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Van de redactie.                                                         
 
Ondanks het warme weer zijn er mooie verhalen binnengekomen 
voor deze zomereditie van het CDA-ledenblad. Neem nou de 
bijdrage van onze penningmeester Constand Wassink. Niet 
alleen past hij op onze centen, ook is hij in zijn vrije tijd 
boekenschrijver. Dat hij daarnaast ook nog een boeiend verteller 
is, weten we al uit een eerdere inzending. 
 
Voorzitter Jaap Poldervaart zorgde voor 3 bijdragen. Naast zijn 
eigen uitgebreide verhaal over de ontwikkelingen in het CDA, 
zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk, leverde hij een 
mooie bijdrage in over 25 jaar OPA “De Ark”. Het vele en 
belangrijke werk dat door deze organisatie is verzet, komt 
duidelijk tot uitdrukking in de vermelde opbrengsten en 
bestemmingen. Daarnaast stuurde Jaap de persverklaring van 
Kees Pleijsier over het beëindigen van zijn wethouderschap in 
maart 2018.  
 
Mehmet Ciçek schrijft dit keer over armoede en mantelzorg. Zijn 
verhaal over hulp bij een gezin in problemen toont de 
betrokkenheid van Mehmet bij deze problematiek. 
 
Corine Bronveld laat in haar bijdrage verschillende politieke 
onderwerpen de revue passeren. Zij vertelt o,a, over het 
onderkomen van de politie in het stadhuis, over de belangrijkheid 
van goede evenemententerreinen en kijkt al vooruit naar de 
raadsverkiezingen in maart volgend jaar. 
 
Fred Voskamp vertelt over de moeilijke positie waarin iemand 
(ook een raadslid) verkeert die zich gedwongen voelt rekening te 
houden met o.a. tegengestelde belangen. 
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Henrike Heijboer blikt terug op verschillende onderwerpen die 
aan de orde kwamen in de raadscommissies. Het ging o.a. over 
doorstroming huurwoningen, nota bodembeheer en jeugdhulp. 
 
Marcel ’t Hart constateert dat steeds meer mensen Maassluis 
ontdekken als een gemeente waar veel   te zien en te beleven is. 
Neem alleen al de mooie gevels langs de vlieten. 
 
Dat er in Maassluis veel te beleven is, bewijst ook het jaarlijks te 
organiseren bouwdorp op het ijsbaanterrein aan de 
Vlaardingsedijk. Veel jeugdige Maassluizers timmeren er lustig 
op los en er ontstaan de mooiste bouwwerken. Op 11 juli ging 
het bouwdorp dit jaar van start. 
 
De redactie wenst u veel leesplezier toe en natuurlijk een mooie 
zomertijd. 
 
Frits Zandman 
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Van de voorzitter                                                        
 
Zomer 
Als u dit blad ontvangt is het juli, is de zomer in het land, zijn de 
scholen allemaal dicht en is de gemeenteraad met zomerreces. 
Even gas terug als het kan (niet voor iedereen vanzelfsprekend) 
is heerlijk. We kunnen terugkijken op een bijzonder voorjaar op 
velerlei gebied.  
 
Verder weg 
In de landelijke politiek worstelen wijze mannen en vrouwen met 
het resultaat van ieders keuze op de verkiezingsdag, inmiddels 
ruim honderd dagen geleden. Via de media en onze eigen CDA-
nieuwsbrieven en magazine worden we op de hoogte gehouden 
en zien we het gebeuren. En net als coaches bij het Nederlands 
elftal kent ons land een paar miljoenen formateurs! Wat er ook 
uit de formatie zal komen (vrijwel zeker een regering met het 
CDA) het zal vast zijn weerslag hebben op onze plaatselijke 
situatie en van invloed zijn op, om maar eens wat te noemen, 
onze campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen volgend 
jaar (GR2018). Laten we vurig hopen dat er goede plannen voor 
het land zullen worden gesmeed die tegemoetkomen aan de 
grote thema’s die momenteel spelen in ons land.  
 
Dichtbij 
Gelukkig is er ook genoeg waar we zelf lokaal over gaan. Zo 
mochten we op 31 mei tijdens onze ALV Corine Bronsveld vol 
enthousiasme verkiezen als lijsttrekker voor die verkiezingen. En 
achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het verder 
voorbereiden van die verkiezingen. Door de 
Campagnecommissie, (Henrike, Marcel, Fenny en Mark) met al 
zichtbare resultaten, zoals fraaie foto’s van de lijsttrekker en veel 
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(sociale) mediaberichtgeving. En door de Programmacommissie 
(Corine, Ed, Fred en Martin). Die kreeg van de leden op de 
eerdergenoemde ALV in een boeiend Lagerhuisdebat menig 
‘gratis’ advies aangereikt. En zeker ook (achter de schermen, 
vertrouwelijk) door de Kandidaten/vertrouwenscommissie 
(Suzanne, Arie en Gijs). Gijs van Leeuwen heeft in deze 
commissie de plaats van Cock Paalvast ingenomen. En dat alles 
om straks in het najaar met een verrassende campagnelijst met 
goede kandidaten en een mooi programma van start te gaan 
richting GR2018. Noteert u alvast 25 oktober als datum van de 
belangrijke ledenvergadering waarin ‘alles op tafel komt’.  
 
