ruimte. De ene persoon heeft 
behoefte aan een religieuze viering, de ander wil in gesprek over 
de betekenis van kerst en weer een ander vindt het heerlijk om 
een pop te wiegen en te vertellen over de babytijd van haar eigen 
kinderen. Alle drie is even waardevol.  
 
Marianne van den Broek 
Geestelijk verzorger, Argos Zorggroep 
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Vragen, antwoorden en ‘Levensreis’  
 
Mohammed, Kan je jezelf in het kort even voorstellen. Mijn 
naam is Mohammed, een 27-jarige Maassluizer, ben daar 
geboren en getogen en ik fiets naar Mekka, de stad waar profeet 
Mohammed is geboren en getogen. Ik heb onder andere 
marketing en communicatie gestudeerd op het mbo en 
communicatiewetenschappen op de universiteit. Ik heb een 
passie voor dit  vak.  
 
Waarom op de fiets naar Mekka? Vliegen of in het ergste 
geval met de bus ligt meer voor de hand! Een aantal jaar terug 
ontdekte ik dat fietsen een prachtige manier is om de wereld om 
je heen tot je te nemen, dat ontdekte ik door regelmatig in m'n 
uppie te fietsen naar Hoek van Holland om daar van de 
zonsondergang te genieten. Tijdens een van de avonden in Hoek 
van Holland besloot ik dat ik verder wilde fietsen. Fietsen geeft 
op de een of andere manier voor mij nog meer betekenis aan een 
reis die, al een en al, over betekenis gaat. Dat komt onder andere 
vanwege de snelheid, of laat ik het langzaamheid noemen. 
Vliegen gaat te snel, lopen te langzaam en de fiets is voor mij de 
juiste snelheid. 
 
Je bent nu al een hele tijd onderweg, wat mis je het meest 
van Nederland. 
Dat valt mee, het zijn slechts vier weken op het moment van 
schrijven al moet ik wel zeggen dat ik al veel heb mogen ervaren 
voor zo'n korte periode. Vooralsnog mis ik niets.  
 
Het is een enorme uitdaging, en vooral op een houten fiets. 
Heb je wel eens onderweg gedacht, tot zover, ik pak de trein 
of bus? (ze reizen met gesponsorde speciale duurzame 
houten fietsen) 
Ook dit vind ik meevallen. Het is zo nu en dan wel uitdagend, 
zeker de bergen op met twee versnellingen maar ik geniet overal 
erg veel van. Dat helpt me vooruit. Ik moet wel zeggen dat ik één 
dag niet lekker in m'n vel zat. Die dag hebben we gedeeltelijk de 
trein gepakt. Dat was in Servië. Wat ik wel uitdagend vind is 
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gedisciplineerd reflecteren over de vragen die er voor mij toe 
doen. Het moge dan wel een spirituele fietsreis voorstellen maar 
vaak zijn we gewoon heel primitief bezig, gewoon met overleven. 
Met o.a. slaapplekken regelen, eten en drinkbaar water zoeken 
en gemiddeld de 100 km per dag wegtrappen. Tijd voor reflectie 
is er dan niet of je bent er dan simpelweg mentaal uitgeput voor. 
We herinneren elkaar er nu wel wat vaker aan dat we 'stille tijd'  
momenten 'moeten' inlassen. 
 
 

 
 
 
Wat is het ergste dat je onderweg hebt meegemaakt, waar 
werd je echt van stil. 
Op de grens van Servië en Macedonië werden we in een bebost 
gebied aangehouden door zwaargewapende Servische 
militairen. We mochten volgens hen niet oversteken met onze 
(geldige) ID-kaart. Ik zou ook nog een verdacht hoofd hebben en 
een verdachte naam, maar zei de militair, ik moest me vooral niet 
beledigd voelen. Een van die militairen bracht ons al lopend een 
paar kilometer verderop naar zijn commandant en twee andere 
militairen. Die smakten onze id's in de bus en onderwierpen ons 
aan een vragenvuur. Op dat moment hoorden we in de bergen 
de gebedsoproep. We waren niet perse bang maar die 
gebedsoproep stelde ons wel nog meer gerust. De militairen 
werden toen ook opeens vriendelijk.  
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Je hebt ook een reisgenoot, hebben jullie samen bedacht om 
zoiets te doen. Wie is je reisgenoot, vertel eens iets over 
hem. 
M'n reisgenoot, Rudy van der Aar, is een pracht van een mens. 
In principe was deze fietsreis naar Mekka mijn idee en het was 
zijn idee om deze reis o.a. in het teken te laten staan van 
duurzaamheid. Hij staat voor mij ook symbool als iemand die 
duurzaamheid als ideaal belichaamd en niet alleen predikt. Ik 
leer heel van hem tijdens deze reis zonder dat hij dat zelf door 
heeft. Zo koopt hij hondenvoedsel voor zwerfhonden onderweg, 
en stopt regelmatig midden in een afdaling om scherpe 
voorwerpen op te ruimen. 
 
