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Van de redactie.                                                        
 
Op het politieke vlak gebeurt er van alles. Fractie –en 
steunleden doen hun uiterste best om het CDA-geluid zo 
duidelijk mogelijk te laten klinken in raads- en 
commissievergaderingen. Het bestuur is volop bezig met de 
voorbereiding van de raadsverkiezing in maart 2014. 
Een programmacommissie is aan het werk, een 
kandidatencommissie is nodig, een campagnecommissie komt 
er aan, kortom alle raderen draaien. Gelukkig is de raadsfractie 
weer op volle sterkte. Corine Bronsveld is na een periode van 
zwangerschapsverlof terug als raadslid. Brenda v.d. Drift heeft 
haar in die periode vervangen, zij het helaas niet op volle 
sterkte. Zij kampte met  een nekhernia en kon daardoor weinig 
aan het raadswerk besteden. Gelukkig gaat het weer beter met 
haar. Kees functioneerde tijdens de afwezigheid van Corine als 
fractievoorzitter. Hoe hem dat afging, daar schrijft hij zelf over. 
Karel Zwaard stopte wegens gezondheidsredenen als 
steunraadslid en werd vervangen door Fred Voskamp. Fred is 
al goed ingewerkt en heeft veel plezier in dit politieke gebeuren. 
Hij roept de leden op om actief mee te doen in de komende 
campagnetijd. Marcel ’t Hart heeft 2 bijdragen ingeleverd. De 1

e
  

is een verslag van de Kroningsdag in Maassluis en de 2
e
 

bijdrage gaat over de Schansbrug. Brenda v.d. Drift geeft u 
inzicht in wat er zoal rond de jeugd wordt gedaan. Zo meldt zij 
o.a. over de komende aanleg van een natuurspeeltuin in 
Maassluis. Ed Wilkes, onze voorzitter, is weer een echte CDA-
er. Even had hij twijfels, maar na het bijwonen van de 
bijeenkomst met partijleider Buma in de Koningshof, is hij weer 
volop enthousiast.  
 
Vel leesplezier toegewenst, Frits Zandman 
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UVan de voorzitter                                                       
 
Mijn twijfel is weg ! 
Ook ik ben maar een mens en ik moet eerlijk toegeven, ik heb 
wel enige tijd getwijfeld over het CDA. 
Was dit nog wel mijn partij? Kon ik me nog vinden in de keuzes 
die gedaan werden?  Maar bent u ook naar de avond met 
Sybrand Buma in Koningshof geweest? Ik ben in één keer 
helemaal om! Een helder , duidelijk verhaal en gebracht door 
een rustige, enthousiaste en sympathieke man.  Geen 
onnodige compromissen meer, aangeven waar de grens ligt en 
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vasthouden aan waar je voor staat. Dit was weer herkenbaar en 
zo moet het voor mijn gevoel. Enthousiast zijn we als CDA 
Maassluis inmiddels weer op weg naar de 
Gemeenteraadsverkiezingen in 2014. De programmacommissie 
heeft al het een en ander in de steigers staan, we zijn een 
concept-groslijst aan het opzetten en binnenkort wordt het 
campagneteam samengesteld. Het CDA Maassluis wordt geen 
“ver van het bed-show”, maar een lokaal actieve partij met volle 
inzet voor een leefbaar Maassluis met goede voorzieningen. 
Fantastisch als je onderdeel mag zijn van dit proces en alle 
acties die nog komen gaan. Fractie en bestuur zijn volop bezig. 
Ook een aantal leden heeft zich al aangemeld om mee te 
denken en mee te werken. Bent u inmiddels ook enthousiast 
aan het worden? Wilt u meedoen met de campagne of wilt u 
zich kandidaat stellen op een al of niet verkiesbare plaats om 
uw partij te steunen? Of kent u mensen die zich kunnen vinden 
in de nieuwe lijn van het CDA?  Laat het ons even weten via 
één van de adressen in dit blad. Er zullen dit jaar een aantal 
vergaderingen gehouden worden waarin alle acties en het 
programma besproken gaan worden.  Op 6 juni 2013 is de 
eerstvolgende vergadering en zoals u van ons gewend bent 
hebben we ook weer een interessante spreker voor die avond. 
We zien u dan ook graag weer in ons midden 
 
Tot dan !  
 