Nog een paar belangrijke gebeurtenissen om op terug te 
kijken.  
Het besluit van onze wethouder Kees Pleijsier. Na zo’n 10 mooie 
jaren in het Maassluise gemeentebestuur heeft Kees besloten 
zich niet opnieuw beschikbaar te stellen voor een actieve 
politieke rol na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018’.  
Een dapper besluit vind ik het waar we als bestuur met respect 
kennis van hebben genomen. Meer daarover kunt u lezen elders 
in dit ledenblad. 
Een nieuw bestuur en voorzitter van het CDA Zuid-Holland.  
Op de ALV van het CDA ZH in juni kwamen ruim 230 leden bij 
elkaar en verkozen Relus Breeuwsma als nieuwe voorzitter per 
1 juli. Fenny en ik waren daar bij. Relus (34) heeft goede ideeën 
en plannen en we zullen hem zeker binnenkort een keer in 
Maassluis ontmoeten. Een initiatief van hem is het opzetten van 
een app-groep van afdelingsvoorzitters, waar er ruim 60 van zijn 
(ZH is provincie met meeste CDA-afdelingen en leden). Zo 
kunnen we elkaar leren kennen, inspireren én samenwerking 
bevorderen vindt hij. Een prima initiatief om nog meer een echte 
netwerkpartij te worden! 
 
Tweede Kamer 
In de nieuwe Tweede Kamer zijn ook nieuwe CDA-
parlementariërs aan de slag gegaan. Zo ook Chris van Dam. Hij 
was Officier van Justitie en is o.a. woordvoerder veiligheid. 
Tevens is hij kamerlid voor de provincie Zuid-Holland en wil een 
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koppeling maken tussen de Tweede Kamer en de afdelingen in 
Zuid-Holland (c.vdam@tweedekamer.nl). Nuttig om te weten en 
te gebruiken. 
 
Terug naar unieke stad 
Inbreng fractie CDA Maassluis in de gemeenteraadsvergadering 
van 27 juni (kadernotadebat):  
Maassluis, de stad aan het Scheur waar wij met elkaar én met 
onze naaste buren Maasland, een unieke gemeenschap vormen. 
Iedere dag weer zetten inwoners, organisaties en ondernemers 
zich voor elkaar en Maassluis in. En die inzet en die 
betrokkenheid is van grote waarde en maken onze stad tot wat 
zij is: uniek. 
Voor het CDA Maassluis is belangrijk dat we nu en in de 
toekomst ervoor zorgen dat Maassluis de stad is waar we van 
elkaar mogen verschillen en die plek biedt voor iedereen. Waar 
we met elkaar overwinningen en feesten vieren, maar waar we 
er ook voor elkaar zijn als je niet wint maar verlies en verdriet 
kent. Waar we ontspannen met elkaar omgaan, maar waar we 
scherp zijn op waar spanning ontstaat.  
 
Deze inbreng van de fractie raakte mij en geeft heel goed weer 
waarom we ons (fractie, wethouder, bestuur, leden, vrienden, 
medestanders) zo druk maken om die stad en elkaar. Geeft ook 
precies aan waarom je eigenlijk CDA lid bent en blijft. Inspireert 
ook om straks weer sterk uit de startblokken te gaan.  
Goede zomer gewenst met hopelijk gelegenheid voor re-creatie, 
want er wachten ons nog vele uitdagingen. 
 
Hartelijke groet, 
Jaap Poldervaart 
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Fractievoorzitter Corine Bronsveld vertelt              
 
De zomer 
De politiek is met vakantie. Niet dat gemeenteraadsleden 
allemaal echt op vakantie zijn, maar de komende zes weken 
staat er geen gemeenteraadsvergadering in de agenda. Dat 
geeft tijd om terug te kijken, vooruit te blikken en verder te 
werken. We gaan met elkaar na de zomer het laatste half jaar in. 
In maart zijn de verkiezingen, wat volgt is een andere 
samenstelling van de gemeenteraad, een nieuwe coalitie met 
een nieuw coalitieakkoord en een nieuw College. 
 
En voordat het maart is, volgt nog veel lokaal politiek nieuws. Wie 
worden de lijsttrekkers van de politieke partijen? Welke namen 
verschijnen op de kandidatenlijsten en hoe zien de programma’s 
eruit. Ondertussen moet ook verder gewerkt worden, het gewone 
raadswerk. De begroting moet worden vastgesteld en belangrijke 
onderwerpen staan nog op de agenda van de gemeenteraad. 
Kortom: drukke maanden voor alle politieke partijen in Maassluis.  
 
Voor nu, geen raadsvergaderingen maar aan het werk met het 
verkiezingsprogramma. Wat is de afgelopen bestuursperiode 
bereikt en waar zet het CDA Maassluis op in bij de volgende 
verkiezingen.  
 