Wat betekent Deentravel en waarom naar Mekka? 
Deen staat onder andere voor levensbeschouwing. De wijze 
waarop je het leven beschouwd is een reis op zich. Je groeit 
daarin, net als wij tijdens onze reis. En waarom Mekka? Omdat 
Mekka the place to be is voor moslims. Het is een zeer bijzondere 
stad. Zo vind ik het zeer bijzonder dat de meest significante stad 
volgens moslims gebouwd is door een vrouw (Hagar) en het 
heeft ook de eerste moskee die ooit is gebouwd. Door Ibrahim 
en zijn zoon Ismail (vrede zij met hen allen). Momenteel zijn we 
in Maassluis ook de moskee aan het verbouwen waar ook mijn 
vader een belangrijke rol in heeft mogen spelen en nog steeds 
doet. 'Toevallig'  heet deze moskee ook moskee Ibrahim. Ik 
probeer in alle nederigheid in zijn voetsporen te treden. 
 
Tot slot, wat zegt de kerst jou en welke boodschap zou je 
mee willen geven aan de mensen die binnenkort kerst gaan 
vieren? 
Kerst is voor mij een feest wat symbool staat voor gezelligheid, 
verbinding en toch ook commercialisatie moet ik eerlijk 
bekennen. Voor de mensen die binnenkort kerst vieren zeg ik:" 
Wees jezelf, geniet ervan en doe dat met volle overtuiging."  
 
Mohammed Kechouh   
(vragen via internet gesteld door Mehmet Cicek) 
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Bijdrage van fractievoorzitter Corine Bronsveld                                                                                                              
 
Ruimte om van elkaar te verschillen 
 
De kerstboom op de markt maakt dat Maassluis nog meer in 
kerstsfeer is dan voorgaande jaren. Wat mij betreft kunnen er 
geen lichtjes en bomen genoeg in de stad zijn, en de combinatie 
geeft in donkere en koude dagen een warm gevoel van 
gezelligheid. Zo leeft de stad toe naar kerst, de dagen waarop 
we met elkaar op hele verschillende manieren stilstaan bij de 
geboorte van Jezus. 
 
De dankbaarheid dat Jezus naar de aarde kwam staat natuurlijk 
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wat los van alle versiersels die er mee gepaard gaan. Ook de 
versierde spar maakt niet in alle christelijke 
geloofsgemeenschappen onderdeel uit van het kerstfeest. Zo 
herinner ik mij de afwezigheid van een kerstboom bij mijn opa en 
oma in Zeeland. Een met glimmers en ballen versierde boom 
paste helemaal niet bij hoe zij invulling gaven aan hun christelijke 
geloofsovertuiging.  
 
Opvallend is dat terwijl mijn opa en oma geen kerstboom wilden 
vanwege hun geloof, sommige anderen de boom juist teveel 
gerelateerd vinden aan een christelijk feest en deze daarom niet 
optuigen. Hetzelfde geldt voor de kerststallen, ook deze kunnen 
,zoals  blijkt in Frankrijk, stevige discussies oproepen. Geloof, 
hoe je het invult en uitdraagt is ontzettend persoonlijk. Het raakt 
mensen diep als stevige meningen worden toegeschreven of 
gezegd over jouw diepste inspiratiebron. Tegelijkertijd lijkt het 
wel alsof steeds meer mensen een mening hebben over allerlei 
geloofsuitingen die ze niet altijd op een even vriendelijke manier 
over het voetlicht brengen.  
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Het kan gaan over of een kerststal nog wel wenselijk is in de 
openbare ruimte, of we elkaar nog een vrolijk pasen of beter een 
vrolijk voorjaar kunnen wensen en natuurlijk gaat het ook over de 
islamitische geloofsuitingen die nog gevoeliger lijken te liggen. 
Van het dragen van hoofdbedekking tot gebedsoproepen. Deze 
discussies over godsdienst hebben wel waarde. Ze passen bij 
een samenleving die gevarieerd en niet neutraal wil zijn, ze horen 
bij vrijheid en ruimte om jezelf te zijn en te mogen uiten. In je 
geloof en ook in je kritiek. Alleen van mij mag de toonhoogte wel 
een tandje minder in 2017. Wel debatten, maar graag iets minder 
oververhit. Wel discussies, maar graag zo dat de harde tonen de 
zachte geluiden niet altijd overstemmen. 
 
