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Van de redactie.                                                         
 
Op 11 april jl. was ik met Jaap Poldervaart en Cock Paalvast naar 
het CDA-congres. Voor Cock was het de 1e keer dat hij een 
congres bezocht. En als er iemand enthousiast van het congres 
terugkeerde, was het Cock wel. Hij vond het zeer geslaagd en 
dat heeft hij ook aan de organisatoren gemeld. Op de terugweg 
werd uitvoerig gepraat over Maassluis van vroeger. Jaap en 
Cock weten als echte Maassluizers elk plekje te benoemen. 
Als niet-Maassluizer heb ik op de achterbank van de auto rustig 
meegeluisterd. 
 
Dit keer ook enkele persoonlijke verhalen in dit blad. Zo laat Fred 
Voskamp weten hoe trots hij is over de mensen/dingen om hem 
heen. Henrike vertelt over het bezoek dat zij met het gezin bracht 
aan de plaats Ieper in Vlaanderen, waar in de 1e Wereldoorlog 
zoveel soldaten zijn gesneuveld. 
 
Ook wordt terecht ruime aandacht besteed aan de vieringen op 
4 en 5 mei jl. Ieder heeft zo op zijn/haar eigen plek op 4 mei om 
20.00 uur 2 minuten stilgestaan ter herdenking van de 
gevallenen in de 2e Wereldoorlog. Mehmet Cicek stond volgens 
zijn bijdrage zelfs langer stil. 
 
Verder in dit ledenblad zeer gevarieerde onderwerpen. Zekerde 
de moeite waard om alles te lezen. 
 
Met groeten, 
Frits Zandman 
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UVan de bestuursvoorzitter                                          
 
Het CDA werkt en doet een appél 
 
Waar het aan heeft gelegen, een top kandidaat uit Maassluis, 
goede plaatselijke CDA- politiek, soms pittige landelijke CDA-
oppositie, een prima plaatselijke campagne inclusief een bus vol 
CDA toppers in de Koningshof, wie het weet mag het zeggen. 
Maar het resultaat mag er zijn! Als CDA de meeste stemmen in 
Maassluis bij de provincie-verkiezingen en Marcel t’ Hart haalt 
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een respectabel aantal voorkeurstemmen. Hij vertrekt (gelukkig 
vinden velen) niet naar Den Haag en er is een zetel winst in de 
provinciale staten van ZH. Het CDA staat in alle provincies van 
ons land weer fors op de politieke kaart en vaak op winst. Een 
partij waar je bij wilt horen dat is zeker, maar ook een 
(persoonlijke) keuze die veel verplichtingen vraagt in deze 
bepaald geen eenvoudige tijd. Ga er maar aan staan. En dat 
gebeurt dan ook, wie alles een beetje volgt kan daar in onze stad 
de resultaten van zien. Niet zonder trots verwijs ik iedereen graag 
naar de digitale CDA-Maassluis-nieuwsbrief die onlangs 
verscheen.  
 
35 jaar bestaat het CDA inmiddels en daar werd op het CDA 
congres in Maarsen op 11 april uitvoerig op teruggekeken. Heel 
bijzonder was het om de interviews met o.a. Dries van Agt, Ruud 
Lubbers en Jan Peter Balkenende mee te maken. Ik was daar 
samen met Frits Zandman en Cock Paalvast en het was een 
mooi feestje! Niet alleen werd er achterom gekeken maar zeker 
ook voorruit met allerlei moties (ledenwerving) en rapporten 
(Armoede, tegengaan en voorkomen) om het CDA richting te 
geven en workshops (Dialoog.nu) om je te voeden en te 
inspireren. Als je daar zo’n dag samen met vele honderden 
partijgenoten doorbrengt voel je dat het CDA veel meer een 
beweging is dan een partij en het doet na 35 jaar zeker nog 
steeds een dringend appél op iedereen om een bijdrage te blijven 
leveren aan verbeteringen in de samenleving, hoe klein of 
bescheiden dan ook. 
 