Terugblik  
Ons verkiezingsprogramma 2014-2018 ligt net als het 
coalitieakkoord op mijn bureau. Een paar punten van toen 
springen in het oog. Wat direct opvalt is het belang dat we daarin 
hechten om de grote decentralisaties sociaal en goed in te vullen. 
Als gemeente werden we verantwoordelijk voor verschillende 
taken die daarvoor de Rijksoverheid uitvoerde op het gebied van 
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zorg, werk en inkomen. Dit was geen makkelijke opdracht: veel 
minder geld krijgen, meer taken uitvoeren. Een paar keer hebben 
inwoners bij ons aan de bel getrokken over de 
persoonsgebonden budgetten. Vertraging in de uitbetaling, en 
dat brengt mensen echt in problemen en veroorzaakt onrust. Dit 
lag niet aan de gemeente, maar de gemeente sprong dan wel in. 
Wij gaven door, informeerden het College en er werd gezorgd 
dat de gemeente dan vooruitbetaalde. Zo voorkwamen we dat 
inwoners tussen wal en schip raakten.  
 
Hiernaast wordt in het programma ook stil gestaan bij de zorg 
over het ontbreken van een bemand politiebureau. De politie 
krijgt binnenkort gelukkig weer een vaste plek in onze stad. Dat 
is bijzonder. Veel andere gemeenten willen dit ook, maar krijgen 
het niet voor elkaar. Natuurlijk blijft het vreemd dat er een groot 
politiebureau in de stad leeg staat en wij als gemeente er zelf 
voor moeten zorgen dat de politie een locatie krijgt. Maar het lege 
politiebureau is niet van de gemeente, wij gaan er niet over en 
wie er wel over gaat die wil het niet. Voor het CDA Maassluis was 
het een speerpunt om de politie weer een plek in onze stad te 
geven. Nu komt de veiligheidsvleugel (politie en onze 
handhaving) samen in het stadhuis waar ze met elkaar goed 
kunnen afstemmen én inwoners kunnen ontvangen. 
  
Ook volop aandacht in het verkiezingsprogramma voor het 
aantrekkelijker maken van de stad. We wilden beweging in het 
water, in onze Vlieten krijgen. Met de openstelling van de 
Lijndraaiersbrug en het ondersteunen van de Stichting 
Monstersche Sluis is die beweging er gekomen.  
 
Vooruit kijken 
De komende jaren blijven goede zorg, veiligheid en de 
aantrekkelijkheid van de stad voor het CDA Maassluis 
belangrijke punten, want er is altijd meer te doen.  
 
Goede zorg kost geld, en geld dat we beschikbaar hebben als 
gemeente moet daaraan worden besteed. We willen het 
administratieve monster (de overhead en management) 
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terugdringen. Hoewel wij niet gaan over de bedrijfsvoering van 
zorgorganisaties, kunnen we wel hierop sturen door 
voorwaarden die hierop betrekking hebben mee te nemen als we 
zorg inkopen of aanbesteden.  
 
Als het gaat om de veiligheid ziet het CDA Maassluis kansen in 
het opzetten van vaste teams die een plek in de wijk hebben. De 
teams bestaan uit vaste handhavers, vaste groenmedewerkers, 
een vaste wijkmeester of buurtregisseur. Zij werken samen, 
stemmen af en zijn herkenbaar, bereikbaar en beschikbaar voor 
wijkbewoners. Veiligheid is het ‘blauw’ op straat, maar of je 
ergens je prettig voelt wordt ook bepaald door hoe de omgeving 
eruit ziet. Belangrijk dus dat bijvoorbeeld vernielingen snel 
hersteld worden, troep niet op straat terecht komt en snel wordt 
opgeruimd. 
 
Natuurlijk willen we ook de komende jaren verder werken aan de 
aantrekkelijkheid van de stad. Door de stad mooier te maken en 
door evenementen nog beter als gemeente te ondersteunen. De 
regelgeving is gigantisch. Als gemeente kunnen we aandringen 
bij de verantwoordelijke overheidsdienst om deze regelgeving te 
vereenvoudigen. Zelf kunnen we als gemeente zorgen voor 
goede evenemententerreinen, met goede ondergrond en 
voorzieningen waardoor bijvoorbeeld het plaatsen van hekken of 
een tent heel eenvoudig gaat. Zoveel inwoners en bezoekers 
genieten van de feestelijkheden, laten we de organisaties 
hiervan verder ondersteunen zodat ook zij enthousiast blijven. 
 
Natuurlijk is er nog zoveel meer te noemen. Zowel voor de zorg, 
de veiligheid als de aantrekkelijkheid van Maassluis. Deze en 
nog veel meer onderwerpen gaan we de komende weken 
uitwerken zodat we een goed verkiezingsprogramma aan u voor 
kunnen leggen. Heeft u nog een suggestie of idee, laat het ons 
weten want het kan zo maar in ons verkiezingsprogramma 
komen…en wie weet wel in een volgend coalitieprogramma. 
 
Ik wens u een mooie, zonnige zomer, 
Corine 
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Raadslid Marcel ‘t Hart                                               
 
Maassluis, het middelpunt van de wereld! 
 