Ed Wilkes voorzitter 
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Van de Fractievoorzitter                                                                                                                                          
 
Blij en dankbaar 
Allereerst ben ik ontzettend blij dat ik u kan schrijven dat ons 
gezin is uitgebreid met een prachtige dochter: Phileine. Dankzij 
mijn zwangerschapsverlof hebben we de tijd gehad om van 
Phileine, maar zeker ook van haar twee grote broers, te 
genieten. Vooral genieten, maar omdat bij  Phileine kort na de 
geboorte een stofwisselingsziekte is ontdekt, was er zeker ook 
zorg. Gelukkig kan ik ook schrijven dat het goed gaat met 
Phileine. Dat geeft veel positieve energie en maakt ook dat ik 
weer volop zin heb om weer aan de slag te gaan in de 
gemeenteraad namens het CDA. De afgelopen maanden is het 
niet alleen bij mij thuis, maar zeker ook in de fractie een 
hectische tijd geweest.  Kees heeft tijdens mijn verlof het 
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fractievoorzitterschap met veel energie  en inzet waargenomen. 
Niet makkelijk, want hoewel we dachten het goed geregeld te 
hebben, liep het allemaal heel anders. Mijn vervangster, Brenda 
van der Drift, werd geveld door een nekhernia. De heftige pijn 
maakte het voor haar helaas niet mogelijk om volledig mee te 
draaien in de fractie. Bovendien stopte ons gewaardeerde 
steunraadslid en fractiesecretaris Karel Zwaard met zijn 
werkzaamheden voor de fractie vanwege gezondheidsredenen. 
Kees en Marcel moesten zo ineens samen al het werk doen. 
Althans, zo leek het even. Maar gelukkig was Fred Voskamp 
bereid om de plek van Karel als steunraadslid in te nemen. 
Afgelopen week heb ik het stokje weer van Kees overgenomen.  
Het is fijn om te kunnen schrijven dat na een paar roerige 
maanden de fractie weer op kracht is. Brenda herstelt goed  
van haar nekhernia. Hoewel zij natuurlijk voorzichtigheid in acht 
moet nemen, draait ze gelukkig weer volledig mee binnen de 
fractie.  In Fred hebben wij een enthousiast steunraadslid 
getroffen die in de commissies met verve het woord voert op 
verschillende dossiers. En Karel, Karel  is dan weliswaar niet 
meer actief binnen de fractie, maar wel degelijk binnen de partij 
als bestuurslid en gelukkig treffen wij hem dan ook nog zeer 
regelmatig. Kees en Marcel vertonen ondanks de ‘overuren’  
nog geen sporen van enige ‘CDA moeheid’ en dat op zichzelf is 
eigenlijk al een groot compliment waard!  Met een complete 
club gaan we nu de laatste fase in tot de 
gemeenteraadsverkiezingen. Hoewel deze nog ver weg lijken, 
is de aanloop al begonnen. In de gemeenteraad gaan  politieke 
partijen in een pré-verkiezingsjaar hun profiel vaak nog sterker 
neerzetten. Dit zal vooral merkbaar zijn bij de behandeling van 
de kadernota in juni wanneer de raad het College aanwijzingen 
gaat geven hoe de begroting er voor het komende jaar eruit 
moet gaan zien. Ook door ons bestuur wordt al volop aan de 
verkiezingen gewerkt en zijn er al een aantal commissies actief. 
Samen met Frits Zandman en Jaap Poldervaart mag ik werken 
aan het verkiezingsprogramma voor de komende 
bestuursperiode. Hiervoor hebben wij onder andere aan onze 
leden gevraagd om punten aan te dragen die zij gerealiseerd 
willen zien in Maassluis. Waar moet het beter? waar kan het 
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beter? Wij waarderen het zeer dat een aantal leden aan deze 
oproep gehoor hebben gegeven middels een e-mail of door een 
persoonlijk gesprek. Vanuit de vertrouwde 
christendemocratische visie  proberen wij een actueel, concreet 
verkiezingsprogramma voor Maassluis te schrijven.  
Het belooft een boeiend politiek jaar te worden waarin wij met 
veel energie ons zullen inzetten om het CDA geluid in en buiten 
de gemeenteraad te laten horen.  