Heel verheugend was het om u te mogen melden, in de 
uitnodiging voor de ledenvergadering van 13 mei, dat Mark van 
Eijsden bereid is om een bestuursfunctie op zich te gaan nemen. 
Elders in dit blad stelt hij zich nader aan ons voor. Met Mark 
krijgen we volgens mij zowel een echte Maassluizer als een 
ambitieuze ondernemer in het bestuur en daar kunnen we als 
CDA Maassluis vast ons voordeel mee gaan doen de komende 
jaren! O ja en ook leuk voor hem en ons natuurlijk dat Ruth 
Peetoom, aansprekend voorzitter van ons landelijk partijbestuur, 
dat komt meemaken op 13 mei. 
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Ten slotte. Op 4 mei jl. mocht ik samen met Corine Bronsveld bij 
ons plaatselijke oorlogsmonument, ook namens u allen, bloemen 
leggen. In de Groote Kerk hadden zowel burgemeester Koos 
Karssen als Ad van Liempt (programmamaker en historicus) daar 
aan voorafgaand op indrukwekkende wijze aangegeven welke 
doden we tijdens die twee minuten stilte daarna konden 
gedenken. Onder andere die Maassluise jongens van de 
voetbalvereniging VDL, waarvan sommigen na hun ‘fluit geintje’ 
in de oorlog, met hun leven een dure tol betaalden. De dag 
daarna vierden we onze vrijheid, na 70 jaar nog steeds 
indrukwekkend en van levensbelang. Daar ligt dus mede de 
grondslag voor dat appél. 
 
Jaap Poldervaart 
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Van de fractievoorzitter                                                                                                                                           
 
PERSPECTIEF 
 
Een verfrissend bericht in de kranten afgelopen maand: Dan 
Price, topman van het Amerikaanse bedrijf Gravity, gaat al zijn 
personeelsleden ongeacht hun werkzaamheden ten minste 
70.000 dollar betalen.  De heer Price verraste al zijn 120 
medewerkers met deze mededeling. Hij gaat dit betalen door 
onder andere zijn eigen salaris te verlagen van 1 miljoen dollar 
naar 70.000 euro per jaar. Waarom? Price is geïnspireerd door 
een onderzoek over geluk, waarin staat dat mensen waarvan het 
inkomen de grens van 70.000 dollar doorbreekt, veel meer 
mogelijkheden en geluk in hun leven zien.  
 
Het bericht is verfrissend omdat het tussen de vele 
krantenartikelen staat die gaan  over top-managers met over-de-
top salarissen. Wat mij betreft is er in de private sector niets mis 
met een goed salaris en bij goed werk een mooie bonus. Maar 
de bedragen die je af en toe voorbij ziet komen, lijken toch wel 
ietwat aan de absurd hoge kant en nauwelijks meer een verschil 
maken. Want maakt het nog uit of je drie of vier miljoen euro 
ontvangt? Wat kan je met vier miljoen wel doen wat je met drie 
miljoen niet kon?  
 
Meer geld maakt op een bepaald moment niet meer gelukkig, lijkt 
mij. Maakt geld überhaupt gelukkig? Ik heb geen onderzoek 
gedaan, maar ik durf het omgekeerde wel te stellen. Namelijk dat 
een tekort aan geld, aan inkomen zo alles bepalend kan zijn dat 
het ongelukkig maakt. Of die grens bij 70.000 dollar ligt, dat weet 
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ik niet. Ik hoop het niet, want het bedrag is twee keer het modale 
inkomen en dat is lang niet voor iedereen binnen handbereik. 
In Maassluis wonen veel inwoners die gebukt gaan onder 
financiële zorgen. Waar iedere maand gewoon te weinig geld 
binnenkomt om van te leven. De oorzaken zijn natuurlijk divers, 
maar zo vaak is de situatie gewoon schrijnend. Deze mensen 
voelen zich vaak alleen staan, en hulp vragen omdat je het niet 
redt, is nooit makkelijk. In Maassluis zet de gemeente, maar 
vooral ook veel vrijwilligers zich in om een verschil voor onze 
inwoners te maken die het financieel niet meer redden. De 
vrijwilligers van de voedselbank en de schuldhulpmaatjes van 
stichting BOOM bieden een uitgestoken hand, nemen je een 
eindje mee aan de hand als je zelf letterlijk met lege handen 
staat. Ze bieden geen garantie op meer geluk, maar geven wel 
weer perspectief aan veel inwoners. Dit is zo waardevol, want 
het voelen dat er kansen voor je zijn, dat je keuzes hebt en dat 
het beter kan worden, dat is wat het onderzoek stelt dat bijdraagt 
aan je gevoel van geluk. 
 