In mijn straat staan inmiddels een aantal caravans en campers 
klaar, klaar om met Maassluizers door Europa te gaan trekken. 
Frankrijk, Duitsland, Scandinavië zijn de bestemmingen die ik het 
vaakst voorbij hoor komen. De permanente huisvesting wordt 
voor een paar weken verruild voor een tijdelijke op wielen en een 
ander uitzicht. Als de vakantie van de schoolkinderen begint, 
begint ook de grote exodus uit de wijk en de stad. De snelweg 
op, in de richting van het grote genieten. Op bezoek in een 
buitenlands museum, een imposante kerk of een idyllisch stadje 
aan het water, iedereen heeft er mooie verhalen over bij 
terugkomst. Zo verkent Maassluis Europa en de rest van de 
wereld. Bij terugkomst worden de plannen voor volgend jaar dan 
gesmeed om dat leuke stadje of die geweldige camping waar de 
buren over spraken te gaan boeken. 
 
Maar zoals Maassluis Europa en de rest van de wereld ontdekt, 
ontdekt Europa en en de rest van de wereld Maassluis als 
middelpunt van de wereld. Inmiddels weten toeristen Maassluis 
te vinden en begint de vrije tijdseconomie hier ook tot wasdom te 
komen. Niet alle initiatieven zijn meteen succesvol, maar het 
aantal Bed and Breakfast locaties neemt hand over hand toe, 
campers verdringen zich aan het Scheur, in de Binnenstad kun 
je soms in het Engels of in het Duits bevraagd worden en de 
rondleidingen die door de Historische Vereniging worden 
georganiseerd zie je steeds vaker door de stad gaan. Is dat 
belangrijk? Ik ben er vooral trots op! De gevels waar wij soms al 
decennia achteloos aan voorbij lopen, zijn voor bezoekers een 
bezienswaardigheid. We zijn in staat om dat op een mooie 
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manier te laten zien. Op de markt kan een drankje gedronken 
worden en tegelijk kunnen kinderen verkoelen in de fontein als 
ze hun ijsje op hebben. Maassluis is veranderd en laat zijn 
mooiste kant zien. Een nieuwe stap is de leegstandsverordening. 
Eigenaren van panden die al een langere periode leeg staan 
worden aangesproken en gemotiveerd om nieuwe huurders te 
zoeken of te accepteren. Aan Koningshoek is lang gewerkt van 
achter de bureaus, maar nu wordt er ook in en om Koningshoek 
druk gewerkt. Koningshoek was in de jaren 70 een modern en 
populair winkelcentrum. De huidige opfrissing binnen en buiten 
het centrum, maken Koningshoek weer eigentijds. 
 
Terwijl iedereen van en naar Maassluis reist, is de rust in de 
raadsagenda ook meer dan welkom. Niet dat we met z’n allen in 
een zwart gat vallen, want er is genoeg te doen! De 
gemeenteraadsverkiezingen staan immers voor de deur. In de 
komende tijd wordt daar hard aan gewerkt. Als campagne-
commissie worden activiteiten gepland, aan folders en teksten 
wordt geschreven en mogelijke locaties voor foto’s worden 
uitgezocht. In de maanden na de vakantie komen we elkaar vast 
tegen bij een van de activiteiten! 
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Raadslid Mehmet over armoede en mantelzorg     
 
Telkens lezen we in krantenartikelen en horen we op het nieuws 
dat de armoede een steeds groter probleem begint te worden. 
Merken wij dit als mensen met betaald werk of gepensioneerden 
met een goede pensioenaanvulling? Dit vraag ik me toch 
regelmatig af. Je ziet geen mensen op straat bedelen of mensen 
met gescheurde kleren rondlopen. Toch zijn er een paar honderd 
inwoners die iedere week bij de voedselbank in de rij staan. 
Mensen die in de rij staan voor voedsel. We leven in Nederland, 
in een welvarend land. Vaak hoor je de mensen dan ook zeggen: 
als je bij de voedselbank komt heb je het wel zelf veroorzaakt”. 
Je hebt het echter meestal niet in eigen hand, soms verziek je 
het zelf, maar meestal is het een samenhang van diverse 
oorzaken. 
 
Toevallig, tijdens een koffiegesprek, kreeg ik van een kennis te 
horen dat er veel mensen zijn die hulp nodig hebben in 
Maassluis, maar zeker had hij iemand uit zijn kring die veel hulp 
kan gebruiken. Het was iemand met een ernstige aandoening. 
Ze had 2 volwassen kinderen en een kleine op de basisschool. 
Ze was alleenstaand en een strijdster. Door haar ziekte, wat ze 
al 8 jaar heeft, hebben haar oudere kinderen de school niet 
kunnen afmaken. 
 
Niet uit nieuwsgierigheid maar puur uit intentie of ik wat voor ze 
kon betekenen, heb ik contact opgezocht met deze familie. 
Familie had heel veel meegemaakt en op een gegeven moment 
waren ze uitgeput en hadden alles losgelaten. Ze leefden als het 
ware echt in armoede. Kinderen studeerden niet meer omdat ze 
hun moeder verzorgden. Dus hun toekomst zag er ook niet 
rooskleurig uit. Hoever moeten de kinderen eigenlijk gaan als 
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mantelzorger? Het was erg veel gevraagd van kinderen op zo’n 
leeftijd en in de bloei van hun leven. De instanties die deze 
familie zouden moeten helpen hebben de deuren dicht gedaan. 
Iemand die vecht voor haar leven en met nog maar de vraag of 
ze het gaat redden en de kinderen wanhopig zijn. 
 