Het afgelopen jaar heeft Maassluis laten zien hoe discussies op 
een waardige manier kunnen worden gevoerd. Gevoeligheden 
besproken maar niet bespot worden.  
 
De opvang van vluchtelingen, extra statushouders, heeft het 
afgelopen jaar in verschillende gemeenten tot veel onrust en 
ongeregeldheden geleid. In Maassluis was er ook bezorgdheid 
en terecht ruimte om zorgen te uiten en te delen. Door met elkaar 
in gesprek te gaan, de bezorgdheid serieus te nemen en hierop 
in te zetten, is in onze gemeenschap die we met elkaar vormen, 
deze opvang op een goede manier verlopen. 
 
Onrust kende ook het burgemeestersplantsoen. Hoe de 
spanningen opliepen en escaleerden heeft ons als CDA 
Maassluis geraakt. De wijze waarop bewoners, de moskee en 
Ummah Wahidah ,ondanks de ervaringen die zij met zich 
meedragen, in openheid met elkaar het gesprek zijn aangegaan 
heeft grote indruk op ons gemaakt. Het dieptepunt was niet het 
eindpunt maar een begin van een nieuw proces. We zijn er nog 
niet als gemeente en gemeenschap, de goede wil is er. Het is 
ook kwetsbaar.  
 
Maar door het gesprek met elkaar aan te gaan en te bouwen op 
wat je met elkaar deelt, is er een basis gelegd om met elkaar 
verder te komen. 
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Als laatste voorbeeld van hoe Maassluis vormgeeft aan het debat 
noem ik de Pietendiscussie. Een discussie die in het land zo 
hoog opliep dat nauwelijks meer voor te stellen was dat het 
allemaal om een kinderfeest ging. Nauwelijks nuance, weinig 
begrip. Maassluis heeft gekozen om een moeilijk debat niet uit 
de weg te gaan maar ruimte te bieden voor informatie en 
discussie.  
 
Een samenleving is samen leven, en hoe graag we ook willen 
gaat het niet in de wereld, in het land en in Maassluis altijd en 
overal even soepel en ontspannen zoals wij het graag wensen. 
Maar in Maassluis doen we het nog niet zo gek. We hebben van 
een mooie sinterklaasintocht genoten, we hebben met elkaar op 
een waardige wijze statushouders een plek in onze stad geboden 
én zelfs als de spanningen hoog oplopen in een wijk, gaan we 
met elkaar in gesprek om er samen uit te komen.  
 
En in deze laatste weken van 2016 kan iedereen op een eigen 
manier toeleven naar kerst en een nieuw jaar. Voor wie wil biedt 
onze stad ruimte om met kerst naar de kerk te gaan, met elkaar 
kerstliederen te zingen op de markt, te genieten van levende 
kerststallen en een prachtige kerstboom. Zoals we als CDA 
Maassluis bij de begrotingsbehandeling voor 2017  uitspraken: 
Maassluis is de stad waarin ruimte is om van elkaar te verschillen 
en die een plek biedt voor iedereen.  
 
Ik wens u mooie kerstdagen toe en hoop u persoonlijk een 
gezond en voorspoedig 2017 te mogen wensen op onze 
nieuwjaarsreceptie. 
 
Corine Bronsveld 
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Bijdrage steunraadslid Henrike Heijboer                
 
Bent u ook zo druk in deze dagen?  
 
Op de een of andere manier is het einde van elk jaar altijd een 
stressvolle periode. Sinterklaas, kerst en vaak nog raadsstukken 
die gauw even voor het eind van het jaar besproken moeten 
worden. 
 