Maar financiële druk voelen is niet exclusief voor de cliënten van 
de voedselbank en schuldhulpmaatje. Veel inwoners moeten 
met een beperkt inkomen rond zien te komen, een inkomen wat 
geen enkele ruimte geeft om tegenvallers of onverwachte extra 
uitgaven op te vangen. Met extra uitgaven bedoel ik niet luxe 
producten, maar bijvoorbeeld de hogere eigen bijdrages die wij 
als overheid maar ook de verzekeringsmaatschappijen van 
mensen vragen. Al met al kan de opstapeling van de 
verschillende eigen bijdrages flink in de papieren lopen en 
daarmee worden mensen kritischer. Kritisch in hun afweging om 
iets wel of niet te doen. Een kritische houding of iets noodzakelijk 
is en of je het zelf kan doen, daar is natuurlijk niets mis mee. 
Maar het omslagpunt moet dan wel heel helder zijn, en ik vraag 
mij af hoe helder wij het als gemeente hebben maar ook hoe alert 
de rijksoverheid hierop is en kan zijn. Hebben wij wel een beeld 
van welke keuzes inwoners maken en vooral tot welke effecten 
dit echt leidt?  
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Veel aandacht gaat uit naar de eigen bijdrages in de geestelijke 
gezondheidszorg. Moeten we die wel heffen? Of mag de 
Rijksoverheid het wel heffen, maar dat we het dan als gemeente 
weer gaan kwijtschelden. De laatste optie, klinkt sympathiek 
maar dan gaan we ons wel op een hellend vlak begeven. Want 
hoe bestuurbaar blijft Nederland als gemeenten Rijksbeleid niet 
meer gaan uitvoeren maar allemaal een eigen koers gaan varen? 
En hoe zit het dan met de eigen bijdrages in de reguliere 
gezondheidszorg. De eigen bijdrage op medicijnen? Wij horen 
ook geluiden van artsen dat voorgeschreven medicatie niet wordt 
gekocht of opgehaald vanwege de kosten. En als mensen hun 
voorgeschreven medicatie niet meer kopen, welke effecten heeft 
dat wel niet op de langere termijn en hoe mensen zich nu voelen. 
Want is nog meer dan een salaris van 70.000 euro, gezondheid  
niet een hele belangrijke geluks-bepaler? En wordt gezondheid 
straks nog meer dan dat het al was, iets voor mensen met een 
goed inkomen? 
 
Het zijn vragen waarmee je als gemeente worstelt. Welke 
ondersteuning bieden we binnen de beperkte middelen die ook 
de gemeente heeft. Waar eindigt de persoonlijke 
verantwoordelijkheid en begint de collectieve?  
 
Nu onze gemeentelijke middelen door een onverwacht effect van 
een maatregel van de Rijksoverheid plotsklaps nog beperkter 
worden, wordt de uitdaging nog groter om een goede balans te 
vinden. Want het verhogen van bijvoorbeeld de OZB belasting 
bepaalt voor de ene inwoner niets in zijn geluksfactor en voor de 
ander kan het weer een lastenverzwaring zijn die slecht op te 
brengen valt met alle andere kosten die stijgen. Het verder 
snijden in het ambtenarenapparaat kan ook het effect hebben dat 
de gemeente minder service biedt aan haar inwoners en 
verenigingen en het sluiten van voorzieningen als het zwembad 
is ook niet wat wij willen. Het zijn lastige vraagstukken, die goed 
te benoemen zijn maar complex om te beantwoorden. Want 
zolang we geen 70.000 euro kunnen verstrekken aan alle 
inwoners voor werk dat zij doen, moeten we ons ervoor inzetten 
dat iedereen wel het gevoel heeft perspectief te hebben. Met of 
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zonder gezondheidsuitdagingen, met of zonder eigen woning en 
met of zonder een salaris van 70.000 euro.  
 
