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Van de redactie.                                                         
 
In de tuin is er op deze mooie zonnige maandagmorgen volop 
leven. Mussen zijn druk in de weer met het verzamelen van 
nestmateriaal. De magnolia en de camelia staan volop in bloei 
en de kikkers in de vijver kwaken er lustig op los. De natuur leeft 
en gaat gewoon zijn gang en trekt zich niets aan van de landelijke 
en plaatselijke problematiek. 
 
Over politiek gesproken. Logisch dat zo kort na de landelijke 
verkiezingen de verhalen in dit blad daar over gaan. Voorzitter 
Jaap Poldervaart blikt terug, maar kijkt vooral ook vooruit met het 
oog op de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Fenny 
Helfferich geeft aan de hand van uitgebreid cijfermateriaal het 
verloop van de verkiezing weer. Henrike Heijboer vertelt over het 
bezoek aan het CDA-congres in Barneveld. Een drietal foto’s 
maakt haar verhaal compleet. 
En niet te vergeten het verhaal van Chris Voskamp over haar 
deelname aan de verkiezingen met de CDA-campagnebus. 
 
Erg fijn dat Gijs van Leeuwen, secretaris van de Adviesraad 
Samenwerkingszaken Maassluis bereid was een bijdrage aan dit 
blad te leveren. Dank daarvoor. 
 
Verder in dit blad uitgebreide verhalen over o.a. de Brandweer, 
de Monstersche Sluis, vrijwilligerswerk, getijdenpark en 
stadsakkoord. Genoeg om te lezen. 
  
Van harte aanbevolen. 
Met vriendelijke groeten, 
 
Frits Zandman 
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U 

 

 
 

Van de voorzitter                                                        
 
Na de klap 
Mijn Bumaposter is weer van het raam en in Den Haag is het 
puzzelen namens alle Nederlanders begonnen. Campagne, 
flyeren, politieke markt, lang op blijven voor soms boeiende tv, 
debatten en late night talkshows, peilingen en opinies, het waren 
drukke weken! Heerlijk dat het nu weer even voorbij is. En 
geweldig natuurlijk, we hebben gewonnen en het voelt goed daar 
aan te hebben bijgedragen. 
 
In 2010 leed het CDA een enorme verkiezingsnederlaag met een 
halvering van het aantal zetels. De commissie Frissen deed 
onderzoek en presenteerde het rapport ‘Verder na de klap’. Als 
CDA zijn we nu al weer twee Kamerverkiezingen verder en de 
klap te boven. Voor de PvdA is de uitslag dramatisch en volgens 
velen onverdiend. Als ervaringsdeskundigen weten we een 
beetje hoe zoiets voelt en moeten zij nu verder na de klap. Ook 
andere aspecten geven stof tot nadenken (zie ook elders in dit 
blad). Enerzijds de nog grotere versnippering en nivellering van 
de middenpartijen die het vormen van een regering niet 
eenvoudig maken en anderzijds het groot aantal stemmers op 
partijen met radicale en anti democratische ideeën, ook in onze 
stad. Je zult maar politicus zijn! En ja, gelukkig zijn ze er de 
politici die die taak op zich willen nemen of ‘gewoon’ voortzetten. 
En zeker CDA politici die we ons vertrouwen hebben gegeven. 
Want daar draait het voor een belangrijk deel om, vertrouwen. 
En een stevig programma op christen democratische grondslag 
met goede mensen. En wat mij betreft een niet aflatende 
aandacht voor medemenselijkheid, niemand achterlaten, 
aandacht voor de ander en rekening houden met elkaar, 
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ongeacht huidskleur of achtergrond. Ik hoop vurig dat het CDA 
daar landelijk een goede bijdrage aan blijft leveren. 
 
In Maassluis gaat inmiddels de karavaan verder met stevige 
onderwerpen in de gemeenteraad en een stad die zich roert en 
bruist en heel veel vraagt van onze politici. Altijd in de spotlights 
en onder het vergrootglas! Mag ik maar weer eens onder uw 
aandacht brengen dat onze wethouder en raadsleden open 
staan voor uw input (signalen, vragen, tips, informatie, 
meedenken) en u bij hen in het stadhuis of in de fractiekamer van 
harte welkom bent (bellen, mailen, twitteren of via facebook kan 
natuurlijk ook). 
 
Als bestuur richten we ons al een hele tijd op de 
gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar (21 maart 2018). 
Dat doen we samen met drie belangrijke commissies die we in 
onze brief van 1 maart aan u hebben voorgesteld. Het betreft hier 
de Campagnecommissie (eerste succes is binnen) de 
Programmacommissie (zie hun brief om input voor 1 april) en de 
Vertrouwens/kandidatencommissie (zijn ook van start gegaan). 
We zijn heel content met deze drie enthousiaste teams waaruit 
maar weer eens blijkt dat we een vitale plaatselijke politieke partij 
zijn om trots op te zijn.  In onze brief van 1 maart riepen we ook 
op om u zelf of iemand die u geschikt acht op te geven als 
kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat kan nog tot 
1 mei. Dus steek daar nog uw energie in de komende weken. Het 
kan zo maar tot verrassende uitkomsten leiden. Politiek leeft 
onder de mensen, dus spreek iemand die u geschikt acht eens 
aan. Tot 1 april liep de termijn voor het zich melden als kandidaat 
lijsttrekker. Op 31 mei is onze eerste Algemene 
ledenvergadering van dit jaar. Daar zullen we als leden over die 
lijsttrekker een besluit nemen en een belangrijke stap zetten naar 
een mooi verkiezingsresultaat in 2018. Een spannend proces vol 
met stevige uitdagingen voor alle betrokkenen. En betrokkenen 
moeten letterlijk ook heel betrokken mensen zijn, betrokken bij 
de stad en zijn vragen, de mensen met hun onzekerheden, 
wensen en idealen. Een mooie en verantwoordelijke taak voor 



                                          CDA Maassluis                           maart 2017 

 

 4 

een politieke partij. Laten we daar ons als CDA Maassluis samen 
weer sterk voor maken. Ik heb er alle vertrouwen in.  
 
