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Van de redactie.                                                         
 
U ontvangt dit ledenblad wat later dan de gewoonte is. De 
werkzaamheden rond de gemeenteraadsverkiezing, de 
Europese verkiezing en de vorming van een college van 
burgemeester en wethouders waren dusdanig intens, dat er wat 
minder tijd was voor het ledenblad.  
 
Inmiddels is alles achter de rug en hebben we een nieuwe 
raadsfractie, een nieuw steunraadslid en een wethouder in het 
college. Ook het bestuur is drastisch gewijzigd. Drie leden zijn 
afgetreden en 2 leden hebben zich aangemeld om in het 
bestuur zitting te nemen. Zij moeten nog door de 
ledenvergadering worden benoemd. 
 
Over al die wijzigingen kunt u uitvoerig in dit blad lezen. Henrike 
vertelt over haar bezoek aan het VNG-congres, Mehmet geeft u 
een indruk van zijn eerste werkzaamheden als raadslid en Corine 
vertelt over haar werkzaamheden rond de collegevorming. 
 
Fenny vertelt over de uitslag van de Europese verkiezingen en 
waarnemend voorzitter Jaap geeft inzicht in alle veranderingen 
die zoal in de afgelopen maanden plaatsvonden. Tenslotte 
komen nog twee afgetreden bestuursleden aan het woord. 
Karel Zwaard beleefde een totaal niet verwachte verrassing in de 
Groote Kerk. Hij werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Het is hem van harte gegund. 
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Ed Wilkes kan gelukkig nog volop leven na zijn aftreden als 
bestuursvoorzitter. Genoeg andere zaken en volop genieten van 
de kleinkinderen. 
 
Tot het volgende ledenblad. 
 
Frits Zandman 
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UVan de wnd. bestuursvoorzitter Jaap                      
 
Na de klap(per)! 
 
We gaan even terug naar De Kuiperij op 9 april 2014. Het is 
ongeveer 22.00 uur,  de ledenvergadering is zojuist door 
scheidend voorzitter Ed Wilkes afgesloten, we gaan wat drinken. 
Een vlotte vergadering onder invloed (beetje triomf mag) van de 
prachtige verkiezingsuitslag van 19 maart, een dikke zetel winst 
en de tweede partij in grootte van Maassluis met behaalde 
stemmen! Als lokale CDA afdeling mogen we daar heel tevreden 
en trots op zijn, en dat zijn we dan ook! We blikten terug op een 
succesvolle campagne en uit de analyse kwam dat alles klopte 
en natuurlijk loon naar werken. Vier jaar succesvol raadswerk en 
goed besturen, kortom hard en goed gewerkt allemaal.  
 
Vooruitkijken die avond was slechts beperkt mogelijk, de 
coalitieonderhandelingen waren nog maar net gestart, dus was 
de uitkomst nog ongewis. Inmiddels zijn we heel wat weken 
verder en weten we hoe (succesvol) dat gelopen is. Daar zal in 
dit blad door anderen zeker veel over geschreven zijn. Maar er 
was die avond in de Kuiperij nog een andere (zware) klus te 
klaren. Het afscheid nemen van drie bestuurders tegelijk, te 
weten voorzitter Ed Wilkes, secretaris Karel Zwaard en lid Frits 
Zandman!!! En dan ook nog van steunraadslid Brenda van der 
Drift. We deden dat natuurlijk met verve want dat hadden ze 
verdiend, ja meer dan verdiend na ieder op zijn manier heel wat 
jaren van geweldige inzet en ‘trouwe dienst’. Ik ga dat afscheid 
hier niet overdoen maar velen van u waren er bij en het was een 
prima afscheid. Maar hoe nu verder was de vraag. Want reken 
maar dat hier sprake was en is van een behoorlijke ‘kennis 
amputatie’ (een klap dus).  
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Samen met penningmeester Constand Wassink vormden we nu 
het bestuur, te mager natuurlijk zo samen. Gelukkig was er al wat 
zendingswerk verricht en kan ik u meedelen dat we inmiddels 
twee kandidaat-bestuursleden aan u kunnen presenteren. Dat 
zijn Tanja Voskamp en Fenny Helfferich. Ze zijn al als aspirant -
bestuurders aan het meedraaien en ik kan u verzekeren dat het, 
na één keer met zijn tweeën te hebben vergaderd, een genoegen 
is om weer als een echt bestuur aan de slag te zijn. Op de 
eerstvolgende ledenvergadering zullen ze zich presenteren en 
bent u in de gelegenheid uw stem in deze te laten gelden. Het is 
ons voornemen om het bestuur nog verder met enkele leden uit 
te breiden en het zou mooi zijn als daar op termijn ook een 
nieuwe voorzitter uit naar voren komt. Want zoals u weet heb ik 
deze functie als tijdelijk op me genomen. Uw reacties of 
suggesties zijn daarom nog steeds van harte welkom. 
 