Stapel formulieren meegeven voor een beoordeling of ze 
überhaupt voor mantelzorg of enige andere zorg in aanmerking 
komen, dat is onbegrijpelijk. Verhaal van deze familie en er zullen 
ongetwijfeld meer van dit soort families zijn in Maassluis, deed 
mij veel pijn. Het is goed bedoeld maar procedures moeten 
verder doordacht worden en niet gebaseerd zijn op mensen die 
het allemaal zelf kunnen regelen. Uiteindelijk zijn het mensen die 
aankloppen bij de instanties die hulp nodig hebben en daar moet 
rekening mee gehouden worden. Gelukkig zijn er ook vrijwillige 
organisaties die heel laagdrempelig zijn en ook vanuit het midden 
van de maatschappij komen. Ik wil geen instelling te kort doen 
maar St. Boom was binnen een halve dag bij dit gezin om de 
financiën door te nemen. Op dezelfde dag heeft de familie op 
mijn verzoek en met tegenzin toch nog contact opgezocht met 
Vraagraak. Ze hebben slechte ervaring met deze instantie. Ze 
zijn dit keer iets verder gekomen en is hun beloofd teruggebeld 
te worden door de deskundigen. Dochter die heel graag wilde 
studeren maar niet de tijd en de middelen had hiervoor heb ik 
toch nog overgehaald om alvast in te schrijven voor het komend 
schoolseizoen.  
 
Wij raadsleden klagen er regelmatig over, dat we tijd tekort 
hebben om meer in contact te komen met inwoners uit de stad. 
Ik heb het gevoel dat we vaak overspoeld worden door lappen 
tekst en informatie. Echter in werkelijkheid komen we hele 
andere voorbeelden tegen die we soms theoretisch onlogisch 
vinden. In een tijdperk waarin mensen tegen de grens aan of in 
armoede leven en Mantelzorg een onderdeel is geworden van 
onze dagelijkse leven, moeten we een goed werkend beleid 
hiervoor hebben. Niet alleen op papier maar ook in de praktijk. 
Hoe kunnen we dit waarborgen en zorgen dat minder mensen in 
onaangename situaties terechtkomen. Laten we om ons heen 
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kijken en liever net buiten ons eigen kring. Ongetwijfeld komen 
we mensen tegen die hulp nodig hebben. Misschien kunnen we 
ze zelf helpen of doorverwijzen naar de juiste instanties. Wij 
zullen in ieder geval vanuit de raad ons best doen om de vinger 
aan de pols te houden over de uitvoering van het beleid. Ik wens 
iedereen een prettige zomervakantie toe met veel ZON !! 
 

 

Raadslid Fred Voskamp                                               
 
Spagaat 
Het lijkt misschien dat met een titel als hierboven mijn stukje in 
het ledenblad dit keer over sporten gaat en specifiek dan over 
turnen. Nu heb ik in mijn jonge jaren aan gym gedaan en zelfs 
nog even officieel op turnen gezeten, maar aan een spagaat in 
die context moet ik al jaren niet meer denken. 
 
Nee ik heb het over een andere spagaat. Een dilemma of, om 
het volgens een officiële definitie te benoemen: een moeilijke 
positie waarin iemand verkeert die zich gedwongen voelt 
rekening te houden met tegengestelde belangen en dergelijke. 
Een dergelijke spagaat komt bij iedereen in het leven voor, maar 
zeker bij een raadslid regelmatig  
 
Het dilemma 
Gelukkig is het vaak maar een klein dilemma en is de afweging 
snel gemaakt, eenieder kan uiteindelijk toch vaak leven met de 
uitkomst, ook als de belangen in beginsel tegenstrijdig zijn of 
waren. Soms, zoals bijvoorbeeld recentelijk bij het 
bestemmingsplan Noordwest en de uitbreiding van de Lidl, is het 
echter bijna een duivels dilemma of lijkt het uiteindelijk zo te zijn 
geworden. 
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Ik las ergens dat de weg om uit een dilemma te geraken vaak 
een zeer persoonlijke keuze is. Hoewel je probeert de feiten op 
een rijtje te zetten, informatie in te winnen en de belangen te 
wegen, blijft het uiteindelijk die persoonlijke keuze die je in een 
bijdrage of als lid van een fractie via de woordvoerder zal moeten 
verdedigen. 
 
Fijn is het dan als je als fractie wel een gezamenlijke keuze hebt 
kunnen maken, of nog beter, als er raadsbreed steun is voor het 
uiteindelijke voorstel. Je voelt je dan gesteund en eventuele 
kritiek op het besluit is dan beter te weerleggen.  
 
Soms sta je er alleen voor, zijn je argumenten, hoe sterk ook in 
jouw ogen, flinterdun. Dan nog is het jouw keuze, jouw uitweg uit 
een dilemma. In zulke gevallen maakt het gebrek aan steun het 
niet makkelijker. 
 