Kadootjes kopen, surprises en gedichten maken. Sinterklaas 
vraagt tijd, maar wat is het altijd gezellig. Ik hou van het 
sinterklaasfeest. Na de geweldige intocht in Maassluis, heb ik 
afgelopen weekend weer genoten van mooie surprises en 
spitsvondige gedichten. Er komen altijd weer verrassende 
inzichten naar boven bij mijn familieleden in de vorm van 
surprises en gedichten tijdens ons Sinterklaasfeest. 
 
Als ik dit schrijf is het 5 december. Sinterklaas vertrekt morgen 
weer naar Spanje en we gaan ons richten op de kerst. Op 
dinsdag 6 december wordt voor het eerst de verlichting in een 
kerstboom op de markt aangestoken. Een leuk initiatief, wat de 
sfeer in de Binnenstad zal verhogen. We kennen al jaren de 
kerstboom op het grasveld aan de Noorddijk en Westlandseweg. 
Daar genieten al jaren vele Maassluizers van.  
 
En dan hebben we daarna de kerstmarkten, waar weer veel 
Maassluizers actief aan mee zullen doen. In de Immanuelkerk is 
er op vrijdag en zaterdag een kerstmarkt. De Binnenstad houdt 
op zondag de inmiddels traditionele kerstmarkt. Ook de CDA-
fractie zal hier weer als vrijwilliger acteren. Inmiddels ook een 
traditie. Deze kerstmarkten geven verbondenheid, een gevoel 
van saamhorigheid. 
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Een week later is er een levende kerststal in de Koningshoek op 
17 en 18 december. Het winkelcentrum wordt mooier en mooier. 
Ook het museum Maassluis is in de ban van kerststallen. Van 14 
december tot 8 januari toont verzamelaar Jan van Hulst zijn 
kerstgroepen. Ja, kerststallen zijn in de mode. Ik ga zeker kijken 
naar de verzameling die het museum Maassluis laat zien.   
 

 
 
Waar ik persoonlijk het meest naar uitkijk is de kerkdienst van de 
bijzondere catechesegroep, een groep met een verstandelijke 
beperking die met elkaar nadenkt over de verhalen uit de bijbel. 
Zij zijn een levende kerststal op 18 december in een viering om 
15.30 uur in de Immanuelkerk. Zij spelen jaarlijks het kerstspel 
en dit jaar vertellen ze ook over hun kerststal die ze thuis hebben. 
Ik heb al een voorproefje mogen zien van de filmpjes en ben 
onder de indruk. 
 
We zijn op weg naar kerst en het einde van het jaar. Vaak drukke 
tijden en gezellige tijden. Ik wens u een fijne tijd toe en geniet 
vooral van alle activiteiten in onze mooie stad. Wie weet, kom ik 
u ergens tegen in deze bijzondere tijd in ons mooie Maassluis! 
Zo niet, dan hoop ik u te ontmoeten op de nieuwjaarsbijeenkomst 
op 11 januari 2017.  
 
Hartelijke groet, 
 
Henrike Heijboer 
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Raadslid Marcel ’t Hart vertelt                                        
 
Een aantrekkelijke stad 
Een aantrekkelijke stad is een verzamelplek van aantrekkelijke 
voorzieningen. In Maassluis hebben we veel voorzieningen die 
onze stad aantrekkelijk maken. De bibliotheek, het museum en 
het zwembad zijn daar levende voorbeelden van. Voorzieningen 
waarmee we als gemeente een subsidie relatie hebben, maar die 
door derden worden geëxploiteerd op hun eigen wijze.  
 
Het zwembad is zo’n voorziening waar veel Maassluizers gebruik 
van maken of hebben gemaakt. Waar sommigen van u wellicht 
nog hebben leren zwemmen in het bad aan de Waterweg, leert 
onze jeugd zwemmen in het “Dol-fijn” of eigenlijk “sport- en 
recreatiebad Dol-fijn”. Mijn jongste dochter, Marije, haalde daar 
afgelopen maand haar B-diploma. Naast de zwemlessen wordt 
er ook schoolzwemmen gegeven en zijn er diverse 
zwemgroepen, van de allerjongste jeugd met babyzwemmen tot 
de mensen met een wat meer respectabele leeftijd die aan 
seniorenzwemmen doen. Het zwembad in Maassluis is een 
voorziening dat met de tijd meegaat. In de afgelopen periode is 
het “peuterbad” aangepakt en zijn er nieuwe speelfiguren 
geplaatst waar naar hartenlust mee gespeeld kan worden. Via 
grootonderhoud blijft het zwembad mooi en bij de tijd  Het blijft 
modern en aantrekkelijk voor alle bezoekers. Als CDA willen we 
dat dit zo blijft  en hebben dit onderstreept met een motie bij de 
begroting. 
 