Veel uitdagingen en kansen voor CDA-bestuur, afdeling, 
gemeenteraadsfractie en wethouder komende maanden en 
jaren. Als bestuur hebben we daar onze eigen rol in. 
Verkiezingsprogramma, coalitieakkoord, dagelijkse actualiteit en 
realiteit vormen het kompas waarop gestuurd wordt. Het zou 
mooi zijn als het ons lukt om daar meer actieve leden bij te 
betrekken en meer inwoners voor te winnen. Daar moeten we 
maar voor gaan. Als CDA-Maassluis  hebben we daar meer dan 
genoeg unieke elementen voor beschikbaar.  
Ondertussen viert Maassluis zijn trotse 400 feest, Het zal 
niemand zijn ontgaan, het is tot nu toe een mooi feest, in een 
mooie stad. Geen stad zonder zorgen en een stad die nooit af is, 
met mensen die wat van ons verwachten mogen.    
 
Jaap Poldervaart 
 
Ps. 
Als bijlage bij dit stukje stuur ik een foto mee die ik maakte in de 
campagnetijd. Het was in de weken dat onze succesvolle CDA 
posters op veel plaatsen langs de Maassluise wegen de oproep 
deed STEM WEER CDA. Ik vond het iedere dag weer geweldig 
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om er langs te fietsen/rijden/lopen. Op de foto, een poster aan 
de Westlandseweg met op de achtergrond de verkeerslichten 
en de afslag naar het stadhuis. Met natuurlijk de lichten op 
GROEN! 

   

Oud-voorzitter Ed nog eenmaal aan het woord      
 
Is er leven mogelijk  zonder het CDA? 
Laat ik maar gelijk stelling nemen; het antwoord is wat mij betreft 
: NEE! 
Het CDA heeft zich zeker in de laatste jaren verder ontwikkeld. 
Niet alleen als moderne politieke partij, maar ook zoals iemand 
het eens verwoordde: “Het CDA is niet langer meer een politieke 
partij, maar een maatschappelijke beweging waarin de 
samenleving centraal staat.” 
Het feit dat ook vanuit de landelijke top wordt uitgedragen dat het 
CDA meer en meer een lokale partij zou moeten en mogen zijn, 
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geeft aan dat er partijbreed en “partijhoog”  vertrouwen is in de 
keuzes die gemaakt worden en er aan de afdelingen meer en 
meer decentraal zelfstandigheid  wordt geboden, zonder de band 
met elkaar kwijt te raken. 
Of simpeler gezegd: Het CDA staat midden in de maatschappij 
en is vanuit haar visie en  overtuiging een onlosmakelijk deel 
geworden van een moderne en duurzame samenleving. 
 