Na de beslissing 
Nadat een beslissing is genomen is de spagaat vaak nog niet 
voorbij. Het lastigste deel van de spagaat is misschien wel het 
scenario waarin mensen die jouw argumenten kennen begrip en 
respect hebben voor de gemaakte keuze, maar waar mensen die 
je van buitenaf aanspreken op keuzes niet van alle argumenten 
op de hoogte waren. Sommige argumenten zijn zelfs zo 
verdraaid of weggevallen dat het logisch is dat men je aanspreekt 
op de gemaakte keuze. Ik zou dan ook om opheldering vragen.  
 
De spagaat waarin je dan mogelijk in terecht komt heeft te maken 
met het feit of het wel zin heeft om je argumenten nog te delen, 
of de ander nog openstaat voor de verantwoording die je als 
raadslid niet 1x in de 4 jaar, maar constant aflegt. Je kan het er 
misschien niet mee eens zijn, maar als je niet voor hetzelfde 
dilemma hebt gestaan, kun je dan met zekerheid zeggen dat je 
het anders zou hebben gedaan? 
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Henrieke Heijboer                                                        
 
Afwisseling 
 
Het werk in de gemeenteraad is zeer afwisselend. Er worden 
veel beleidsnota’s vastgesteld over diverse onderwerpen. 
Vandaag wil ik u deelgenoot maken van allerhande zaken 
waarover ik in het afgelopen half jaar het woord gevoerd heb in 
de commissie. U krijgt zo meer inzicht in de diversiteit aan 
onderwerpen die we behandelen. 
 
Nota bodembeheer 2016 – 2026 inclusief de 
bodemkwaliteitskaart.  
De nota bodembeheer beschrijft de normen van de diverse 
soorten grond in Maassluis en hoe dit toegepast mag worden. 
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Het doel van de bodemkwaliteitskaart is om inzicht te krijgen in 
de algemene bodemkwaliteit binnen de gemeente Maassluis en 
om te dienen als milieu hygiënische verklaring voor het 
verspreiden c.q. toepassen vanbinnen de gemeente vrijkomende 
grond. Met dit inzicht kan er gemakkelijker grond verzet worden 
binnen de gemeente en is het meer inzichtelijk voor de partijen 
die grond over hebben of grond nodig hebben. 
 
Verloop jaarwisseling 2016 – 2017 
Het verloop van de jaarwisseling is besproken in de commissie. 
De jaarwisseling is rustig verlopen.  
 
Doorstroming huurwoningen 
Er liggen twee moties van de begrotingsbehandeling 2017 om de 
doorstroming van huurwoningen te bevorderen en de 
doorstroming naar koopwoningen te stimuleren. Het college is in 
gesprek met Maasdelta en de VBBM (vereniging 
bewonersbelangen Maassluis). Ook gaan ze in het bouwoverleg 
bespreken hoe koop bevorderd kan worden. De moties zijn nog 
niet afgedaan en na de zomer krijgen we een update.  
 
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rotterdam 
We hebben de jaarstukken van 2016 besproken. Er is een 
gewijzigde begroting voor 2017 en een ontwerpbegroting voor 
2018. CDA Maassluis heeft aandacht gevraagd voor de 
verbeterpunten voor Veilig Thuis. De inkoop wordt anders 
ingericht vanaf 2018. Wij krijgen na de zomer een 
raadsinformatiebrief waarin meer informatie gegeven wordt over 
wat dit nieuwe beleid nu concreet voor de Maassluise jeugd 
betekent.  
 
Verordening Jeugdhulp Maassluis 2017 
De oude verordening uit 2015 is aangepast en er is een nieuwe 
verordening opgesteld. Deze is besproken en vastgesteld. 
 
Visie geluid Maassluis 2017 
De visie en het actieplan geluid zijn besproken en vastgesteld. 
Doel is om de geluidshinder te verminderen. Maassluis heeft veel 
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omgevingslawaai, van de industrie, A20, het spoor en 
wegverkeer in de stad. In het actieplan staan voorstellen om 
geluidshinder te verminderen. 
 
Leegstandverordening Maassluis 2017 
De gemeente heeft een verordening opgesteld met als doel 
leegstand van panden te bestrijden. In de verordening staat 
onder andere welke leegstand moet worden gemeld, wanneer en 
welke rol de gemeente inneemt.  
 
Tot zover de meeste onderwerpen waar ik me over gebogen heb. 
In de fractie hebben we uitgebreid gesproken over andere 
belangrijke zaken, waar andere fractieleden ongetwijfeld over 
schrijven. Mocht u graag meer willen weten over een of meer 
genoemde onderwerpen, dan kunt u altijd contact met mij 
opnemen.  
 
Nu is het tijd voor vakantie, de accu opladen en ideeën opdoen.  
 