Corine Bronsveld-Snoep 

 
 

 
 

 

Raadslid Marcel ’t Hart                                                 
 
Onderzoek Koningshof 
 
Na het aftreden van Wethouder Eitjes nam de gemeenteraad 
unaniem een motie aan om een onderzoek te doen naar de feiten 
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in het dossier Koningshof. Een belangrijk onderzoek om 
duidelijkheid te krijgen over de zaken die zich hadden 
voorgedaan. De motie sprak uit dat het presidium 
verantwoordelijk zou zijn voor het uitvoeren van een 
onafhankelijk onderzoek. De commissievoorzitters en de 
fractievoorzitters vormen samen het presidium en zij vergaderen 
onder voorzitterschap van de burgemeester. Het presidium 
stelde een werkgroep in van vier mensen uit de gemeenteraad 
die het onderzoek hebben begeleid. Ik mocht deze werkgroep 
voorzitten. Een lastige en tegelijkertijd belangrijke taak. Vanaf 
het begin heeft zorgvuldigheid van het proces bij de werkgroep 
prioriteit gehad. Al snel bleek dat de gestelde deadline die de 
gemeenteraad had gesteld niet gehaald zou worden. De diverse 
bureaus die de werkgroep had aangeschreven om het rapport op 
te stellen, gaven allemaal aan minimaal vier tot zes weken meer 
nodig te hebben om een volledig rapport te kunnen opleveren. 
  
Van de verschillende bureaus die we hadden benaderd, hebben 
we Bureau Berenschot gevraagd het onderzoek uit te voeren op 
basis van de vragen die door de raadsfracties waren opgesteld. 
Deze vragen zijn door de werkgroep geclusterd tot drie 
kernthema’s gericht op de diverse onderdelen en betrokkenen in 
het dossier. Met Berenschot werd ook het privacy protocol 
afgesproken, zodat alle mensen die gevraagd zouden worden 
om een verklaring af te geven dat vertrouwelijk konden doen. 
Zodat de uitgewisselde informatie alleen tussen Berenschot en 
de verklarende zou blijven. In de loop van het onderzoek was er 
steeds contact tussen het bureau en de werkgroep, vooral over 
de voortgang en in mindere mate over de inhoud. Half april kreeg 
het rapport de status definitief en is het rapport aan de raad 
aangeboden, waarna het debat over het rapport heeft 
plaatsgevonden. 
 
Als voorzitter was deze periode hectisch en tegelijk een ervaring 
die ik niet zal vergeten. Het is gek om te zeggen dat we, als 
werkgroep, trots waren op het eindresultaat van het onderzoek. 
Tijdens de persconferentie bij de presentatie heb ik aangegeven 
dat “een onderzoek als dit je liever niet in je gemeente wilt laten 
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plaats vinden”. Maar … als ik terug kijk op het hele proces ben ik 
tevreden over de manier waarop het rapport tot stand is 
gekomen. Het is een rapport geworden op basis waarvan de 
gemeenteraad unaniem een streep heeft kunnen zetten onder 
het integriteitsdossier. Een rapport waarmee de gemeenteraad 
de blik weer op de toekomst kan werpen. 
 
Een fijne zomer allemaal! 
Marcel ’t Hart 
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Bijdrage van raadslid Mehmet Ciçek                       
 
10 minuten stilte. 
 
Afgelopen week hebben er overal vieringen plaatsgevonden. 
Onze gemeente heeft ook duidelijk een opvallende viering 
gehad. Jammer van het minder goede weer aan het begin, maar 
het heeft weinig van de pret weggenomen. Op 4 mei was ik met 
mijn gezin op de terugweg vanuit Duitsland. Ruim voor acht uur 
hebben we onze auto, zoals vele anderen, even aan de kant 
gezet bij een benzinepomp. Het was gelijk ook een momentje om 
even weer bij te komen van de lange rit. Wij konden daar twee 
minuten herdenken aan de Joodse mensen, Roma/Sinti, 
gehandicapten en homoseksuelen die in de 2e Wereldoorlog 
werden opgepakt, afgevoerd en vermoord. 
 