Is er leven mogelijk zonder het voorzitterschap van het 
CDA? 
Mijn antwoord daarop is even stellig als op de eerste vraag , maar 
deze keer is het antwoord: JA! 
Acht jaar lang ben ik met veel plezier uw voorzitter geweest en ik 
ben u allen zeer dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen. 
Na zo’n lange periode is het goed voor de partij dat iemand 
anders eens “aan het roer” staat en weer een ander elan en 
nieuw enthousiasme inbrengt in de afdeling. Ik wens het nieuwe 
bestuur dan ook heel veel succes toe en heel veel goed resultaat 
, waar ik bij voorbaat al veel vertrouwen in heb.  
Daarnaast is het voor mijzelf goed om ook wat meer met andere 
dingen bezig te zijn en ik heb gelukkig niet te klagen over 
invulling van mijn tijdsbesteding. Sinds mijn pensionering is in 
feite alles wat ik doe “hobby” geworden. En elke keer merk ik dat 
er heel veel leuke en ook goede dingen te doen zijn in het leven.  
Ik blijf met veel plezier lid van het CDA en zal de partij hier in 
Maassluis met belangstelling blijven volgen. Maar mogelijk gaat 
u mij ook weer elders in een andere hoedanigheid tegenkomen. 
 
Hoe of waar dan ook , maar ook zeker binnen het CDA: Graag 
tot ziens !! 
 
Ed Wilkes  
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Fractievoorzitter Corine aan het woord                                                                                                                 
 
MAASSLUIS DICHTBIJ 
Verbinden en Vooruitzien 
 
De verkiezingsborden staan nog in de stad. Niet meer met 
posters beplakt van de politieke partijen maar met mooie foto’s 
van Maassluis. De beelden op de verkiezingsborden laten zien 
waar het bij verkiezingen om gaat: om de stad, om de 
samenleving, om mensen. Foto’s die in beeld brengen hoe we in 
Maassluis met elkaar leven, werken en ontspannen.  
 
Graag ga ik in mijn bijdrage voor het ledenblad nog kort even 
terug naar de gemeenteraadsverkiezingen. Naar de uitslag. 
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Want uitslagenavonden zijn bijzonder fijne avonden als je bij de 
verkiezingen winst boekt. Voor ons, voor het CDA Maassluis, 
was 19 maart zo’n avond. Een zetel winst én van de vierde partij 
van de stad een sprong gemaakt naar de tweede partij van de 
stad. Wij kijken dan ook met een heel positief gevoel terug op de 
verkiezingen.  
 
Vier zetels is bijzonder mooi, maar niet uniek. Althans, niet in 
Maassluis. Maar liefst vijf van de zeven politieke partijen kregen 
van de kiezers vier zetels. Op basis van deze nieuwe politieke 
verhoudingen vonden de onderhandelingsgesprekken plaats. 
Als tweede partij en grootste winnaar bij de verkiezingen wilden 
wij natuurlijk graag deel uit maken van een nieuwe coalitie. Niet 
iedere coalitie, maar een coalitie die onze belangrijkste plannen 
en ambities voor de stad steunt en deelt. Een coalitie dus die wil 
werken aan een stad waarin meer ruimte is voor groen, voor 
spelen en ontspannen. Een coalitie die zich inzet voor een stad 
waarin de zorg goed geregeld is. Een coalitie die christelijke 
waarden als naastenliefde in beleid uitdraagt.  
 
Het coalitieakkoord dat na een intensieve periode van 
onderhandelen is afgesloten tussen de PvdA, CDA, VVD en VSP 
onderstreept juist die zaken die wij zo belangrijk vinden. De titel 
van het coalitieakkoord is “Maassluis dichtbij: verbinden en 
vooruitzien”. Niet zomaar een willekeurige titel, maar een titel die 
past bij de christendemocratie.  
 