Jaap Poldervaart 
Bestuursvoorzitter 
 
 

 
 
 

Van de fractievoorzitter Corine Bronsveld                                                                                                           
 
Lente akkoord 
Terwijl de zon nog wat onwennig schijnt, kleurt Maassluis vrolijk 
narcissengeel. Het begin van de lente is de tijd van een frisse 
start, nieuwe energie en een positief gevoel. In de landelijke 
politiek is zeker sprake van een nieuwe start. Of het ook met een 
positief gevoel en met frisse energie is, moet blijken nu de 
gesprekken over een nieuw te vormen kabinet zijn gestart. Een 
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knappe uitdaging voor de politici in Den Haag want de 
verkiezingsuitslag bleek veel winnaars te hebben.   
Het deed mij terugdenken aan onze lokale verkiezingsuitslag drie 
jaar geleden. De onwaarschijnlijke uitslag van vijf politieke 
partijen met vier zetels maakten ons niet allemaal gelijk. Nee, we 
gaven allemaal een eigen invulling aan de uitslag. De grootste 
partij in Maassluis benadrukte niet haar verlies maar vierde haar 
koppositie. Wij waren niet alleen de tweede partij, maar ook de 
grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Dat de 
Christen Unie de kleinste partij was, werd minder uitgesproken 
dan de winst van de tweede zetel die dankzij de lijstverbinding 
met het CDA werd binnengehaald. De lokale partijen hadden bij 
elkaar ook sterk gewonnen en maakte dat zij helder waren dat 
ook een ‘echte’ lokale partij in de coalitie thuishoorde. Kortom, 
net als nu in Den Haag toen ook in Maassluis veel winnaars, 
weinig verliezers.  
 
Een stadsakkoord 
De start van de formatie lag toen in Maassluis, net als nu in Den 
Haag, in handen van de grootste partij. Ongeacht of deze partij 
verlies of winst had geboekt. Dit was vooraf ook zo afgesproken 
met alle politieke partijen toen nog geen uitslag bekend was. Dit 
houdt het na een roerige verkiezingsperiode wel helder en 
meetbaar. Ik kijk niet met gemengde gevoelens terug op hoe de 
onderhandelingen en formatie in Maassluis zijn verlopen. Toch 
vraag ik mij drie jaar later af of we het na de komende 
verkiezingen niet anders willen organiseren. Meer openheid in de 
gesprekken, misschien wel een echte informateur die op iets 
meer afstand staat en meer openbare terugkoppeling.  
Misschien is het zelfs mogelijk om in Maassluis een 
stadsakkoord te maken met die punten waar alle partijen in de 
gemeenteraad het met elkaar over eens zijn. Een breed 
gedragen stadsakkoord met een aanvullend compact 
coalitieakkoord. Of dit kan of wenselijk is, hangt volgens mij 
vooral af van de wil van de politieke partijen en het vertrouwen 
dat ze in elkaar hebben om samen de overeenkomsten te zoeken 
in plaats van enkel de verschillen te benadrukken. 
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Daar ligt precies de crux. Want nu we het laatste jaar van deze 
bestuursperiode ingaan met elkaar leert het verleden ons dat dit 
het jaar is waarin juist de verschillen door en tussen de politieke 
partijen worden uitvergroot. 
 
Het laatste jaar 
Wij gaan met elkaar het laatste spannende jaar van deze periode 
in. In dit laatste jaar voelt het dat de tijd dringt en maakt dat veel 
onder druk staat. Want alle politieke partijen willen laten zien 
waar zij uniek in zijn, wat hen bijzonder maakt en waarin het 
verschil zit met de andere partijen. Dit is niet erg, zolang het niet 
ten koste gaat van goede inhoudelijke besluitvorming. Het laatste 
jaar van deze bestuursperiode is namelijk niet vrij van 
besluitvorming. Ingewikkelde onderwerpen worden zoals het 
hoort behandeld en niet vooruitgeschoven.  
Het voorjaar is in de stad zichtbaar door de gele narcissen en 
voelbaar door een onwennige zon. Het stemt mij positief. 
Verschillen zijn er en worden uitvergroot, maar ook het komend 
jaar kunt u op ons rekenen als het gaat om de verbinding en de 
samenwerking te zoeken. Want alleen door samen te werken 
met inwoners, organisaties én andere politieke partijen kunnen 
we ook in een spannend, laatste jaar nog veel met elkaar 
bereiken. En wie weet leidt dit volgend jaar wel tot een breed 
gedragen Maassluis lenteakkoord.  
 
Corine 

Raadslid Marcel ‘t Hart                                               
 
Maassluis zal wel piepen….. 
Het is inmiddels een aantal jaar geleden dat het bestuur van de 
Stichting Monstersche Sluis een beroep op me deed om hen 
technisch van advies te voorzien. In de periode achter ons 
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hebben we veel uitgezocht, bekeken en hebben we zelfs de sluis 
aan een conditietest onderworpen. Om de volgende stap te 
kunnen nemen, wilden we heel graag het archief van het 
Hoogheemraadschap van Delfland inzien. Over het algemeen 
worden in het archief veel zaken bewaard, niet alleen de 
besluitvormingszaken van de verenigde vergadering of 
correspondentie van de Dijkgraaf met de omliggende organen, 
maar ook technische gegevens. Op dit moment wordt het 
Delflandhuis in Delft, waar het archief van het 
Hoogheemraadschap oorspronkelijk gevestigd is, verbouwd. 
Daarom heeft het archief tijdelijk onderdak gekregen in 
Rotterdam, in het gemeentelijk archief. 
 