De volgende gebeurtenis die iemand bij de herdenking in 
Amsterdam meemaakte heeft mij veel pijn gedaan en ook veel 
doen denken. Deze meneer schreef daarover als volgt: 
 
 "Ik heb de herdenking jarenlang beleefd op de Dam, vijftien 
á twintig jaar, sinds ik in Amsterdam woon. Ik had de laatste 
keer een lange baard en een muts op en toen werd ik staande 
gehouden door de politie. Enkele minuten voor de 
herdenking. Dat kan, maar in het gesprek daarna werd 
duidelijk gevraagd naar mijn naam, mijn uiterlijk en waarom 
ik daarheen ging. Dat maakte mij duidelijk dat ik staande 
werd gehouden omdat ik eruit zag als een moslim. Dat heeft 
mij duidelijk geraakt en gekwetst. Ik vind het zeer kwalijk dat 
mensen vinden dat moslims daar geen plek hebben." 
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Precies om 8 uur viel er een stilte. Tegenover ons zaten twee 
dames rond de 45 jaar die ons nog even waarschuwden dat het 
8 uur is. Wat me opviel was, dat een van hen in de stille modus 
van haar smartphone vrolijk aan het doortikken was. Waarom 
moet dat, zo vroeg ik me af. En mijn bijdehandje (zoon) 
bevestigde dit ook nog eens. ”Pappa zelfs ik kan 2 minuten stil 
blijven zonder mijn tablet”.  
 
Wat een verslaving is het toch die sociaalmedia. Is het zo moeilijk 
of worden we na 70 jaar steeds ongevoeliger voor wat er in het 
verleden gebeurd is? Het kost ons maar twee minuten van de 
1440 minuten die we op een dag hebben en het hoeft maar eens 
per jaar. Is dat het misschien dat we eens per jaar aan de 
slachtoffers denken. Volgens mij is dat ook niet het geval. Elke 
avond worden we overspoeld met gruwelijke beelden vanuit de 
oorlogsgebieden met tientallen slachtoffers en duizenden 
vluchtelingen. 
 
Over vluchtelingen gesproken! Velen verdronken op zee. En 
wat lazen we op sociaalmedia? 
"Dat scheelt weer 700 uitkeringen, maal 50 jaar. Kassa!! 
"Jammer van die 28 overlevenden, worden weer uitvreters 
en mogen hier op onze kosten in therapie vanwege hun 
trauma’s.  
 
We moeten ons eens afvragen of iedereen het wel begrijpt wat 
er allemaal om ons heen gebeurt. In 4 jaar tijd zijn er in Syrië 
alleen al 250 duizend mensen om het leven gekomen en 3 
miljoen gevlucht. Men vraagt zich af of het vluchtelingenbeleid 
eigenlijk nog wel menselijk is en niet aan revisie toe is. Alleen al 
de drie B’s (Bed, Bad en Brood) hebben bijna voor een 
kabinetscrisis gezorgd. Voor een revisie houd ik mijn hart vast.  
 
Uiteindelijk was het daar bij die benzinepomp een minuut of tien 
stil.  
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Raadslid en fractiesecretaris Fred aan het woord   
 
Trots! 
 
Als raadslid mag je af en toe een stukje schrijven voor het 
ledenblad. Niet vervelend om te doen, maar wel iets waar je even 
voor moet gaan zitten. In de fractie worden de onderwerpen van 
de recente politieke periode een beetje verdeeld, zodat niet 
iedereen over hetzelfde schrijft of om te voorkomen dat een 
onderwerp juist tussen wal en schip raakt. De deadline voor dit 
ledenblad viel echter in het mei-reces en het verdelen van de 
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onderwerpen ging een beetje tussen de bedrijven door, of moet 
ik zeggen tussen de vakanties en daagjes weg door. Een echt 
politiek onderwerp (waar niet al iemand over zou gaan schrijven) 
was mij niet bijgebleven en dus was het een beetje zoeken naar 
een onderwerp. 
 