Het woord ‘verbinden’ past bij onze visie dat mensen zich pas 
echt ten volle kunnen ontplooien in een leven tussen en met 
andere mensen. Mensen verbinden is daarom een eerste 
opdracht van christendemocratie in de praktijk.  
Uit het woord ‘vooruitzien’ spreekt dat iedere dag een bouwsteen 
van de toekomst is. Onze blik is daarom niet alleen gericht op 
vandaag, maar ook op morgen en overmorgen. Vooruitzien is bij 
elke beslissing afvragen welke waarde het heeft voor 
toekomstige generaties.   
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In het coalitieakkoord is veel tussen de vier politieke partijen 
geregeld en aan deze afspraken hebben wij ons met overtuiging 
voor vier jaar verbonden. Veel is echter ook niet geregeld. 
Nieuwe voorstellen, nieuwe uitwerking van plannen vragen om 
een zorgvuldige afweging en keuzes. In die afwegingen blijven 
voor ons de kernwaarden van het CDA het kompas: solidariteit, 
gespreide verantwoordelijkheid, rentmeesterschap en 
gerechtigheid. Altijd afwegend welk effect een besluit op 
inwoners heeft, op hoe inwoners de stad beleven. Op hoe we 
met elkaar leven, werken en ontspannen zoals verbeeld op de 
foto’s op de verkiezingsborden. 
 
Ik wens u een mooie, zonnige zomer toe, 
 
Corine Bronsveld-Snoep 
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Uit de pen van Marcel                                               
 
Historische stadstour Maassluis 
 
Zo maar in het voorbij gaan op het schoolplein werd ik 
aangesproken door Anja Smit, ze was bezig met het vullen van 
de rollen voor een toneelstuk over Maassluis in het kader van het 
400 jarig bestaan van Maassluis. Een toneelstuk over bekende 
en minder bekende Maassluizers dat in de buitenlucht in juni zou 
worden gespeeld. “Ken jij misschien mensen die een rol zouden 
willen spelen? Ik zoek nog in ieder geval nog 2 sluiswachters; is 
het niet iets voor jezelf? Een brutaal mens heeft de halve wereld 
moet je maar denken”.  
 
Ik heb wel een beetje acteer ervaring en als snel stond mijn naam 
achter de rol van Janszoon een sluiswachter uit 1614 die samen 
met Jacobszoon de sluis beheerden en de ruzies tussen de 
vissers (de vis moet naar Delft, open die sluis!) en de boeren 
(geen zout water op ons land, dicht die sluis) moest zien te 
bemiddelen.  
 
Bij de eerste oefenavond bleek dat er nog een rol niet was 
ingevuld, die van Hendrik Moerings, het leek in het script 
uitermate goed te passen als ik een dubbel rol zou vervullen. 
Eerst in een oud vies kloffie de sluis verdedigen en vervolgens 
een vooraanstaand kleermaker van katholieke huize. Deze 
kleermaker hield tijdens zijn leven een dagboek en op basis 
daarvan is veel van Maassluis bekend geworden. Hilarisch was 
de scene als blijkt dat de vrouw van de dominee ook wel graag 
een mooi korset wil van de heer Moerings. Maar ja…dat 
insnoeren van dat korset van de dominee’s vrouw kan toch niet 
zo maar door een katholieke kleermaker worden gedaan. 
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Op 10 juni was de première en de eerste voorstelling (met als 
speciale figurant Burgemeester Karssen was nog wat onwennig), 
maar er werd enthousiast gereageerd. Zodanig zelfs dat er een 
ware run op de kaartjes ontstond, alle resterende voorstellingen 
waren vanaf dat moment uitverkocht. Vele Maassluizers zagen 
naast de sluiswachters en Moerings ook Abraham Kuijper, 
Govert van Wijn, Ds. Fenacolius en de perikelen rondom 
psalmenoproer. Tezamen met 140 (!) figuranten, zangers, 
acteurs, gastheren en vrouwen werd een unieke stadstour 
opgevoerd. 
 
Marcel ’t Hart 
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Bijdrage van ons nieuwe raadslid Mehmet             
 
Het is alweer een kwart jaar verder en een leuk moment voor mij 
om even terug te blikken op de afgelopen 
gemeenteraadsverkiezingen en mijn ervaringen tot nu toe  
binnen de fractie. 
 