 

 
 
             
 
 
          



CDA Maassluis mei 2013 
 

 7 

Uit de pen van Marcel                                               
 
Kroningdag 
En toen werd het 28 februari 2013….. De dag dat Koningin 
Beatrix haar aftreden bekend maakte.  De Oranjevereniging 
was van mening dat we deze dag niet zomaar voorbij konden 
laten gaan. Maassluis zou deze dag met elkaar gaan vieren! 
Achter de schermen is hard gewerkt aan een programma voor 
deze dag. Op het moment dat alles definitief doorgang kon 
vonden is het programma aan de stad gepresenteerd tijdens 
een persmoment van de burgemeester. Alle verenigingen die 
actief zijn op Koninginnedag waren hierbij aanwezig. 
De dag begon met een Stadsontbijt. Op het Oranjeplein (de 
locatie van de huidige weekmarkt achter de Nieuwstraat) was 
voor een ieder die daar trek in had een ontbijtje beschikbaar. 
Zo’n 400 mensen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging 
en deden zich te goed aan een heerlijk roerei met een 
chocolade croissant en een beker melk, aan lange tafels. Na 
het ontbijt was het tijd voor de traditionele en laatste aubade 
voor koningin Beatrix. Op de Markt zongen veel Maassluizers 
haar toe en na de toespraak van de burgemeester en het 
evenzo traditionele Wilhelmus kon er van heerlijk gebak worden 
genoten van de ondernemers uit het Stadshart. Op het 
Oranjeplein dit keer, werd daarbij door een sponsor een kop 
koffie bij geschonken. Genietend van het gebak, de koffie en 
een waterig zonnetje keken zo’n 500 mensen op het grote 
scherm naar de officiële abdicatie-handelingen in Amsterdam. 
Na het plechtige moment startte de vrijmarkt op de vlieten en 
waaierde een ieder uit naar verschillende plaatsen in en om de 
stad en tegelijkertijd konden kinderen op het Oranjeplein zich 
eindeloos vermaken op een aantal springkussens. 
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In Amsterdam werd alles in de Nieuwe Kerk in gereedheid 
gebracht voor de inhuldiging van Koning Willem Alexander. Op 
het grote scherm op het Oranjeplein kon natuurlijk alles weer 
gevolgd worden, 300 mensen waren daar live getuige van. 
Nadat de koning en de koningin letterlijk waren in- gehuldigd 
begon het koning- en koninginnebal met de KidzDJ van de TV. 
Moeders en oma’s hadden weken zitten naaien op mooie 
baljurken en schitterende pakken. Swingend op de muziek 
werden de mooiste danspassen uitgevoerd. Na de KidzDJ was 
het tijd voor de Maassluise All-Stars-band. Een band met 
Maassluise muzikanten en zangers  die onder leiding van Arie 
Herlaar op een mooi kroningsconcert trakteerden voor de 
inmiddels 1500 bezoekers op het plein. Na de All-Stars-band 
was het tijd voor het veelbesproken Kroningslied dat opnieuw 
via het grote scherm werd vertoond en waarbij iedereen live kon 
meezingen met de sterren in Ahoy. De discjockey vulde daarna 
de tijd die tot aan het vuurwerk aan de Waterweg restte.  
De Oranjevereniging kijkt terug op een zeer geslaagde dag, die 
zonder veel vrijwilligers, sponsors, gemeente Maassluis, de 
fondsen en het Maassluise publiek niet mogelijk was geweest. 
26 april 2014 is de eerste koningsdag, wij kijken er naar uit! U 
ook? 
 