De afgelopen periode was het door het mei-reces een stuk 
rustiger dan de afgelopen maanden. Deze periode van rust, maar 
ook Koningsdag, 4 en 5 mei geeft je wel de tijd om te reflecteren. 
Vandaar dit stukje over de belevenissen die ik persoonlijk heb 
meegemaakt in de afgelopen weken met de titel “Trots!”. Het 
onderstaande kent geen specifieke volgorde en ik ben niet trotser 
op het één of het ander, maar dit was wel de rode draad door de 
afgelopen weken heen. 
 
Ik ben trots op mijn vader, die op vrijdag 24 april benoemd is tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Als je op een rijtje ziet wat 
hij heeft gedaan, dan is de onderscheiding niet alleen terecht, 
maar zijn juist ook de hartverwarmende reacties van iedereen bij 
het aanvragen en na de uitreiking iets om trots op te zijn. Deze 
onderscheiding is niet alleen voor mijn vader, maar zeker ook 
een erkenning voor mijn moeder, die als steun op de achtergrond 
zoveel mogelijk heeft gemaakt! 
 
Ik ben trots op onze kinderen. Chris, die in haar eentje (met 
school) naar Spanje gaat, die haar eigen weg zoekt in het 
politieke landschap en dus ook zomaar op een bus stapt om een 
rondje campagne te voeren in Zuid-Holland. Britt, die gewoon 
regelt dat ze op 5 mei niet alleen naar de theatervoorstelling van 
Anne mag in Amsterdam, maar ook de hoofdrolspeelster mag 
interviewen en na afloop een backstage-tour krijgt. Bart, op zijn 
sociale, sportieve, competitieve insteek, altijd proberen te 
winnen, maar nooit ten koste van een ander. 
 
Ik ben trots op mijn vrouw Tanja, om de persoon die ze is, voor 
mij, de kinderen, maar ook op haar werk, waar ze zich inzet voor 
haar collega’s en de klanten. Zodat klanten graag speciaal door 
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haar geholpen willen worden en collega’s haar als een 
betrouwbare steun van de afdeling zien. 
 
Ik ben trots op de fractie, een groep enthousiaste mensen die 
zich met hart en ziel inzet voor het CDA, voor de stad, maar ook 
voor elkaar. Bijdragen in de commissie en de raad worden door 
collega partijen gewaardeerd en op waarde geschat, maar ook 
buiten de raad wordt dit gezien en de inzet (h)erkend. 
 
Tenslotte ben ik trots op een ieder die zich inzet voor een ander, 
onbaatzuchtig en als je het vraagt waarom,  dan wordt de inzet 
gebagatelliseerd en weggewoven, ‘dat zou toch iedereen doen’ 
of ‘zo bijzonder is dat toch niet’. Juist die mensen zorgen ervoor 
dat ik me trots voel, trots omdat ik deel uit mag maken van een 
samenleving waarin bij heel veel mensen nog steeds wel de 
ander telt en die zich niet neerleggen bij de waan van de dag! 
Een samenleving waar ook ik me voor zal blijven inzetten. 
 
Fred Voskamp 
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Steunraadslid Henrike Heijboer                                
Beste CDA-leden, 

Tijd. Het jaar 2015 is alweer vier maanden oud en ook in de 

politiek is er weer veel gebeurd. U heeft er van alles over kunnen 

lezen in De Schakel.  

Begin mei is het tijd voor vakantie en reflectie. De eerste tekst uit 

de Bijbel die ik afgelopen week tegen kwam is:  “Alles wat Hij 

doet is goed op zijn tijd…” (Pred. 3: 11). Dit was in de Sint Sixtus 

Abdij In West-Vleteren. Deze was helaas niet te bezichtigen, 

maar er kon wel bier geproefd worden. Volgens de mannelijke 

gezinsleden erg lekker bier. 