Voor mij was de verkiezing natuurlijk een heel aparte beleving en 
tevens ook de eerste keer dat ik me verkiesbaar stelde voor iets. 
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Bij het thuisfront, op mijn werk en overal waar ik bekenden tegen 
kwam was de vraag altijd hetzelfde, namelijk: denk je dat je 
genoeg stemmen binnenhaalt? Dus kort samengevat leeft 
iedereen om je heen actief met je mee gedurende de 
campagneperiode en dat is natuurlijk ook heel erg fijn. 
 
Het echte werk begon pas op de dag van de uitslagen en verder. 
Ik wist van te voren dat er veel werk op me af zou afkomen. In 
een jong en gedreven fractie had ik het niet anders verwacht. 
Veel zaken waar ik totaal geen inzicht in had, werden na veel 
leeswerk al gauw duidelijk. Communicatie onderling maakt het  
wat makkelijker en je pikt van de e-mails en WhatsApp-berichtjes 
die rond gestuurd worden toch weer heel wat mee. 
 
De fractie onderling is erg behulpzaam wat  het inwerktraject  
aangenamer maakt.  Daarvoor zou ik ze hierbij nogmaals willen 
bedanken. 
 
Ik probeer zoveel mogelijk thema-avonden en commissies bij te 
wonen en afgelopen week heb ik mijn eerste werkbezoek gedaan 
bij de Voedselbank. Het was erg leuk om een ochtendje mee te 
draaien  en om de contacten met de burgers te versterken  wil ik 
dit zeker wat  vaker doen. 
 
Beste leden, sommigen van u ken ik alleen van naam en een 
aantal van u heb ik gezien tijdens een partijbijeenkomst, via deze 
weg wil ik u allen heel erg bedanken voor uw steun en 
vertrouwen in ons. 
 
Mehmet Çiçek 
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Het nieuwe raadslid Fred vertelt                              
 
En nu ‘echt’ aan de slag 
 
Het lijkt alweer zo lang geleden, de voorbereiding van de 
verkiezingen, de campagne en uiteindelijk de lokale verkiezingen 
zelf. Inmiddels hebben we ook alweer de Europese verkiezingen 
achter de rug. 
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Hoewel al snel duidelijk was hoe de nieuwe raad er uit zag en 
deze ook al snel officieel beëdigd werd, werd het daarna een 
beetje stil. Stil in de raadzaal, maar niet op de achtergrond. De 
nieuwe fractie van het CDA ging gelijk aan de slag. Juist in deze 
tijd is er voor de komende 4 jaar belangrijk werk te verrichten. 
 
Voor mij was het even dubbel. Wel een zetel winst, maar toch 
geen raadszetel op 19 maart. Als steunraadslid zou ik in ieder 
geval verder kunnen gaan. Of ik later nog uiteindelijk toch als 
raadslid beëdigd zou worden hing af van de 
collegeonderhandelingen en wie eventueel uiteindelijk 
wethouder zou worden. 
 
Vlak voor de meivakantie werd duidelijk dat er een coalitie zou 
komen waar het CDA deel van uit maakte. Maar ook dat Kees 
Pleijsier onze wethouder zou worden en er zo dus een plekje vrij 
kwam. 
 
Inmiddels zijn ‘we’ sinds 13 mei echt aan de slag, de coalitie is 
gevormd, het college beëdigd en ook de diverse commissies zijn 
ingevuld. Ik ben naast ‘gewoon’ raadslid ook commissievoorzitter 
geworden en daarmee lid van de agendacommissie. Als 
commissievoorzitter ben je voorzitter van een 
commissievergadering waarin het voorbereidende werk van de 
raadsvergadering wordt gedaan. In de agendacommissie wordt 
samen met alle voorzitters, de burgemeester en de griffier, de 
agenda van de raad voorbereid. 
 