Marcel ‘t Hart 
 
Vertrouwensmotie, maar toch niet… 
In de zomer van 2012 is de Schansbrug gerestaureerd, de brug 
die de Noorddijk met het Kerkeiland verbind. Een 
karakteristieke brug die er al heel lang ligt en die regelmatig 
opengaat voor schepen die hun lading komen lossen bij de 
betoncentrale. Een brug met authentiek geklonken 
verbindingen die ze tegenwoordig niet meer toepassen. Bij 
hedendaagse staalcontructies worden verbindingen namelijk 
veelal gelast of gebout, hetgeen minder duur is. Al met al een 
mooie brug, maar die sterk was aangetast door de tand des 
tijds. Het water in de haven staat in rechtstreekse verbinding 
met de Noordzee, dat maakt dat het water in de havenkom van 
Maassluis “Brak” is en zout bevat. Zout en staal zijn geen grote 
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vrienden, zout zorgt er namelijk voor dat staal sneller gaat 
roesten en dat was nadrukkelijk aan de hand met deze brug.  
In de voorgaande jaren is de brug meermalen geïnspecteerd en 
meermalen is geconstateerd dat er onderhoud zou moeten 
plaatsvinden. Als fractie hebben we dit dossier nauwlettend 
gevolgd en achtereenvolgens gebeurden de volgende zaken. 
Het college vroeg de raad om een voorbereidingskrediet voor 
de restauratie van zowel de Schansbrug als de Koepaardbrug. 
Als CDA hadden we daar moeite mee omdat dit krediet werd 
gefinancierd uit een aantal reserves die daar niet voor bedoeld 
waren. Uiteindelijk ging een meerderheid akkoord en werd de 
aanbesteding gedaan. De winnende partij van de aanbesteding 
had slecht 35% van het aangevraagde krediet geboden en bij 
navraag van de over de uitslag van de aanbesteding bleek dat 
de aanbiedende partijen niet ver uit elkaar lagen. Dat was voor 
het CDA reden om aan de bel te trekken, hier was iets aan de 
hand. Uitgebreid probeerde het college uit te leggen dat de 
aanbesteding wel degelijk binnen de marges viel van die in de 
raming genoemd werden. Wij bleven hier onze twijfels over 
houden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden werden 
we een aantal malen geïnformeerd over het feit dat de 
werkzaamheden niet volgens planning zouden lopen, maar ook 
niet volgens het bijgestelde budget. Het aanbestedingsresultaat 
was dusdanig gunstig dat het budget inmiddels was 
teruggeschroefd. We hebben direct gevraagd om een nadere 
specificatie van deze overschrijding. Volgens de financiële 
spelregels die we hanteren in het gemeentelijk apparaat dient 
het college bij een overschrijding van 250.000 euro direct de 
raad te informeren en hen een raadsvoorstel ter dekking voor te 
leggen. We kregen deze specificatie niet en we werden ook niet 
nader geïnformeerd, want er werd verwezen naar de eerst 
komende bestuursrapportage. Wij hadden het vermoeden dat 
de overschrijding wel groot was maar dat de overschrijding 
binnen de gestelde kaders zou liggen. Totdat uiteindelijk bleek 
dat de overschrijding dusdanig hoog was dat er wel degelijk 
een overschrijding was van meer dan 250.000 euro en 
uiteindelijk het bedrag zeer dicht in de buurt lag van de 
oorspronkelijke raming en budget dat was teruggeschroefd na 
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de aanbesteding. Al met al zorgde dat er voor dat het spel op 
de wagen was. Het CDA was in dit dossier tot op dat moment 
leidend geweest; maar de andere oppositie partijen begonnen 
zich op dat moment ook nadrukkelijk te roeren. Al in de 
commissievergadering over de overschrijding begon D’66 de 
vertrouwenskwestie op tafel te brengen. Zij wilden dat de 
wethouder zou aftreden en de eer aan zich zelf zou houden. Als 
vanzelfsprekend volgde een heftig debat in de raad daarna. Het 
college werd van alle kanten aangevallen. Voor het CDA was 
het aanleiding om een motie ter lering aan te bieden, deze werd 
oppositiebreed ingediend maar werd niet gesteund door de 
coalitiepartijen. De coalitiepartijen vonden het leren wel 
belangrijk, maar vonden de motie niet nodig omdat het college 
de zaken uit de motie al had toegezegd.  In de voorbereiding 
was er veel contact tussen de oppositiepartijen en D’66 wilde 
koste wat kost een vertrouwensmotie indienen als de 
gezamenlijke motie het niet zou halen. Voor het CDA was dat 
letterlijk een brug te ver, alhoewel het  vertrouwen wel was 
geschaad, was het voor ons belangrijker dat de organisatie zou 
leren van de fouten die in het proces waren gemaakt dan dat 
een wethouder hiervoor het veld zou moeten ruimen. De Motie 
van Wantrouwen werd uiteindelijk ingediend door de rest van 
de oppositiepartijen en wat volgde was een emotioneel debat 
tussen de motie indieners en de coalitiepartijen dat uiteindelijk 
leidde tot een nadrukkelijke oproep van de Burgemeester aan 
de indienende partijen om te overwegen om de motie in te 
trekken. Na kort overleg besloten ze daartoe. Onze boodschap, 
verwoord in de motie ter lering, is wel toegezegd door het 
college. We hadden dat liever verankerd gezien in het 
aannemen van de motie, maar we blijven het college scherp 
volgen in dit soort dossiers. 
 