Archiefbezoek 
Een bezoek aan het archief moet je plannen, het is geen 
bibliotheek waar je zomaar even binnen loopt. Bij binnenkomst is 
legitimeren verplicht en als je de zaal betreedt mag je alleen een 
schrijfblokje en eventueel een fototoestel meenemen. Tassen 
zijn uit den boze en vanzelfsprekend is stil zijn wel een 
gedragsregel die nagestreefd moet worden. In ons geval moest 
er ook nog een ondersteunend ambtenaar van het 
Hoogheemraadschap aanwezig zijn, omdat zij de stukken van 
het archief mogen uitlenen. Kortom, de hele operatie was geen 
sinecure…. 
 
De geur van oud papier 
Samen met voorzitter Jan Stuip van de technische projectgroep 
bogen we ons over de stukken. Geurig, want oud-papier heeft 
een bepaalde geur. Al snel vonden we de tekeningen van de 
sluisdeuren en het bewegingswerk uit 1959, de deuren die op dit 
moment ook nog steeds in de sluis aanwezig zijn. We werkten 
ons door het hele archief, in een paar luttele uren ging de 
geschiedenis van de sluis door onze handen. De huidige sluis is 
in 1889 gebouwd. U weet wellicht dat de sluis voor de bouw een 
ander type sluis was, namelijk een spuisluis. Via deze sluis werd 
overtollig water uit de polder via de Noordvliet in de Binnenhaven 
geloosd. Eind 19e eeuw moest de sluis worden gerenoveerd, 
voor Maassluis betekende dit een kans. Maassluis wilde graag 
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een Schutsluis zodat er scheepvaart via de haven naar het 
achterland kon plaatsvinden. Nadat overeengekomen was dat 
Maassluis de extra kosten voor haar rekening  nam, kon de sluis 
worden gebouwd. We vonden het eerste bestek 
(werkbeschrijving) en ook de “Instructie voor den Sluiswachter 
en den Knecht”, die als secundaire arbeidsvoorwaarde had dat 
hij in het Delflandhuis mocht wonen.  
 
Piepen 
In de stukken vinden we ook een geannoteerde brief van het 
Hoogheemraadschap aan de Dijkgraaf en de Heemraden. Hierin 
worden 2 problemen aangekaart; de zoutindringing en 
personeelsbezetting. De sluiswachter van dienst, Dhr. Janson, 
gaat in september 1970 met pensioen en er worden hoge 
concentraties chloor gemeten. De beroepsvaart is weg, want de 
enige gebruiker, “van der Gaag” uit Maasland, heeft een groter 
schip gekocht om zand en potgrond naar tuinders te brengen en 
past daardoor niet meer door de sluis. De recreatie vaart kan 
omvaren via Vlaardingen en spuien kan via de “Wateringse 
Sluis”. De sluis moet dicht aldus het Hoogheemraadschap. Op 
dat moment is al duidelijk dat dit een gevoelig voorstel is, want in 
een van de annotaties in de kantlijn staat “Maassluis zal wel 
piepen” en Maassluis piept en piept heel hard. Alles wordt in de 
strijd geworpen, bezwaren en overleggen op hoog niveau om de 
sluis open te houden, maar helaas. De sluis sluit en de kleikist 
wordt geplaatst. In de jaren daarop blijft Maassluis overigens 
tevergeefs piepen om de sluis te heropenen. 
 
Bijna gepiept? 
Anno 2017, piepen de Sluizers nog steeds en met het 
archiefbezoek en de gevonden informatie komen we weer een 
stapje verder in het proces om de sluis in ere te herstellen. 
Daarnaast lijken de benodigde fondsen ook beschikbaar te 
komen en is het hopelijk bijna gepiept om het zo maar te zeggen. 
Het enige gepiep dat we dan nog horen is het piepen van de 
nieuwe houten deuren bij het schutten van de schepen. 
 
Marcel 
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Raadslid Mehmet Ciçek aan het woord                   
 
Duurzaamheid 
Het is een thema dat we steeds vaker en in diverse vormen 
tegenkomen.  Duurzaam verbouwen, duurzaam opwekken, 
duurzaam rijden en zo nog vele andere vormen. Er is heel veel 
in te halen en te realiseren op het gebied van duurzaamheid. 
 
Afgelopen maand is er uitgebreid gesproken zowel in de 
raadscommissie als in de raad over het nieuwe afvalbeleid. We 
hadden als fractie ons best gedaan om zo snel mogelijk een start 
te maken met de uitvoering van het nieuwe beleid. Afvalbeleid 
moet er voor zorgen dat we de gestelde norm aan CO2 reductie 
halen. Of dit alleen hiermee gaat lukken is nog maar de vraag. 
Alleen met afval scheiden bereik je nog maar een heel klein 
percentage aan CO2 reductie. Als we een schoon en een 
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leefbare wereld willen achterlaten voor onze kinderen en 
kleinkinderen moeten we alles uit de kast halen en dit ook in zeer 
korte tijd. De verzamelpunten (milieuparken) voor gescheiden 
inzamelen worden uitgebreid en zullen op meer plekken komen 
te staan. Naast papier en glas kunt u nu ook plastic en 
drinkpakken gescheiden in een bak gooien. Gezien de vele 
hoogbouw in Maassluis moeten we werken aan een gepaste 
oplossing om ook hier het maximale te bereiken. 
 