De agendacommissie komt iedere 2 weken bij elkaar en loopt 
qua cyclus net iets voor op de raadsvergaderingen. De 
agendacommissie bepaalt in overleg welke stukken er in de 
commissie en raad behandeld gaan worden, maar ook hoeveel 
spreektijd er bij de behandeling beschikbaar is. De 
agendacommissie beoordeelt daarbij ook of de stukken compleet 
en tijdig zijn aangeleverd. Verder bewaakt de agendacommissie 
de langere-termijnplanning om te zorgen dat alle benodigde 
voorstellen op tijd een plekje op de raadsagenda krijgen. 
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Het lijkt misschien gek, we zijn net pas echt begonnen, maar het 
zomerreces is alweer aanstaande. We moeten dus kijken wat er 
nog voor die tijd (15 juli) behandeld moet worden. 
 
Daarna is het even rust, voor velen van ons bijkomen van het 
afgelopen half jaar, opladen voor de tweede helft van dit jaar, 
want na het reces, dan is de kop eraf en is alles ‘business as 
usual’. 
 
Fred Voskamp 
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Steunraadslid Henrike over het VNG-congres        
 
Het VNG congres 

Op 17 en 18 juni hield de Vereniging Nederlandse Gemeenten 

haar jaarlijkse congres. Vanuit Maassluis is het tegenwoordig 

gebruik dat, naast het college, een aantal raadsleden meegaat. 

Het VNG wil haar banden met de raadsleden versterken. Vanuit 

het CDA ben ik 17 juni een dag op pad geweest met drie andere 

raadsleden en de griffier. 

Het festijn vond plaats in de Drechtsteden. We werden 

ontvangen in Hendrik-Ido-Ambacht in een omgebouwde 

fabriekshal. De burgemeester van Dordrecht heette ons welkom. 

Er waren interessante sprekers.  

Benjamin Barber is een Amerikaans politicoloog, voormalig 

adviseur van president Clinton. Hij hield een betoog om 

burgemeesters landelijke of Europese problemen te laten 

oplossen. Waarom? Omdat veel landelijke problemen te ver af 

staan van de burgers. Kijk naar de Europese verkiezingen; het 

staat te ver af van de inwoners. Barber pleit voor het inzetten van 

de burgemeesters. Burgemeesters, wethouders en 

gemeenteraden staan dichter bij de mensen. Daarbij zijn 

burgemeesters volgens Barber vooral pragmatisch en niet 

zozeer ideologisch. Niet op landelijk niveau, maar lokaal; dáár 

gebeurt het. Daar leven de mensen om wie het gaat, daar draait 

de economie, daar doemen problemen op én worden 

oplossingen gevonden. Door de lokale overheid. Niet alleen in 

Nederland, maar over de hele wereld wordt lokaal het verschil 
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gemaakt.  

Kim Putters is directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. 

Een interessante man, hoewel zijn voornaam mij vrouwelijk 

aandoet. Hij sprak over de decentralisaties. De gemeenten gaan 

vanaf 1 januari 2015 veel taken van het rijk overnemen, zoals 

werk en inkomen, de jeugdzorg, een deel van de AWBZ gaat 

naar de WMO. Hoe pak je dat als gemeente aan? Putters liet 

leuke voorbeelden zien van participatie in de samenleving. De 

koning sprak in zijn eerste troonrede over 

participatiesamenleving. Dat geeft dilemma's, zoals de relatie 

tussen solidariteit en eigen verantwoordelijkheid. In de 

decentralisaties zal er een spanningsveld zijn tussen maatwerk 

en gelijke behandeling, tussen bevoogding en moreel appel. De 

participatiesamenleving doet een wisselend beroep op de 

burger; deze moet enerzijds meer zelfredzaam zijn en anderzijds 

ook participeren via zorg, werk of vrijwilligersactiviteiten. Een 

zogenaamde doe-democratie, maar niet iedereen kan of wil een 

rol spelen. Er liggen kansen voor de toekomst, gezien de vele 

participatievormen die al plaatsvinden, ook in Maassluis. 