Marcel ‘t Hart 
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Ledenavond                                                             
 

U I T N O D I G i N G 
voor de ledenvergadering van CDA Maassluis  
datum : 6 juni 2013  
plaats: HET WITTE KERKJE  
Constantijn Huygensstraat 1 
3141 TA Maassluis 
Aanvang : 19:30 uur 
Zaal open : vanaf 19:00 uur 
 
Mededeling: 
Het bestuur is verheugd dat de heer C ( Constand) Wassink) 
zich bereid heeft verklaard toe te willen treden tot het bestuur 
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van onze afdeling CDA Maassluis. Hij is tevens bereid het 
penningmeesterschap op zich te nemen. Daarmee kan een 
vacature worden ingevuld die vanaf november 2011 open staat. 
Het bestuur wil bij deze de heer Constand Wassink voordragen 
als nieuw bestuurslid als opvolger van Arjan Hoogerbrugge. 
In de vergadering van 6 juni 2013 zal deze voordracht aan u 
worden voorgelegd. 
 
A G E N D A 

- Besloten gedeelte 19:30 uur 
1. Opening en mededelingen 
2. Verslag vorige vergadering 
3. Financiële Zaken 

1. Jaarrekening 2012 en verslag kascontrolecommissie 
2. Bankrekening CDA Maassluis 
3. Begroting 2013 

4. Bestuurszaken 
1. Voordracht en verkiezing nieuw bestuurslid, de heer 

C. Wassink 
5. Stand van zaken voorbereiding 

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 
1. Status programmacommissie en status concept 

verkiezingsprogramma 
2. Status campagnecommissie  
3. Status concept-groslijst en uitleg verdere planning 

6. Als de tijd het toelaat zal nog een korte terugmelding uit de 
fractie gedaan worden.  

7. Rondvraag  
- Korte Pauze 20:15 uur 
- Openbare gedeelte 20:30 uur 

Voor dit openbare gedeelte prijzen wij ons bijzonder 
gelukkig dat voormalig minister Mevrouw Marja van 
Bijsterveldt  
bereid is gevonden om een presentatie te houden over de 
Midden-Delfland Vereniging, waar zij voorzitter van is. 
Natuurlijk zal er ook gelegenheid zijn om over haar 
presentatie na te praten en vragen te stellen. 

Rond 22:00 uur zullen wij de avond proberen af te ronden. 
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Brenda van der Drift-Cramers                                  
 