Op zijn tijd is het goed om eens even op stap te gaan. Afgelopen 

week heb ik met mijn gezin West-Vlaanderen bezocht. In 

Nederland draait deze periode alles om de Tweede 

Wereldoorlog. Dit jaar is het 70 jaar geleden dat we bevrijd zijn! 

Een gedenkwaardig moment. Een  mooie herdenking op 4 mei 

en een geweldig bevrijdingsfeest in Maassluis op 5 mei. 

In België is de Eerste Wereldoorlog gedenkwaardig. De Grote 

Oorlog. Heel gedenkwaardig en indrukwekkend. Wij hebben veel 

gezien en beleefd en zijn onder de indruk van wat zich daar 

afgespeeld heeft in de periode 1914 – 1918. Het gaat mijn 

voorstellingsvermogen te boven. 

4 mei herdachten wij de gevallenen in de Grote Oorlog onder de 

Menenpoort in Ieper. Iedere avond wordt om 20.00 uur stipt sinds 

1928 de "Last Post" geblazen onder de machtige gewelven van 

de Menenpoort. De Menenpoort werd gebouwd op de plaats van 
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de oude middeleeuwse poort. Langs deze ‘poort' marcheerden 

de Britse troepen tijdens de Eerste Wereldoorlog naar het front 

om er de "Ypres Salient" (de Ieperboog) te verdedigen. 

Dit gedenkteken, in de vorm van een Romeinse triomfboog, 

draagt de namen van 54.896 vermiste soldaten van het 

toenmalige Britse Imperium. Hier worden de namen vermeld van 

het begin van de oorlog tot 15 augustus 1917. De vermisten 

vanaf 16 augustus 1917 tot het einde van de oorlog, staan 

vermeld op panelen van het Tyne Cot Cemetery in Passendale. 

Het zijn er 34.957. Hier zijn we ook geweest; een heel mooie 

indrukwekkende begraafplaats.  

 

Naast de vele Belgen, Australiërs, Nieuw-Zeelanders, Engelsen, 

Fransen, Canadezen zijn er ook veel Duitsers omgekomen. In 

Langemark hebben  we de Duitse Militaire begraafplaats 

bezocht.  Hier liggen ruim 44.000 Duitsers begraven, waarvan 

25.000 in een massagraf.  Bij het massagraf ligt een bronzen 

krans van eikenloof met daarin de tekst “Icht habe dich bei 
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deinen Namen gerufen, du bist mein” uit Jesaja 43: 1. 

Indrukwekkend vond ik dat. 

Hier hebben middelbare scholieren uit Duitsland, Engeland en 

België teksten geschreven, die ik graag aan u wil meegeven: 

“Lang geleden vochten onze voorouders tegen elkaar. Vandaag 

leven we in vrede met elkaar. Wij willen dit zo houden. Waar we 

hier nu samen staan vandaag, stierven tijdens de oorlog 

ontelbare mensen, onder hen vele jonge mensen. Deze 

gedachte vervult ons met angst en afschuw. Tegelijkertijd voelen 

we de verplichting om samen aan een wereld zonder oorlog te 

werken. Onze grootste hoop is dus: Nooit meer oorlog!!!” 

Met deze indrukken ga ik weer aan de slag! Voor u, voor 

Maassluis! 

Henrike Heijboer 

 

Van de bestuurssecretaris                                          
 
De provinciale statenverkiezingen; De uitslag in Maassluis 

nader bekeken. 

Op woensdag 18 maart waren er de verkiezingen voor de 

Provinciale Staten en Waterschappen. In Maassluis kon u op 16 

plaatsen uw stem uitbrengen. En in alle 16 stemlokalen is er ruim 

op het CDA gestemd. In absolute zin is er in het stemlokaal  

‘Kunst en cultuuracademie’  het vaakst een stem op het CDA 
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uitgebracht, namelijk 179 keer. In percentuele zin is dit in 

‘Dienstencentrum de Tweemaster’ het geval, namelijk 21,96%. 

CDA de grootste partij in Maassluis 

In totaal zijn er 11.596 stemmen uitgebracht in Maassluis, 

waarvan 2031 op het CDA. Daarmee is het CDA in Maassluis de 

grootste partij! De opkomst was in Maassluis 47,07% (bij de 

gemeenteraadsverkiezingen was deze 54%). In totaal hebben er 

toen 2398 Maassluizers op het CDA gestemd. Zowel absoluut 

als percentueel, hebben we dus wel iets verloren.  