Tot slot sprak Maurits Hendriks, technisch directeur en chef de 

mission van NOS*NSF. De colleges staan aan het begin van een 

periode van vier jaar een stad besturen. De Olympische Spelen 

zijn ook eens in de vier jaar. Belangrijk is een goede 

samenwerking, teambuilding en je doelen voor ogen houden. 

Leuke beelden van de schaatssuccessen bij de Olympische 

Winterspelen gaven inspiratie om ook het doel in Maassluis voor 

ogen te houden. 

Na de lunch hadden we een excursie met de snelle waterbus. 

We hebben Kinderdijk bezocht. De molens van Kinderdijk staan 

wereldwijd bekend als Nederlands icoon. Er zijn 17 

boezemmolens, gebouwd tussen 1738 en 1740, en er zijn twee 
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poldermolens die nog eerder gebouwd zijn. Het is een ingenieus 

waterbeheersysteem. Het molencomplex staat sinds 1997 op de 

werelderfgoedlijst van Unesco. Ik wil hier toch nog eens 

uitgebreid rondkijken met mijn gezin. Dit moeten mijn kinderen 

toch eens gezien hebben.... 

Na Kinderdijk ging de tocht naar de Biesbosch. Dat is ook een 

schitterend natuurgebied waar veel gerecreëerd wordt. Hier 

hebben we een wandeling gemaakt onder leiding van een gids. 

En toen ging de tocht verder naar Dordrecht; een schitterende 

stad, met veel historie. We kwamen uit bij het historische 

Groothoofd, een groot terras aan het water. Hier komen drie 

rivieren samen en dit is het drukst bevaren knooppunt van 

Europa.  

's Avonds voeren we op een reusachtig schip, waar we de dag 

afsloten met een hapje en een drankje. Ik vond het erg leuk om 

het congres te bezoeken en door de toespraken heb ik veel 

nieuwe inspiratie opgedaan! 

Henrike Heijboer 

Van het nieuw te benoemen bestuurslid Fenny     
 
CDA tweede partij in Maassluis bij Europese verkiezingen 
De uitslag in Maassluis is vergelijkbaar aan  het beeld in 
Nederland. De opkomst is 37%. Ook de uitslag toont 
overeenkomsten met het landelijke beeld. 
De PVV, die in Nederland de derde partij is geworden, werd in 
Maassluis de grootste. Opmerkelijk is dat D66 een relatief hoog 
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aantal stemmen heeft gehad in vergelijking met de 
gemeenteraadsverkiezingen.  
 
 

 
 
 
 

  
Afbeeldingen: www.nos.nl 
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Het CDA is de tweede partij in Maassluis geworden. We zijn wel 
gezakt in het aantal stemmen. Ook dit is in lijn met het landelijke 
beeld. 
 
Kunnen we iets zeggen over hoe de coalitie in Maassluis het 
heeft gedaan? 
 
VVD daalt van 16,3% naar 14%, PvdA daalt van 19,6% naar 
10%, CDA daalt van 17,3% naar 16%, VSP doet Europees niet 
mee. Bij de PvdA zien we een behoorlijke daling. Bij de andere 
partijen een lichte daling. De opkomst bij de 
gemeenteraadsverkiezingen was 54%, waar de opkomst nu 37% 
was. Echt een conclusie kunnen we dus niet trekken. 
 
In de Schakel heeft een interview gestaan met Dirk Gotink, de 
nummer 5 op de kandidatenlijst. Helaas is hij net niet verkozen.  
 
De reactie van Dirk: "Een prachtig resultaat waar ik als kandidaat 
en als hoofd beleid van het campagneteam super trots op ben. 
Niet de extremen maar de middenpartijen hebben de campagne 
gedomineerd. Politiek vanuit het midden kan dus wel spannend 
zijn!" 
 
Dirk Gotink zal in het najaar aanwezig zijn bij een activiteit van 
het CDA Maassluis. 
 