Wie de jeugd heeft… 
Natuurspeeltuin 
In april 2008 kon u in het CDA ledenblad lezen over het rapport 
dat Corine Bronsveld en ik hadden opgesteld over de 
natuurspeeltuin naar aanleiding van de bevindingen van de 
denktank bestaande uit locale politici, betrokkenen en 
deskundigen. Dit naar aanleiding van de CDA motie uit 2005. 
Het college heeft dit in de huidige periode opgepakt met als 
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resultaat dat we binnenkort een natuurspeeltuin krijgen bij het 
Sterrenbos. Het is prachtig om te zien dat betrokken burgers, 
die destijds bij de denktank zaten, op dit moment met de 
uitvoering aan de slag zijn, samen met het NME (natuur milieu 
en educatie centrum) en met de doelgroep: de kinderen (met en 
zonder beperking) om wie het allemaal te doen was. Zij weten 
waaraan ze behoefte hebben en mogen daarom mee-
ontwerpen aan de speeltuin.  
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Vanuit de provincie en het Rijk komen er steeds meer taken op 
het bordje van de gemeente terecht en deze decentralisatie 
vergt de nodige voorbereiding. Concreet betekent het dat we 
vanaf 2015 als gemeente verantwoordelijk zijn voor 
geïndiceerde jeugdzorg, ambulante jeugdzorg, pleegzorg, 
crisishulp, jeugdreclassering en jeugdbescherming. Ook taken 
die nu verankerd zijn in de AWBZ of de Zorgverzekeringswet 
zoals de jeugd- Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de zorg 
voor licht verstandelijk gehandicapten, zullen aan de 
gemeentes worden overgedragen. In de werkplannen voor het 
CJG zal naar bovengenoemde ontwikkelingen worden 
toegewerkt. In het werkplan 2013 zit een aantal positieve 
elementen zoals het betrekken van ouders via ouderraden, het 
project schooltuinen en de organisatie van zomer- en 
winterspelen voor alle kinderen. Dergelijke activiteiten 
ondersteunen wij van harte. In de commissie hebben wij ervoor 
gepleit dat de uitvoering van beleid meer meetbaar wordt in de 
toekomst: waar staan we nu (nulmeting) waar willen wij met dit 
beleid heen (resultaat). 
Muziekonderwijs 
Als u dit leest is in de gemeenteraad de discussie gevoerd over 
het voortzetten van muziekonderwijs in Maassluis nu 
muziekcentrum OpMaat is opgeheven en de samenwerkende 
partners Vlaardingen en Schiedam hebben aangegeven 
definitief te willen stoppen met muziekonderwijs. De 
gemeenteraad heeft het college gevraagd om de mogelijkheden 
voor het behoud van muziekonderwijs in Maassluis te laten 
onderzoeken. Het voorstel dat nu voorligt is gebaseerd op een 
advies van het bestuur van de stichting Theater Koningshof. 
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Het muziekonderwijs zal opnieuw in Koningshof verzorgd 
worden, maar nu in eigen beheer . Als CDA zijn wij voor behoud 
van muziekonderwijs en het cultuurmenu, maar wij hebben 
vraagtekens bij de wijze waarop het proces is verlopen. Tevens 
geven we aan dat de voorgestelde wijze van financieren niet 
goed is (het budget komt uit gelden bestemd voor 
stadsvernieuwing). 
Leegstand van lokalen en ontwikkeling tot integrale kind 
centra (IKC)  
In het Maassluise basisonderwijs zijn twee ontwikkelingen waar 
te nemen. De eerste is dat er veel lokalen leegstaan. De 
gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting. Het heeft 
lang geduurd, maar onlangs is de conceptnota  “snoeien doet 
bloeien” in de commissie besproken. Het CDA Maassluis heeft 
zorgen over het aantal scholen dat in de nabije toekomst tot 
nieuwbouw moet komen en de reserveringen die daarvoor 
gemaakt moeten worden. Veel schoolgebouwen zijn immers 
ouder dan 40 jaar en matig van kwaliteit. Het is goed dat er 
eindelijk een discussie over schoolhuisvesting komt. De tweede 
ontwikkeling is dat de schoolbesturen met een gezamenlijk 
rapport zijn gekomen waarin ze aangeven hoe ze de scholen 
willen doorontwikkelen tot integrale kind centra. Hierdoor zal 
ook extra ruimtebehoefte ontstaan. IKC’s bieden een 
combinatie aan van zorg, educatie, opvang en opvoeding voor 
0-12 jarigen. Deze centra krijgen vorm in samenwerking tussen 
schoolbesturen, peuterspeelzalen, organisaties voor 
kinderopvang en andere instanties. Het IKC functioneert als 
één organisatie die zich in de directe woonomgeving van de 
kinderen bevindt waarbij ouders nauw betrokken zijn. Wij kijken 
uit naar het advies van de MOR en naar de inhoudelijke 
behandeling in juni en hopen zo uiteindelijk verder te komen 
met de onderwijsvisie. 
Wie de jeugd heeft...Wist u trouwens dat de 
gemeenteraadsfractie van het CDA Maassluis de jongste fractie 
in de gemeenteraad is?  
Brenda van der Drift-Cramers 
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Kees Pleijsier                                                             
 