Mijn oudste dochter, Maaike, is overigens na het behalen van 
haar ABC-diploma’s aangestoken door het watervirus. Zij is 
blijven zwemmen, wedstrijdzwemmen. In de afgelopen jaren heb 
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ik al vele uren naast een zwembad doorgebracht. Vaak ’s 
morgens vroeg, want dan is het lekker rustig en kan er hard 
getraind worden. Ze heeft een voorkeur ontwikkeld voor de 
langere afstanden, in het buitenwater. Een van haar idolen is 
Maarten van der Weijden, de Olympisch kampioen van 2008 die 
bovendien genezen was van kanker. Bij een openwater wedstrijd 
in Rotterdam kwam ze hem tegen en kreeg zijn boek. Maarten is 
ambassadeur van de stichting “Fight Cancer” om geld in te 
zamelen voor kankeronderzoek. Na het lezen van zijn boek wilde 
Maaike ook graag wat doen en op eigen initiatief heeft ze 
Maarten uitgedaagd om tegen haar 10 kilometer te zwemmen. 
De afstand waarop hij zijn Olympische titel behaalde. Maarten 
heeft die uitdaging aangenomen en op 15 januari 2017 zal in “ons 
Dol-fijn” de wedstrijd plaatsvinden. Met de actie hopen Maarten 
en Maaike samen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het 
kankeronderzoek. U bent natuurlijk van harte welkom om Maaike 
en Maarten te komen aanmoedigen.  
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De start zal om 9.00 uur zijn en ze hopen rond half 12 hun 400 
(!) baantjes te hebben afgewerkt. Ze hopen natuurlijk dat u ook 
een bijdrage wilt doen door hen te sponsoren. De belevenissen 
van Maaike in aanloop naar 15 januari kunt u volgen via: 
http://www.facebook.com/fightcancer10kmchallenge 
 
Ik hoor u denken, hij heeft naast Marije en Maaike toch nog een 
dochter? Ja dat klopt! Marieke is ook sportief, maar niet in het 
water, maar op de atletiekbaan. Haar idool is vanzelfsprekend 
Dafne Schippers en haar doel is vanzelfsprekend om net zo snel 
te worden! 
 
Rest mij nog u hele fijne feestdagen en alle goeds voor het 
komende jaar te wensen. Hopelijk treffen we elkaar op een van 
de Maassluise CDA bijeenkomsten of wellicht op 15 januari in 
“Dol-fijn” 
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Wethouder Kees Pleijsier                                            
 
Vrijwilligers 
 
Onlangs mocht ik namens het college op bezoek bij een 50 jarig 
huwelijksfeest. De felicitaties en de gebruikelijke cadeaus 
overbrengen. Een mooi echtpaar, trots op elkaar en hun gezin. 
Bijna verbaasd dat het alweer zover was. En verbaasd dat ze het 
hadden volgehouden, zei meneer met een dikke knipoog en 
grijns naar me. 
 
Mevrouw miste wel haar vrijwilligerswerk. Jarenlang had zij 
samen met haar man activiteiten voor senioren verzorgd. Haar 
toewijding raakte me. Hoe mooi is het wanneer iemand zo 
oprecht zich wil inzetten voor een medemens en om iets te 
betekenen. Mensen met een heel leven achter zich, maar die 
zich er maar bitter weinig (en steeds minder) van konden 
herinneren. Een mevrouw die genoegen neemt met een 
glimlach. Die zich oplaadt aan zo’n glimlach. Die er simpelweg 
gelukkig van wordt.  
 
Kon dat gevoel maar overgebracht worden naar iedereen. Kon 
iedereen maar zien hoe mooi het kan zijn. Hoe klein geluk groot 
geluk kan brengen.  
 