De laatste keer tijdens de duurzaamheidsbijeenkomst in de 
bibliotheek van Maassluis(door de gemeente georganiseerd) 
hadden we een bijzondere gast. Misschien kennen jullie hem nog 
van de vorige uitgave van het ledenblad, Rudy van der Aar. We 
interviewden hem toen hij op een houten fiets onderweg was 
vanuit Maassluis naar Mekka. We hebben met veel bewondering 
naar zijn verhaal geluisterd. Wat mij enorm raakte en natuurlijk 
inspireerde was zijn verhaal over een plastic afvalberg die ze 
onderweg tegen kwamen. Een berg van plastic afval waar 
niemand iets aan deed en die alsmaar groter en groter werd. 
Rudy van der Aar had samen met zijn reisgenoot besloten om 
het laatste deel van hun rit (die nog een maand duurde) te laten 
zitten en iets te doen aan deze berg van afval. Ze zijn eerst zelf 
begonnen afval te verzamelen.  Toen kreeg deze actie op 
nationaal niveau bekendheid en kwam er hulp van alle kanten.. 
Met een gerust hart zijn ze weer teruggekeerd naar Nederland. 
Ook in Maassluis is Rudy erg actief en hij heeft tijdens de 
duurzaamheidsbijeenkomst direct een afspraak geregeld om 
zwerfafval te verzamelen. 
 
We zijn aardig op de goede weg in Maassluis, maar het is nooit 
snel genoeg met een dergelijke urgent thema. Hierbij wil ik een 
oproep doen aan alle lezers om er nogmaals heel goed over na 
te denken wat voor wereld we willen achterlaten aan onze 
volgende generaties. We moeten heel zuinig zijn op onze wereld 
ook vanuit het rentmeesterschap. De wereld is niet van ons, we 
zijn enkel te gast voor een onbekende periode. 
 
Mehmet 
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Uit de pen van raadslid Fred Voskamp                            
 
Plan Brandweerzorg 
Donderdagnacht 16 maart, om 02:54:40 komt bij diverse 
inwoners van Maassluis de volgende melding binnen: 
GEBOUWBRAND WINKEL MARKT MAASSLUIS. 
 
Een paar minuten later zitten deze mensen in hun auto onderweg 
naar de brandweerkazerne, de brand is inmiddels opgeschaald 
naar Middel brand, een geoliede machine is in gang is gezet en 
10-tallen hulpverleners zijn in touw voor een taak waar ze voor 
getraind hebben.  
 
Maassluis beschikt over een enthousiaste groep 
brandweermensen, vrijwilligers die zich inzetten voor onze 
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(brand-)veiligheid, klassiek bij de bestrijding van brand, maar op 
zoveel meer vlakken. Bij een reanimatie bijvoorbeeld worden niet 
alleen ambulances gewaarschuwd, maar wordt ook een 
brandweerwagen op pad gestuurd. Getrainde brandweermensen 
met een Automatische Externe Defibrillator (AED) zijn vaak 
sneller ter plaatse dan de ambulances. Zo kunnen ze alvast 
beginnen met reanimeren. Ook als de ambulances ter plaatse 
zijn blijven ze het medische personeel ondersteunen.  
 
Niet alleen bij calamiteiten rukt onze brandweer uit, maar steeds 
vaker worden ze ook ingezet bij preventie-projecten zoals het 
‘broodje Brandweer’ waar senioren uit Maassluis in de kazerne 
worden bijgepraat over brandveiligheid thuis. Of bij projecten in 
het kader van Veilig Leven waarbij rookmelders geplaatst worden 
om brand in een zo’n vroeg mogelijk stadium te ontdekken. 
Op dinsdag 14 maart was in commissievergadering het plan 
Brandweerzorg 2017-2020 aan de orde. De Veiligheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond (VRR) is verantwoordelijk voor de 
brandweer in de regio en staat aan de vooravond van een aantal 
grote veranderingen en verschuivingen. Verschuivingen van het 
bestrijden van de brand en het beperken van het effect, naar het 
verkleinen van de kans door in te zetten op pro-actie en 
preventie. 
Als fractie van het CDA Maassluis zijn we de commissie 
begonnen met het uitspreken van dank en overbrengen van onze 
complimenten aan de brandweermensen die zich inzetten voor 
onze veiligheid. Eerder hadden we bij de begrotingsbehandeling 
in november 2016 in de motie Brandveilig Maassluis al de aanzet 
gegeven om brandveiligheid lokaal blijvend onder de aandacht 
te houden. Een eigen kazerne is daarvoor een must, maar ook 
zijn er in de toekomst voldoende vrijwilligers nodig en dat staat 
met name overdag onder druk. Tot slot vroegen we in november 
al te onderzoeken of via een integrale aanpak op verschillende 
beleidsterreinen, brandveiligheid via preventie kan worden 
verhoogd. 
 