Het fractievoorzitterschap 
Van eind december tot eind april mocht ik de fractie van ons 
CDA in de gemeenteraad voorzitten. Corine kreeg zo de tijd 
zich voor te bereiden op de geboorte van haar dochter en ze 
had de tijd om te genieten van het nieuwe lid in haar gezin. Zelf 
vertelt ze elders er al over: het was goed dat ze de tijd ervoor 
had. n de afgelopen maanden mocht ik haar plaats innemen en 
ik moet bekennen: ik vond het lastiger dan ik van tevoren had 
gedacht. Sommige dingen zijn vervelend, maar zijn ook de 
werkelijkheid en vaak vervelender voor anderen dan voor de 
fractie of mijzelf.  In het debat over de restauratie van de 
Schansbrug en Koe/Paardbrug liepen de emoties hoog op. Feit 
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is dat de kostenoverschrijding enorm was. Feit is dat de 
informatie verstrekt aan de raad onder de maat was. Maar het 
was onze fractie die aan het begin van dit proces, al maanden 
geleden had geroepen dat de kosten veel hoger zouden 
uitvallen dan nu voorspeld. Nee, de emoties zaten bij sommigen 
voornamelijk in het politieke aspect van profilering, het willen 
afzetten tegen de gevestigde orde en de blijkbare wens onrust 
te stoken in de raad. Rentmeesterschap was juist het punt van 
discussie, maar er moet dan niet via een andere weg 
geprobeerd worden het rentmeesterschap (van behoud) van 
solidariteit neer te halen. Enkele oppositiepartijen dienden 
samen een motie van wantrouwen in tegen het college. 
Onnodig om te zeggen tegen het zere been van de coalitie, 
maar hoe moesten wij als CDA Maassluis hier mee omgaan?  
Wij hebben niet voor deze motie gestemd, niet omdat we zo 
tevreden waren over de rol van het college in dit dossier, maar 
omdat het middel te zwaar is. Belangrijke insteek van ons in het 
debat was ook: welke lessen hebben het college en de raad 
hiervan geleerd en hoe gaan we dergelijke overschrijdingen in 
de toekomst voorkomen? De druk van het moment: van de 
raad, de fractie en de voorzitter van de raad en college is 
bijzonder. De keuze om de motie niet te steunen is naar voren 
gericht: hoe wordt het beter, hoe gaat het minder kosten, hoe 
gaan we dit samen oplossen?  En dat is voor mij waar het CDA 
voor staat: Met welke keuzes gaan we samen vooruit, door 
gebruik te maken van wat we in het verleden geleerd hebben 
en te versterken wat we al hebben. 
Corine, Brenda, Marcel, Karel en Fred: bedankt voor jullie steun 
de afgelopen maanden. Nu samen op weg naar de 
verkiezingen! 
 
Kees Pleijsier 
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Van fractievolger tot steunraadslid                       
 