Ik wens u een fijne zomer. 
Henrike Heijboer 
 
 

OPA “De Ark”25 jaar actief                                       
 
Op 24 juni vierden de vrijwilligers van OPA “De Ark dat ze 25 jaar 
actief zijn als inzamelaars van oud papier. Ons lid Wil Veen is 
daar al zeker 20 jaar bij betrokken en nu de trekker en 
coördinator er van. Een prachtig voorbeeld hoe je als vrijwilligers 
een geweldige bijdrage kan leveren aan de samenleving. Een 
mooie mix van nuttig bezig zijn voor goede doelen en het 
bijdragen aan de noodzakelijke herwinning van grondstoffen. Om 
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de milieudoelstellingen van de gemeente te halen startte de OPA 
groep in 2013 met het inzamelen met een kraakperswagen 
binnen het gemeentelijke inzamelsysteem. Dit nadat het CDA in 
de gemeenteraad (eerste debat en veel inzet van Marcel t’ Hart) 
het plan om bij de Maassluise woningen met blauwe 
minicontainers papier te gaan inzamelen kon tegenhouden. 
Vanuit het CDA Maassluis feliciteren we alle vrijwilligers hartelijk 
met dit mooie jubileum. Hieronder de van Wil ontvangen 
informatie en indrukwekkende cijfers. 
 
Jaap Poldervaart 
 
 
De doelstelling van onze oud papieractie OPA “De Ark” is: 
Gelden te werven ten behoeve van het in stand houden van 
voorheen onze wijkgemeente “De Ark” en thans Protestantse 
wijkgemeente “IONA”, t.w. extra zaken waaraan dringend 
behoefte is, maar waarvoor anders geen geld is. 
 
Globale cijferinformatie over de periode juni 1992 – juni 2017. 
 
Het totaal gewicht van 25 jaar oud papier en karton inzamelen is 
4.273.000 kilo ofwel 4.273 ton. 
En dan daarbij te bedenken dat het papier meerdere malen door 
de handen gaat. 
 
Het financiële resultaat daarvan is in totaal een geldelijke 
opbrengst van rond € 189.000,00.  
 
Aan maatschappelijke doelen, waarvoor als regel 2 maanden per 
jaar wordt ingezameld, is in de gehele periode rond € 39.000,00 
gedoneerd. Dit betreft aangevraagde doelen in eigen stad, regio, 
land en overige gebieden in de wereld. Een totaal van 36 
maatschappelijke doelen. 
 
Aan eigen kerkelijke doelen en organisatiekosten is een bedrag 
van afgerond € 150.000 uitgegeven. 
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De wat grotere posten daarin zijn: aanschaf berging, aanhanger, 
aanleg fietsenstallingen, nieuwe beamer, een flinke bijdrage in 
vervanging van de vleugel, ondersteuning jeugdactiviteiten. 
 In totaal 32 doelen. In eerdere jaren in en om de wijkkerk De Ark 
en vanaf 2010 de Immanuelkerk. 
 
Dat alles kon alleen maar worden gerealiseerd met een geweldig 
team van rond 30 vrijwilligers. Chapeau aan alle OPA-leden die 
hun handen daarvoor uit de mouwen hebben gestoken. 
Uiteraard ook met dank aan de vele papier-donateurs en 
coördinerend inzamelaars. 
 
 
 
 
Besluit Kees Pleijsier 
 
Op 15 juni 2017 werden door wethouder Kees Pleijsier en het 
CDA Maassluis persverklaringen uitgegeven over het besluit van 
Kees om in 2018 afscheid te nemen van de lokale politiek. 
Hieronder treft u beide persverklaringen aan. 
 

Besluit Kees Pleijsier                                                  
 
Beste inwoners, raadsleden, collega’s, 
  
Na zo’n 10 mooie jaren in het Maassluise gemeentebestuur heb 
ik besloten mij niet opnieuw beschikbaar te stellen voor een 
actieve politieke rol na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.  
Sinds 2007 heb ik het CDA Maassluis als wethouder, raadslid en 
nu weer als wethouder mogen vertegenwoordigen in het 
gemeentebestuur van onze stad. Ik heb al deze jaren mogen 
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ervaren hoe boeiend het werk als raadslid en in het bijzonder het 
wethouderschap is. 
  
Door de goede samenwerking met de collega’s, gemeenteraad, 
ambtenaren, partijgenoten en samen met de vele betrokken 
inwoners heb ik veel mooie en soms ook moeilijke projecten 
mogen realiseren voor Maassluis. Ik heb deze jaren als 
inspirerend en enerverend ervaren.  
 
Het was dan ook geen makkelijke keuze om mij niet meer 
beschikbaar te stellen voor een volgende bestuurstermijn, maar 
ik kijk uit naar een nieuwe uitdaging buiten de politiek. Door mijn 
keuze nu bekend te maken, kan ik mij in openheid gaan richten 
op een toekomst na het wethouderschap naast mijn dagelijks 
werk. Ik heb het bestuur van het CDA Maassluis op de hoogte 
gesteld van mijn besluit.  
 
Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Tot een 
nieuw college van Burgemeesters & Wethouders is benoemd, 
blijf ik mij als wethouder inzetten voor ons prachtige Maassluis.  
 