Bovenstaande zaken komen tot uitdrukking in het plan 
Brandweerzorg en het College sprak in de zienswijze dan ook 
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terecht haar waardering uit. Waar het College in de zienswijze 
aangaf er vanuit te gaan dat de kosten zo laag mogelijk moeten 
blijven, hebben we als fractie een tekst voorstel gedaan om 
ruimte te laten om investeringen te doen in nieuwe concepten die 
zowel door effectiviteit als efficiency de veiligheid van onze 
inwoners verbeteren. Dit voorstel is door alle fracties 
overgenomen en zal aan de VRR overgebracht worden. 
Om ongeveer 05:00 uur is de brand op de Markt in Maassluis 
onder controle. Er hebben zich gelukkig geen persoonlijke 
ongelukken voorgedaan, maar de schade aan diverse panden is 
groot. Preventie kan er helaas niet voor zorgen dat alle branden 
voorkomen worden, brandbestrijding zal altijd nodig zijn. 
Maassluis mag trots zijn op de brandweermensen die zich hier 
voor inzetten. 
 
Fred 
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CDA Congres                                                              
 
Op zaterdag 14 januari togen vijf enthousiaste CDA leden uit 
Maassluis naar de Midden Nederland hallen in Barneveld. Daar 
werd het CDA-verkiezingscongres gehouden. 
 
In de ochtend waren er diverse sessies, waarin delen van het 
concept verkiezingsprogramma besproken werden. Diverse 
provinciale afdelingen en speciale werkgroepen hebben moties 
ingediend met wijzigingsvoorstellen voor het 
verkiezingsprogramma. Voorstellen die met een nipte 
meerderheid zijn aangenomen, zijn ’s middags plenair 
besproken in de grote zaal.  
 
Ik heb de deelsessie sterke samenleving bezocht. Het was 
interessant mee te beslissen over de voorstellen die langs 
kwamen. Ook kon je meepraten via de interruptiemicrofoon. Een 
voorbeeld is het verbieden van coffeeshops. Er was een 
interessante discussie. Uiteindelijk is ’s middags plenair besloten 
dat het CDA wil dat op termijn alle coffeeshops gesloten gaan 
worden.  
 
Na een heerlijke lunch kwam het middaggedeelte. Hier is het 
verkiezingsprogramma vastgesteld. De zaal heeft middels 
stemming een aantal punten in het programma aangepast. Het 
voelde goed om mee te beslissen en mijn stem te laten horen.  
 
Sybrand Buma hield een enthousiaste speech en hiermee is de 
campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van start 
gegaan. Na een hapje en drankje gingen we nog even met onze 
leider op de foto.  
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Moe en voldaan kwamen we weer veilig aan in Maassluis. Bij een 
volgend congres hopen we weer met een aantal CDA leden uit 
Maassluis naar het congres te gaan. 
 

 
 
Henrike Heijboer 
 

Fenny Helfferich kijkt terug op de verkiezingen       
 
De opkomst 
In Maassluis waren er in 2017 24.741 stemgerechtigden, 
daarvan hebben er 20.287 hun stem uit gebracht. Als we dit 
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vergelijken met de laatste verkiezingen zien we het volgende 
beeld: 
2017 Tweede Kamer  20287 
2015 Provinciale staten  11507 
2014 Europees Parlement   9037 
2014 Gemeenteraad  13715 
2012 Tweede Kamer  18057 
 
Het aantal kiesgerechtigden is ten opzichte van 2012 met circa 
800 gedaald.  
 
Het CDA 
  CDA  
2017 Tweede Kamer  2657 13,1% 
2015 Provinciale staten  2031 17,7% 
2014 Europees Parlement 1457 16,1% 
2014 Gemeenteraad  2398 17,5% 
2012 Tweede Kamer  1673   9,3% 
 
Als we kijken naar het aantal stemmen dat het CDA heeft 
gehaald, is dit gestegen zowel ten opzichte van de Tweede 
Kamer verkiezingen in 2012 als de gemeenteraadsverkiezingen 
in 2014. We weten niet te profiteren van de hogere opkomst, 
want het aantal stemmen op het CDA stijgt in absolute zin, maar 
beperkt ten opzichte van de opkomst. Enerzijds is dit positief  We 
hebben in 2014 een groot deel van de CDA achterban weten te 
mobiliseren, anderzijds is er werk aan de winkel om de CDA 
achterban echt uit te breiden in Maassluis. 
 
PvdA en VVD 
Een blik op onze coalitiegenoten leert ons dat de VVD veel 
kiezers naar de stembus weet te lokken bij de landelijke 
verkiezingen, maar bij andere verkiezingen valt dit in absolute 
tegen. Het aantal PvdA kiezers in Maassluis ligt bij de laatste 3 
verkiezingen rond de 1000. Circa de helft van het aantal kiezers 
ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen.  
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Opvallendheden 

D66 heeft de afgelopen verkiezingen altijd een heel constant 
aantal stemmen weten te behalen in Maassluis, alleen bij deze 
laatste verkiezingen hebben ze het aantal stemmen bijna weten 
te verdubbelen. Groenlinks deed de afgelopen 
raadsverkiezingen niet mee. Inmiddels is er een actieve afdeling 
in Maassluis. Tijdens de vorige verkiezingen stemden er circa 
250 mensen op Groenlinks, vijftien maart waren dit er bijna 1200. 
Als ze het Jesse effect ook in Maassluis kunnen bereiken, goed 
voor een zetel in de raad.  
 
Op naar 2018! 
In Maasluis stemden 7404 mensen (waarvan bijna de helft op de 
PVV) niet op een partij die meedoet aan de raadsverkiezingen. 
Dit is redelijk gelijk aan de hogere opkomst bij deze verkiezingen 
(t.o.v. de gemeenteraadsverkiezingen). Oftewel een groep 
mensen die wel komt stemmen, maar nog opzoek is naar een 
partij voor de gemeenteraadsverkiezingen! Ziet/Kent/Ontmoet u 
zo’n stemmer, dan weet u wat u te doen staat! 
 