In april 2011 schreef ik voor het ledenblad van onze CDA 
afdeling een stukje over ‘fractie-volgen’.  Het ging over het feit 
dat ik na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 ben gaan 
kijken bij de fractie en ben blijven hangen. Ik volgde de fractie 
op gepaste afstand en had na een jaar toch het gevoel dat ik op 
mijn manier al deelnam in de fractie en dat mijn kleine bijdrage 
gewaardeerd werden. Begin dit jaar kwam in het volgen van de 
fractie opeens verandering. Karel Zwaard had te kennen 
gegeven dat vanwege gezondheidsredenen hij helaas het 
steunraadslidmaatschap op moest geven. Binnen 2 weken 
werd ik als steunraadslid beëdigd, in dezelfde 
Raadsvergadering waarin Brenda van der Drift beëdigd werd 
als tijdelijk raadslid om Corine Bronsveld tijdens haar 
zwangerschapsverlof te vervangen. Een week later mocht ik als 
steunraadslid voor het eerst aanschuiven bij een thema-avond 
over 400 jaar Maassluis en vanaf toen raakte alles in een 
stroomversnelling. Voordat ik het wist mocht ik in commissie 
verband vragen stellen en ons standpunt overbrengen over 
diverse onderwerpen, zoals een subsidie voor de Stichting 
Outdoor Sportpromotion, het beschikbaar stellen van een 
transitiebudget voor Theaterfunctie Koningshof en het 
beschikbaar stellen van  kredieten voor het aanpassen van de 
hal van het stadhuis en het Gemeentemuseum. Diverse 
onderwerpen waar ik niet alleen in fractie verband iets van 
mocht vinden, maar waar nu zelfs opeens een voorstel voor het 
fractie standpunt en de verwoording ervan van mij werd 
verwacht.  
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Door de steun uit de fractie werd ik in sneltreinvaart verder 
ingewerkt en nu, 4 maanden later en diverse bijdrages in de 
commissie verder, lijkt het allemaal al weer zo gewoon. 
Natuurlijk merk je nu pas echt dat je op diverse vlakken 
dossierkennis en benodigde achtergronden mist, maar met de 
fractie weer op volle sterkte weet ik zeker dat dit ook allemaal 
goed gaat komen. Twee jaar geleden schreef ik in mijn stukje 
voor het ledenblad over de doorlopende campagne en dat we 
als leden dit niet alleen passief / aandachtig moesten volgen, 
maar waar mogelijk ook actief mee aan de slag zouden moeten. 
Nu, met nog minder dan een jaar tot aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2014, wil ik iedereen 
oproepen om zijn of haar steentje bij te dragen in de aanloop 
naar deze verkiezingen. Het verkiezingsprogramma wordt op dit 
moment geschreven op basis van de input van leden en 
aangeschreven organisaties, de campagne zal straks van start 
gaan en daar kunnen we ‘handen’ ook goed gebruiken. De 
fractie is hier uiteraard bij betrokken en zal in de tussentijd ook 
gewoon verder gaan met dagelijkse politiek.  
Wij, als fractie, zijn weer op volle sterkte en zullen ons in het 
laatste jaar van deze periode blijven inzetten voor Maassluis en 
het CDA. Ik hoop van harte dat u ons daarin blijft volgen en 
ondersteunen! 
 
Fred Voskamp 
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Fractie 

Naam Adres Telefoon 

Corine Snoep 
fractievoorzitter 

Lorentzdreef 30 
3146 BK 
csnoep@kabelfoon.nl 

4613925 

Kees Pleijsier 
Vice 
fractievoorzitter 

Berkendal 65 
3142 AA 
keespleijsier@hotmail.com 

4679894 

Fred Voskamp 
steunlid 

Getijmolen 5 
3146 CA 
Fred.voskamp@huizevoskamp.nl 

5997100 

Marcel ’t Hart 
Raadslid en 
Fractiesecretaris 

Ververij 62 
3142 JG 
marcel@familiethart.nl 

5913950 

Brenda van der 
Drift – Cramers 
Steunlid  

Wilgendal 55 
3142 AN 
Brenda.Drift@kabelfoon.net 
 

5923827 

Bestuur 
 

Ed Wilkes 
Voorzitter  

Noorddijk 59c 
3142 EB 
ed.wilkes@kabelfoon.net 

5917310 

Constand Wassink 
Penningmeester 

Spechtstraat 24 
3145 XK 
wasdon@kabelfoon.nl 

5916435 

Karel Zwaard 
Secretaris 

Noordvliet 22 
3142 CM 
allegro@caiw.nl 

0612927282 

Jaap Poldervaart 
 

Richard Hollaan 299 
3144 BS  
jpldrvrt@kabelfoon.nl 

5914124 

Frits Zandman Prins Mauritsstraat 2 
3143 LM 
zandman@kabelfoon.nl 

5918270 

Website CDA Maassluis: HTwww.cdamaassluis.nlTH 

Girorekening CDA Maassluis: 37 24 010 
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