Fenny Helfferich 
 

Zomaar iets uit de pen van Karel                             
 
Het eerste halfjaar van 2014 is bijna voorbij. De verkiezingen 

hebben we gehad met een prachtig resultaat voor ons CDA. 
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Corine is hard aan de slag gegaan met onderhandelen, naar ik 

begrepen heb geassisteerd door Marcel en/of Kees. Ook daar is 

een mooi resultaat behaald voor ons CDA.  

Wie het coalitieakkoord gelezen heeft moet net als ik vaststellen 

dat het een behoorlijk hoog CDA-gehalte heeft. Ook Kees Pleijsier 

is gelukkig weer namens het CDA toegetreden tot het college. Ik 

weet niet hoe U er over denkt, maar ik ben tevreden en zie dit alles 

als resultaat van de inspanningen tijdens de campagne, onder 

leiding van Henrike. Wat mij betreft " iedereen geweldig bedankt 

voor de inzet " 

Eind april was er de traditionele lintjesregen en, zoals meestal,  

ben ik daar weer naar toe gegaan, in het bijzonder omdat de 

voorzitter van onze Harmonie - Jaap Cats - een lintje zou krijgen. 

Dit wetende was het voor mijn thuisfront een eitje, zij hoefde niets 

" te regelen " om mij daar naar toe te krijgen. Bij aankomst werd 

ik welkom gehete door Tamara van Hulst. Ik had haar al een tijdje 

niet gezien, dus even gezellig babbelen. Maar toen ik door wilde 

lopen kreeg ik daar de kans niet voor, zij liet mij weten dat ik niet 

in de kerk maar in de consistoriekamer moest zijn. Welnu, ik loop 

al een poosje mee op deze aardkloot en weet hoe e.e.a. in zijn 

werk gaat, dus was het mij duidelijk dat ik daar niet voor Jaap 

was, maar dat ik zelf een van de personen was waar een lintje 

aan uitgereikt zou worden ( Mijn echtgenote lachte zich wild ) 

Ik heb inmiddels begrepen dat de aanvraag is ingediend door het 

CDA, met ondersteuning van verschillende instanties. 

Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de inzet 

bij de aanvraag en bedank ik iedereen die op welke wijze dan 

ook mij gefeliciteerd heeft. Het waren heeeeeeeel veel handen 

die geschud zijn, kaarten, bloemen, app-jes en e-mails, het was 

geweldig. Ik ben hier zeer door geraakt, maar in het bijzonder 

ben ik blij dat ik al die dingen heb MOGEN doen, welke ten 
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grondslag liggen aan de waardering, waar het lintje voor is 

uitgereikt. 

 

Nogmaals mijn hartelijke dank 

Hartelijke groeten 

Karel Zwaard  
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Fractie / Wethouder 

Naam Adres Telefoon 
Corine Snoep 
fractievoorzitter 

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

010 – 4613925 

Marcel ’t Hart 
vice 
fractievoorzitter 
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3142 JG Maassluis 
c.m.p.hart@cdamaassluis.nl 

010 – 5913950 

Mehmet Çiçek     
raadslid 

Da Costaplein 22 
3141 BD Maassluis 
m.cicek@cdamaassluis.nl 

06 – 17482172 

Fred Voskamp 
raadslid en 
fractiesecretaris 
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3146 CA Maassluis 
f.a.voskamp@cdamaassluis.nl 

010 – 5997100 

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

010 – 5920147 

Kees Pleijsier 
wethouder 
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3142 AA Maassluis 
c.pleijsier@cdamaassluis.nl 

010 – 4679894 

Bestuur 
 

Jaap Poldervaart 
wnd. voorzitter  

Richard Hollaan 299 
3144 BS Maassluis 
voorzitter@cdamaassluis.nl 

010 – 5914124 
 

Constand Wassink 
Penningmeester 

Spechtstraat 24 
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penningmeester@cdamaassluis.nl 

010 – 5916435 
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( vacant ) 

  

Fenny Helfferich 
asp. bestuurslid 

  

Tanja Voskamp 
asp. bestuurslid 
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