 
 

Kennismaking met Gijs van Leeuwen                  
Secretaris Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis 

 
De voorzitter van het CDA vroeg me om een bijdrage te leveren 
voor de rubriek waarin hij leden aan het woord laat die bijdragen 
aan het gemeenschapsleven van Maassluis en dat doe ik 
natuurlijk graag.  
 
Na mijn pensionering als beleidsmedewerker van het ministerie 
van LANDBOUW (nu EZ) heb ik besloten me in elk geval 5 jaar 
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te richten op Maassluis. Mijn vrouw en ik komen uit Limburg en 
Noord-Brabant en voorheen speelde nog wel eens de gedachte 
om later terug te gaan. Doch de kinderen zijn hier opgegroeid en 
we hebben met plezier in Maassluis gewoond. De vervuilde 
grond in de Steendijkpolder -die later gelukkig is gesaneerd-  was 
eigenlijk de enige smet op het woonplezier hier. Dus toen het 
moment van pensionering daar was bleek al snel, dat we liever 
hier bleven wonen. 
 
Doch dan ook actiever worden in de Maassluise gemeenschap, 
want dat schoot er door de drukke banen die we hadden en de 
zorg voor de kinderen wel wat bij in. Terwijl we toch beiden uit 
gezinnen kwamen die heel actief waren in het lokale 
gemeenschapsleven van school, kerk en beroepsorganisaties. 
Toevallig was het gemeentebestuur op dat moment (het jaar 
2011) juist bezig met het samenvoegen van 7 adviesorganen van 
het gemeentebestuur tot één Adviesraad Samenlevingszaken.  
Daar ben ik toen secretaris van geworden. Daarnaast ben ik toen 
lid geworden van het CDA, ben ik me 1 dag in de week gaan 
inzetten bij de hockeyvereniging Evergreen en stelde ik me als 
doel om het Barbarakerkhofje aan het Reviusplein tot het 
mooiste kerkhofje van de regio te maken. Met daarnaast de zorg 
-één dag ik de week-  voor de kleinkinderen is de week gevuld. 
 
De meesten van U zullen de Adviesraad Samenlevingszaken 
kennen. De taak is om Burgemeester en Wethouders van 
Maassluis te adviseren over mogelijke verbeteringen op sociaal 
gebied. Het gaat dan vooral om werk en inkomen, bijstand, de 
zorg voor de jeugd en de ouderen en maatschappelijke 
ondersteuning. De leden van de adviesraad worden door het 
gemeentebestuur benoemd en iedereen in Maassluis kan daarin 
een bijdrage leveren. Dus als U denkt dat U iets kunt betekenen 
op dit terrein: schroom dan niet en neem contact met ons op. De 
Adviesraad bestaat uit maximaal 15 personen. Daarnaast is er 
een groep deskundigen die speciaal kennis hebben van een 
onderdeel van het sociale terrein. Deze groep bestaat uit ruim 20 
personen.  De Adviesraad heeft 5 werkgroepen waarin de leden 
en de deskundigen met elkaar discussiëren: over 
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jeugdproblemen, de zorg voor de ouderen, maatschappelijke 
ondersteuning, werk en inkomen. De vijfde werkgroep houdt zich 
bezig met de communicatie van de Adviesraad. De Adviesraad 
heeft onder meer een website 
(www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl)  en  geeft  elk 
kwartaal een infobulletin uit. De Adviesraad geeft jaarlijks 5 á 10 
schriftelijke adviezen aan Burgemeester en Wethouders. U kunt 
ze vinden op voornoemde website onder “adviezen”. Voorts 
vergaderen we regelmatig met beleidsambtenaren en 
wethouders. Ook dan brengen we de gedachten die bij de groep 
leven onder de aandacht van beleidsambtenaren en de 
bestuurders.  
 
Voor de secretaris is het een mooie taak om aan dit geheel een 
bijdrage te leveren: vergaderingen organiseren en voorbereiden. 
Kijken wat er speelt in de Maassluise gemeenschap. Initiatieven 
nemen om te kijken op welke punten we meerwaarde kunnen 
hebben.  Dit door B en W ideeën aan de hand te doen en attent 
te maken op mogelijke verbeteringen in het sociale beleid. Alle 
adviezen gaan ook naar de gemeenteraad, dus als B en W iets 
laten liggen kunnen ook de gemeenteraadsleden er hun voordeel 
mee doen. 
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Chris Voskamp                                                           
 
Op zaterdag 4 maart trok de CDA campagne-bus door de regio. 
Samen met Henrike Heijboer ging ik mee namens CDA 
Maassluis. Om half 9 werden we op station Rotterdam Centraal 
verwacht en de sfeer was meteen goed. Ook Karin Zwinkels en 
Arjan Erkel waren aanwezig. Zij waren beiden bij de 
Nieuwjaarsbijeenkomst in Maassluis geweest afgelopen januari. 
In de bus zorgden we voor volle tassen om uit te delen aan de  
mensen en was er koffie en thee om te drinken. Elke keer dat we 
de bus uitstapten was het alsof er een blik CDA’ers losgelaten 
was. Over het algemeen waren er meer mensen in groene jas 
dan in gewone kledij. De reactie van de meeste mensen was 
positief, ze hadden wel vertrouwen in ons of vonden het op zijn 
minst leuk dat we er waren. In Naaldwijk kwam Sybrand Buma 
ons team nog even versterken en er waren verschillende 
journalisten aanwezig. Al met al was het een hele leuke dag en 
ik zou zo weer mee willen. 
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Van campagne naar verkiezingen. Op woensdag 15 maart waren 
er, zoals u ongetwijfeld weet, verkiezingen. Op verschillende 
scholen werden in de voorafgaande week 
scholierenverkiezingen gehouden. Bij mij, op het Reviuslyceum, 
werd dit georganiseerd door de leerlingenraad en de commissie 
Europa. Op dinsdag 14 maart hadden we ons eigen stembureau 
in de mediatheek gemaakt. Om het zo officieel mogelijk te 
houden moesten er minimaal 3 mensen van de organisatie 
aanwezig zijn en moest je je schoolpas laten zien als je wilde 
stemmen. In totaal hebben 431 van de 825 leerlingen hun stem 
uitgebracht. De VVD was met 82 stemmen de plaatselijke 
winnaar, het CDA kwam op plaats 4 met 38 stemmen. Toen alle 
stemmen geteld waren, werden ze doorgestuurd naar een 
landelijke organisatie. In totaal zijn door het hele land 138.160 
scholieren naar een stembus gegaan. Er was door de scholieren 
het meest op Groen Links gestemd, met 19,3% van de stemmen 
was deze partij het grootst. Het CDA stond op plaats 5, met 5,6% 
van alle stemmen. 
 