Maar dit is geen klacht. Geen klachten over de vrijwilligers van 
Maassluis. We mogen ons gelukkig prijzen dat we zoveel 
vrijwilligers hebben in Maassluis.  
 
Maar het lijkt wel alsof er nooit genoeg zijn en daar bovenop komt 
het verwachtingspatroon dat meer en meer mantelzorg verleend 
moet gaan worden aan naasten. Blijft er nog tijd over voor hen 
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die niet mogen rekenen op achtervang van hun familie en hun 
directe omgeving? Kunnen we er voor die mensen ook nog zijn 
in de (nabije) toekomst?  
 
Ook in mijn directe omgeving kan ik zien welk geluk 
vrijwilligerswerk kan brengen. Via het buddy-programma van de 
kerk gaat mijn vader eens per twee weken op pad met een 
buddy. Samen bezoeken ze de meest uiteenlopende plekken in 
de buurt. Vol verhalen komt mijn vader weer thuis, het geeft hem 
energie en brengt hem positiviteit. Tegelijkertijd zie ik de rust die 
het brengt bij mijn moeder: eens per twee weken “hoeft” ze even 
geen mantelzorg te verlenen. Een vrijwilliger die tegelijkertijd 
twee mensen afleiding verzorgt en ze de mogelijkheid biedt om 
zich op te laden met positiviteit die ze na afloop samen kunnen 
delen. Een mooi programma van de kerk dat complimenten en 
erkenning verdient. Vrijwilligers en mantelzorgers verdienen dat 
sowieso. 
 
Fijne dagen! 
Kees Pleijsier 
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Bijdrage van raadslid Fred Voskamp                       
 
In allerlei opzichten loopt het jaar langzaam naar het einde. Als 
lid van de agendacommissie zie je dat ook terug in de 
termijnplanning, de agenda raakt langzaam leeg. De begroting 
2017 is in november in de raad behandeld en vastgesteld, de 
laatste belangrijke voorstellen, zoals het eindejaarsbericht, 
worden in de maand december nog behandeld, maar iedereen 
maakt zich op voor het afsluiten van 2016 en de komst van 2017.  
 
Als commissievoorzitter en lid van de agendacommissie bepaal 
ik samen met de andere leden, de voorzitter (de burgemeester) 
en de griffie, de onderwerpen voor het Debat op Dinsdag 
(commissie en raadsvergadering) en de thema avonden. Een 
week eerder dan de rest van de raadsleden krijgen wij de stukken 
en een voorstel voor de onderwerpen die door de raad 
behandeld moeten worden. Ook kunnen fracties zelf 
onderwerpen agenderen en bekijkt de agendacommissie 
wanneer en op welke wijze die dan behandeld gaan worden.  
 
Bij de daadwerkelijke behandeling in commissie of op thema 
avonden ben ik één van de voorzitters en is mijn taak om de 
discussie tussen de (steun-)raadsleden in goede banen te 
leiden. Vaak gaat dit volgens plan en kunnen we de behandeling 
netjes afronden en tot besluitvorming komen. Af en toe is er meer 
tijd nodig dan verwacht en komt het onderwerp nogmaals in de 
commissie terug of wordt een onderwerp als debat in de 
raadsvergadering verder gevoerd. Hoewel je als 
commissievoorzitter natuurlijk onafhankelijk bent, geeft het een 
goed gevoel als, mede door jouw rol als voorzitter, het voorstel 
aangenomen wordt of het onderwerp als voldoende behandeld 
wordt beschouwd. 
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In commissie en raad ben ik de afgelopen maanden 
woordvoerder geweest op het vlak het Regionaal Risico profiel, 
de Tweede bestuursrapportage en het beschikbaar stellen van 
het krediet voor de politiepost, de veiligheidsvleugel, in het 
stadhuis. Recentelijk heb ik aandacht gevraagd voor de 
hangjongeren in het Beethovenpark en het woord gevoerd bij de 
doordecentralisatie van de onderhuisvesting. 