Kees Pleijsier 
 

***===*** 
 
Wethouder Kees Pleijsier neemt na de verkiezingen afscheid 
van de lokale politiek 
 
Het CDA Maassluis heeft met respect kennisgenomen van het 
besluit van onze wethouder Kees Pleijsier om na de komende 
gemeenteraadsverkiezingen niet meer beschikbaar te zijn als 
raadslid of als wethouder in een volgend College. Na mooie jaren 
als wethouder, wil hij zijn carrière graag buiten de politiek een 
vervolg geven. Wij zijn Kees bijzonder dankbaar voor zijn inzet 
voor de stad en de partij, als raadslid en wethouder. 
 
Wij kennen Kees als een bevlogen, integer en serieus 
professional, met hart voor de stad en de inwoners van 
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Maassluis. Hij zet zich op hele uiteenlopende terreinen in en 
heeft al mooie projecten met brede steun van de gemeenteraad 
kunnen uitvoeren. Wij denken aan de opwaardering van de Laan 
1940-1945, de opening van de natuurspeeltuin Avonturis, de 
openstelling van de Lijndraaiersbrug en de succesvolle 
kleedkamersubsidie voor de buitensportverenigingen. 
 
Kees gaat de lastige dossiers niet uit de weg. Hij was tijdelijk 
wethouder financiën en bracht Koningshof weer in rustiger 
vaarwater. Dit kon door zijn inzet, de goede samenwerking 
binnen het College, het vertrouwen vanuit de gemeenteraad en 
de betrokken partners in de stad. 
 
Wij zijn verheugd dat Kees heeft aangegeven actief lid te blijven 
van het CDA in Maassluis en dat hij de komende verkiezingen 
met zijn ervaring de campagne en de kandidatenlijst zal 
ondersteunen. Tot de installatie van een volgend college blijft 
Kees onze wethouder, de verkiezingen vinden ook pas plaats in 
maart 2018. 
 
Bestuur en Fractie CDA Maassluis 
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Boekenschrijver Constand Wassink aan het woord  
 
“Ieder mens probeert in zijn of haar leven een boek te schrijven”  
Deze uitspraak deed mijn moeder toen mijn zus en ik 
aankondigden dat wij ons op het schrijverspad wilden begeven. 
Dit is inmiddels jaren geleden, want wij waren nog kinderen in de 
lagere schoolleeftijd. (de basisschool was toen nog niet 
uitgevonden. Minister Cals van onderwijs was toen net begonnen 
een Mammoet te fokken) 
Het schrijverspad was voor ons beiden blijkbaar een 
doodlopende weg, want behalve een opstel op het MULO-
examen en een inleiding voor de Gereformeerde 
Jeugdvereniging verschenen er geen publicaties van onze hand. 
 
Toch bleef het schrijven trekken, evenals het verhalen vertellen. 
Toen mijn oudste dochter 10 jaar werd (1991) dreigde het 
kinderfeestje door de weersomstandigheden in het water te 
vallen. De speurtocht kon niet doorgaan en om nu weer zo’n 
bekende videoband te bekijken…… Ik heb toen een verhaal 
verteld over het Turfschip van Breda op de manier zoals mijn 
onderwijzer in de vijfde klas dat deed. Het viel bij de kinderen in 
de smaak en via die weg kwam de vraag of ik tot de 
kindernevendiensten-commissie wilde toetreden. Dat deed ik en 
het beviel mij best. Vooral het “vrije verhaal” op Eerste Kerstdag. 
Zeven jaar achter elkaar een verhaal over ene “Broeder 
Johannes”, die in verschillende gedaantes de hoofdrol speelde. 
Van een paar verhalen heb ik een Engelse vertaling gemaakt, 
die gebruikt werd door een collega uit Houston (USA) op de 
Sunday School. Hij vroeg mij waarom ik deze verhalen nooit naar 
een uitgever had gestuurd. 
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Ik heb toen verschillende uitgevers benaderd, maar er was niet 
veel interesse. Tot ik werd gewezen op Boekscout in Baarn, die 
via “printing on demand” mijn boek wel kon uitgeven. Dat heb ik 
gedaan en in 2009 verscheen “Kerstfeest met broeder 
Johannes”  
 
Tijdens het “mannenontbijt” in de Maranathakerk hield ik eens 
een inleiding over “man en maatschappij”. Als voorbeeld vertelde 
ik over het leven van mijn opa. Een sjouwer in de Rotterdamse 
havens, die als (onbezoldigd) bestuurder van het CNV en als 
ouderling invulling gaf aan zijn leven. 
Deze inleiding was de basis voor een volgend boek. “De erfenis 
van Cornelis de Oude” Een boek over het leven van mijn 
grootvader dat in 2010 door Boekscout werd uitgegeven. 
Beide boeken zijn te koop bij de boekhandel en rechtstreeks bij 
Boekscout 
 

  
     
 
In de afgelopen twee jaar ben ik weer aan het schrijven gegaan. 
Ik las ergens dat koningin Wilhelmina in 1902 heel ernstig ziek is 
geweest en dat er voor haar leven werd gevreesd. Stel dat ze 
niet was genezen, wat zou er dan met ons land gebeurd zijn? Uit 
deze vraag is mijn nieuwste boek ontstaan dat dit najaar uitkomt. 
De titel is “De republiek word uitgeroepen” 
In een volgend ledenblad hoop ik hier meer over te vertellen. 
 
Constand Wassink 
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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 
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