Chris 
 

De wethouder aan het woord                                      
 
Water en Maassluis 
“…Denk het water weg en Maassluis is nergens meer…”. Het 
stadslied maakt deze titel onnodig, want die band is 
onlosmakelijk. Toch hebben we decennia niet veel gedaan aan 
die band. Tuurlijk, de haven, de pont en de stadsslogan (eerste 
stad aan de waterweg) zijn de voorbeelden die enig verband 
duidelijk maakten, maar pas sinds een paar jaar zien we weer de 
kwaliteiten van het water en onze ligging aan het water. De 
ontwikkeling van het Balkon als woongebied, de inrichting van 
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De Dijk als bedrijventerrein en de realisatie van de Koning Willem 
Alexander Boulevard zijn de plekken waar we kunnen zien dat 
wonen, werken en recreëren langs het water heel prettig is.  
 
We hebben een Waterwegvisie in Maassluis, waar precies die 
kwaliteiten van het verblijven langs het water beschreven worden 
en welke kansen er zijn voor Maassluis. De zone langs het 
waterweggebied is een uitgelezen kans om water met de stad te 
verbinden. Een idee om zoiets invulling te geven is om een 
getijdenpark te realiseren. Een getijdenpark voorziet in een 
ingreep aan de oever waardoor getijden beleefbaar worden. Een 
deel van de harde oever wordt natuurlijker gemaakt, zodat onder 
invloed van eb en vloed een getijdensysteem ontstaat. De 
ecologische waarde neemt toe, de waterkwaliteit verbetert, de 
beleving en het contact met het water wordt vergroot en de oever 
krijgt een grotere recreatieve betekenis.  
 
Sinds 2015 werken we als gemeente samen met Plein 06, een 
landschapsarchitectenbureau uit Rotterdam, die zo’n 
getijdenpark heeft uitgewerkt, getekend en berekend voor 
realisatie bij Maassluis. Met praatplaatjes erbij: tekeningen die 
weergeven hoe een getijdenpark er uit kan zien. En dat is mooi! 
Volgens mij een plek waar de verbinding tussen Maassluis en 
het water mooi zichtbaar wordt.  
 
Er wordt in de flauwe bocht van de Waterweg in het breedste 
deel van het Sterrenbos grenzend aan de natuurspeelplaats een 
nevengeul gegraven en de huidige kade wordt verlaagd en 
getransformeerd tot langsdam. Het fietspad blijft, maar wordt iets 
verlegd. Het getijdenpark zal met een uitgebreid padenstelsel 
worden ingericht met vele plateaus en trapjes die de 
hoogteverschillen overbruggen. Langs de half verharde paden 
kunnen mensen zitten, kijken en spelen. Vissoorten die baat 
hebben bij de komst van een getijdenpark zijn bijvoorbeeld de 
haring, de bot en de steur. 
 
We werken hard om de financiering ervan rond te krijgen. Met de 
overtuiging “bij goede ideeën volgt het geld vanzelf” zijn we 
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gesprekken aangegaan met Rijkswaterstaat, de provincie en 
andere fondsen. Binnen niet al te lange tijd willen we met partijen 
verdere afspraken maken hoe we tot de laatste stap kunnen 
komen, de stap van realisatie.  
 
En als het klaar is, stel ik voor om bij de ingebruikname met z’n 
allen uit volle borst het Maassluislied te zingen. Komt u ook? 
 
Kees Pleijsier 
 
 

Penningmeester Constand Wassink vertelt                
 
Vrijwilligerswerk 
De Nederlandse samenleving draait op vrijwilligers.  
Deze uitspraak is vaak te horen en het blijkt een grote waarheid 
te zijn. 
Dit kwam weer eens duidelijk naar voren bij een cursus van de 
Argos Academy. 
Deze organisatie verzorgt o.a. cursussen voor vrijwilligers in 
DrieMaasHave. Het blijkt dat dit tehuis op de medewerking mag 
rekenen van meer dan 200 vrijwilligers. De activiteiten betreffen: 
duo fietsen, wandelen, gastvrouw/gastheer, breiclub, winkeltje, 
preekteam. En dat zijn er maar een paar 
 
Het is mooi, noodzakelijk, nuttig, om maar eens een paar 
omschrijvingen te noemen dat de Argos Academy de vrijwilligers 
toerust voor hun taken. Op 7 maart werd een studiemiddag 
gehouden over “Dementie”. Een onderwerp dat natuurlijk speelt 
in DrieMaasHave. En verder krijgen velen hiermee te maken . 
Maar wat is dementie nu eigenlijk? Op deze middag weden 26 
vrijwilligers door een deskundige over dit onderwerp 
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geïnformeerd. Voorbeelden uit de praktijk en de ervaringen die 
de vrijwilligers zelf hebben opgedaan, zowel in de “eigen kring” 
als in DrieMaasHave, kwamen aan de orde. Ook de theorie 
kwam aan bod. Heel duidelijk werd uitgelegd welke fasen er zijn 
in het dementieproces en hoe hiermee om te gaan. 
 