 
Een belangrijk onderwerp in de laatste maanden was de oproep 
tot het organiseren van een onderwijsconferentie. Samen met 
D66 hebben we een opinie stuk opgesteld waarbij we het belang 
van goed onderwijs in Maassluis onderstrepen. Vele organisaties 
in Maassluis zijn dagelijks aan het werk om het beste uit de 
kinderen te halen en werken hierbij al samen. Als partijen zien 
we een rol voor de gemeente Maassluis om antwoorden te 
zoeken op de vragen hoe we het onderwijs samen met deze 
organisaties nog aantrekkelijker en beter kunnen maken.  
 

 
 
Hoe kunnen we met elkaar de VVE efficiënter maken? Welke 
stappen kunnen gezet worden als het gaat om het versterken van 
ouderbetrokkenheid? Hoe maken we huiswerkbegeleiding 
bereikbaar voor iedereen? Hoe versterken we de doorgaande 
leerlijn? Hoe voorkomen we dat kinderen voortijdig afhaken en 
uit het zicht raken? 
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Een aantal jaar geleden is er in Maassluis al eens een 
onderwijsconferentie georganiseerd en bij de 
begrotingsbehandeling is op initiatief van het CDA en D66 een 
motie aangenomen die de wethouder oproept om in 2017 een 
nieuwe onderwijsconferentie te organiseren. Zodat we ouders, 
leerkrachten, peuterspeelzaal, jongerenwerk, bibliotheek en 
andere partners bij elkaar brengen en we met elkaar het gesprek 
kunnen voeren over wat er goed gaat, waar het beter kan en 
waar knelpunten liggen.  
 
Wij willen elkaar op die manier uitdagen om in Maassluis voor 
onze kinderen het best beschikbare onderwijs te bieden en zo de 
kinderen tot hun volle potentie te laten groeien. 
 
Rest mij om een ieder een gezegend Kerstfeest te wensen en 
een gezond en ambitieus 2017. Laten we proberen om er met 
elkaar voor iedereen in Maassluis een mooi jaar van te maken! 
 
Fred Voskamp 
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Raadslid Mehmet Ciçek                                             
 

Het jaar 2016 is bijna ten einde. Tijd voor een terugblik.  

Voor ons gezin begon het jaar erg druk met een grote 

verbouwing en met een verhuizing. Ons kleine appartement was 

te klein, maar heeft ons wel geleerd hoe je samen moet delen. Ik 

ben opgegroeid met vier broers/zussen  Ook mijn kinderen 

hebben mogen ervaren hoe het voelt om je kamer en spullen te 

moeten delen. Mijn dochter en zoon zag ik regelmatig elkaar 

corrigeren bij het omgaan met gedeelde spullen. In een 

maatschappij waar mantelzorg en voor elkaar zorgen niet meer 

weg te denken is, kan vroeg leren nooit kwaad. 

Grote zorgen maak ik mij over de noodzakelijke zorgverlening. 

Begin van het jaar hebben we ons als fractie ingezet om de zorg 

dichtbij huis te houden. Na eerst de kraamafdeling, dreigde nu 

de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Sint Franciscus 

Ziekenhuis/Vlieland de deuren te sluiten na 21.00 uur. 

Het was toeval, dat ik de eerste avond van de sluiting met mijn 

dochter naar de huisarts en aansluitend naar de SEH moest. Zij 

was van het paard gevallen met als resultaat een gebroken arm. 

Ik heb toen zelf ervaren hoe moeilijk het is om geen eerste hulp 

in de buurt te hebben. Wij zullen als fractie blijven pleiten voor 

zorg dichtbij huis. 
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Niet alleen zorg, maar ook de veiligheid heeft onze hoogste 

prioriteit. Uitgangspunt van het CDA is dat elke inwoner zich 

veilig moet voelen en vooral ook thuis.  

We hebben spannende dagen gehad door de recente 

gebeurtenissen in de Burgemeesterswijk.  

Onze inzet daarbij is door heel de wijk zeer gewaardeerd. We 

hebben nieuwe banden opgebouwd en bestaand vertrouwen 

verder versterkt. Voortvloeiend uit deze gebeurtenissen hebben 

we bij de behandeling van de gemeentebegroting 2017 een 

motie ingediend onder de titel “Inzet in een sterkere 

samenleving”. Deze motie is unaniem aangenomen. Samen 

kunnen we de problemen analyseren en oplossen. Met elkaar 

en niet over elkaar praten was ons motto. 

Het einde van het jaar is in zicht. Einde van het jaar betekent voor 

mij terugblik en evaluatie. Tijd voor bezinning en saamhorigheid. 

Via deze weg wil ik alle leden alvast prettige dagen toewensen 

en een gelukkig en gezond 2017. 

Mehmet  
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Voorzitter Jaap Poldervaart                                                   
 

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst CDA Maassluis  
met Arjan Erkel en Karin Zwinkels 
Allen van harte welkom. 
 
Datum: 11 januari 2017 
Plaats: De Drukkerij, Dr. Kuyperkade 27c, Maassluis  
Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur 
 
Als speciale gasten ontvangen wij Arjan Erkel en Karin Zwinkels, 
allebei staan ze op de CDA kandidatenlijst voor de komende 
Tweede Kamer verkiezingen.  
 
Arjan Erkel is cultureel antropoloog en werd bekend doordat hij 
in de zomer van 2002 als medewerker van Artsen zonder 
Grenzen werd ontvoerd in Dagestan. Hij is nu ondernemer, heeft 
boeken geschreven en voert actie tegen kindermisbruik 
(Stichting Free a Girl). Hij is lid van de CDA Commissie 
Buitenland.  
 
Karin Zwinkels, tuindersdochter en tuindersvrouw, is leerkracht 
in het speciaal basisonderwijs en CDA raadslid in Westland. 
Door deze brede achtergrond is zij deskundige op het gebied van 
de zorg, onderwijs, land- en tuinbouw en duurzaamheid. Net als 
in de gemeenteraad wil Karin in de Kamer aan de slag met de 
toekomst: "Een duurzame wereld met goede zorg en 
werkgelegenheid die we met een gerust hart kunnen doorgeven 
aan onze kinderen en kleinkinderen". 
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Een nieuwjaarsbijeenkomst in het teken van de komende 
Tweede Kamer verkiezingen en natuurlijk om meer te weten te 
komen wat deze twee bekende CDA leden en kandidaten drijft.    
 
Tot ziens op 11 januari voor een gezellige bijeenkomst met een 
toast op het nieuwe jaar, en inspirerende ontmoetingen. 
 
Het bestuur van het CDA Maassluis 
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Fractie / Wethouder 

Naam Adres Telefoon 
Corine Snoep 
fractievoorzitter 

Lorentzdreef 30 
3146 BK Maassluis 
c.bronsveld-snoep@cdamaassluis.nl 

06 – 15893912 

Marcel ’t Hart 
vice 
fractievoorzitter 

Ververij 62 
3142 JG Maassluis 
c.m.p.hart@cdamaassluis.nl 

010 – 5913950 

Mehmet Çiçek     
raadslid 

Van Eedenstraat 5 
3141 BE Maassluis 
m.cicek@cdamaassluis.nl 

06 – 17482172 

Fred Voskamp 
raadslid en 
fractiesecretaris 

Getijmolen 5 
3146 CA Maassluis 
f.a.voskamp@cdamaassluis.nl 

010 – 5997100 

Henrike Heijboer 
steunraadslid 

Wipperspark 130 
3141 RD Maassluis 
h.heijboer@cdamaassluis.nl 

010 – 5920147 

Kees Pleijsier 
wethouder 

Berkendal 65 
3142 AA Maassluis 
c.pleijsier@cdamaassluis.nl 

010 – 4679894 

Bestuur 
 

Jaap Poldervaart 
voorzitter  

Richard Hollaan 299 
3144 BS Maassluis 
voorzitter@cdamaassluis.nl 
j.poldervaart@cdamaassluis 

010 – 5914124 
 

Constand Wassink 
Penningmeester 

Spechtstraat 24 
3145 XK Maassluis 
penningmeester@cdamaassluis.nl 
c.wassink@cdamaassluis.nl 

010 – 5916435 
 

Fenny Helfferich 
Secretaris 
 
 

Noorddijk 8a 
3142 ED Maassluis 
secretaris@cdamaassluis.nl 
f.helfferich@cdamaassluis.nl 

06 – 13231470 

Mark van Eijsden 
bestuurslid 

Touwbaan 50 
3142 BV Maassluis 
m.e.van.eijsden@cdamaassluis.nl 

06 - 53932109 

   

Website CDA Maassluis: HTwww.cdamaassluis.nlTH 

Rekeningnummer  CDA Maassluis: NL70Rabo 0119853353 
 