Voor mijzelf was vaak de grote vraag hoe met dementerenden 
om te gaan. Als er verhalen worden verteld die beslist niet waar 
zijn, hoe moet je dan reageren? Daar kwam een duidelijk 
antwoord op: niet tegen ingaan, maar ook niet meepraten. 
Proberen van onderwerp te wisselen of door te gaan op een 
ondergeschikt punt. Neem iets dat vertrouwd is. Dat pas ik toe bij 
de Bijbellezingen bij Careyn op de vrijdagmiddag: bekende 
woorden gebruiken bij het votum, de groet en de zegen. Lezen 
uit de Bijbelvertaling van 1951. Zingen uit de psalmen in de 
vertrouwde berijming van 1773, liederen van Johannes de Heer 
en Gezangen uit de Bundel van 1938. Woorden worden 
meegezegd en je staat er versteld van hoeveel liederen uit het 
hoofd worden meegezongen. 
 
Zomaar iets over vrijwilligerswerk dat in de samenleving van 
Maassluis zo’n grote plaats inneemt. 
 
Constand Wassink 
Vrijwilliger DrieMaasHave  
Voorganger in kerkdiensten 
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Column van Henrike Heijboer                                                                                           
 
Luisteren en verbinding zoeken 
Tijdens het klaarmaken van een ontbijtje zondagochtend voor 
mijn bijna jarige echtgenoot, denk ik na over de column die ik ga 
schrijven. De klok is verzet en ik heb een uurtje korter geslapen.   
 
De verkiezingsuitslag van 15 maart. Kan ik daar wat mee? Hm. 
Dit is niet meer het gesprek van de dag. Er wordt nog wat 
nagepraat hier en daar. Wat heb je gestemd? En waarom? De 
uitslag is uitgebreid geanalyseerd, in de kranten en op TV. Wrang 
voor de PvdA, die zo afgestraft is. Waarom wordt de VVD een 
beetje gestraft en de PvdA zo hard? Zegt u het maar. Deze 
partijen hebben hun uiterste best gedaan om het land goed te 
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besturen. Ik was het niet altijd met hun ideeën eens, maar ze 
hebben ook goede dingen gedaan. 
Ik ben blij met de uitslag voor het CDA in Maassluis. Hoewel het 
landelijke verkiezingen zijn, wil je als lokale afdeling graag goed 
scoren. Wij hebben campagne gevoerd, gesprekken gevoerd en 
mensen gevraagd op het CDA te stemmen. 2653 Maassluizers 
hebben op het CDA gestemd.  Dank daarvoor! 
 
Nu moet het in Den Haag gaan gebeuren.  Ik hoop dat de 
grootste partij en de grootste winnaars hun verantwoordelijkheid 
gaan nemen. Ik zie een regering met VVD, CDA, D’66 en 
Groenlinks wel zitten. Maar kunnen de heren dit? Zijn ze bereid 
samen te werken en oplossingen te zoeken voor verschillen? 
Luisteren ze goed naar elkaar? Zoeken ze verbinding? Dit brengt 
mij bij de vraag, wat heb je nodig als politicus?  
 
Verbinding zoeken en luisteren zijn belangrijke eigenschappen 
die een politicus goed op weg helpen. Luisteren wil natuurlijk niet 
zeggen dat je moet doen wat de ander zegt, maar wel dat je 
argumenten en ideeën overweegt en meeneemt. Consensus 
zoeken, rekening houdend met principiële overwegingen. Ik 
hoop dat de heren in Den Haag deze insteek hebben.  
 
Lokaal zijn er soms ook lastige dossiers en moeilijke zaken. Ook 
hier is verbinding zoeken en luisteren van waarde. Argumenten 
wegen. Voors en tegens bespreken. Vervolgens is het dan aan 
de politieke partij, of het nu het CDA is of een andere partij maakt 
niet eens uit, om een afweging te maken van de diverse 
belangen. En dat is soms best lastig. En soms gebeurt het dat 
niet aan alle wensen voldaan kan worden.  Ik vind het belangrijk 
dat processen goed lopen, dat mensen gehoord zijn, dat 
meningen meegewogen worden. Na de keuze is het zaak om 
goed te beargumenteren waarom een bepaalde keuze gemaakt 
wordt. Welke argumenten wegen het zwaarst? Zo krijg je een 
goed inhoudelijk debat.  
 
Dinsdagavond zijn er weer commissievergaderingen. Mijn jarige 
echtgenoot moet het zonder mij doen deze avond. Ik ga het CDA 
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geluid laten horen in de commissievergaderingen. De diverse 
meningen vanuit de stad zijn meegenomen en goed gewogen in 
de fractie. Daar kunt u op rekenen!  
 
Nu maar hopen dat ook in Den Haag na het debat in de Tweede 
Kamer, de vier partijen aan de slag gaan. Als ze goed naar elkaar 
luisteren en de verbinding zoeken, hoeft die formatie echt niet zo 
lang te duren! 
 
Henrike Heijboer 
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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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