871 voorkeurstemmen 

Vanuit het CDA Maassluis was Marcel ’t Hart kandidaat voor de 

provinciale verkiezingen. Helaas voor hem is hij niet gekozen (en 

gelukkig voor ons). Wel heeft hij heel veel voorkeurstemmen 

gekregen. In totaal zijn er 4 hoofdstembureaus in Zuid-Holland. 

In totaal heeft Marcel 871 voorkeurstemmen gekregen. Ter 

vergelijking, bij de gemeenteraadsverkiezingen had hij 205 

voorkeurstemmen.  

In totaal heeft het CDA 7 zetels bemachtigd in de Provinciale 

Staten van Zuid-Holland. Op 2 april heeft de formateur een brief 

naar de provinciale staten gestuurd. De onderhandelingen over 

het collegeakkoord zijn bij het schrijven van dit stukje nog in volle 

gang. 

Fenny Elfferich 
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Even voorstellen !!                                                       
 

Als aankomend nieuw bestuurslid is mij gevraagd mijzelf in het 

CDA ledencontactblad  aan u voor te stellen en te vertellen wie 

je bent, wat je doet en wat je beweegredenen zijn om lid te 

worden van het CDA en binnenkort ook lid van het bestuur. 

Welnu als geboren en getogen Maassluizer vind ik het belangrijk 

om betrokken te zijn bij wat er leeft en gebeurt in de Gemeente 

Maassluis, als inwoner, maar ook als ondernemer en daar dan 

waar mogelijk een bijdrage aan leveren. 

Mijn interesse was dus ook gewekt toen Jaap Poldervaart mij een 

aantal maanden geleden vroeg of ik wellicht een rol zou willen 

spelen binnen het bestuur van het CDA Maassluis. 

In eerste instantie ben ik een aantal keer vrijblijvend bij de 

bestuursvergadering aanwezig geweest om kennis te maken met 

het bestuur en de rol van het bestuur binnen het CDA Maassluis. 

Dit sprak mij persoonlijk erg aan omdat je  hierdoor de 

mogelijkheid krijgt om langzaam in te stromen op deze nieuwe 

functie. 

Dan over mijzelf: 

Zoals gezegd geboren en getogen in Maassluis, getrouwd met 

Iris en vader van Nienke en Jeroen. 

Ik ben werkzaam als ondernemer van Inter Visie Maassluis en 

Beleef Totaal, waarbij wij ons richten op het ontwikkelen 

,realiseren en leveren van interieurs op maat op het gebied van 
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particuliere woningen, verzorgingshuizen en  kantoren met het 

motto “ uw probleem is onze uitdaging ” 

Zo hebben wij de afgelopen jaren ook in Maassluis verscheidene  

mooie projecten mogen uitvoeren zoals bijvoorbeeld de 

Driemaashave en de trouwzaal in het stadhuis. 

Hobby’s zijn spinning, skiën en fietsen. 

Mocht u mij nog niet kennen dan maak ik uiteraard graag een 

keer kennis, 

Met vriendelijke groet, 

Mark van Eijsden.  

Terugblik op bezoek aan de DrieMaasHave             
 

Maassluis Doet 

Het Oranje Fonds heeft op 20 en 21 maart jl. NL Doet 

georganiseerd; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook 

in Maassluis zijn er meerdere klussen aangeboden en hebben 

veel vrijwilligers hun beste beentje voorgezet. 

De CDA fractie gaat ook op pad. Deze keer hebben we gekozen 

voor een activiteit in de Driemaashave: appelflappen bakken 

voor en met de bewoners. 

Terwijl ik het gebouw binnenloop ben ik blij verrast door de 

sfeervolle ambiance. Een mooie brasserie. Gezellige gangen. Ik 

word warm onthaald met een lekker kopje koffie. Als iedereen er 
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is, volgt er uitleg over de bewoners en hoe de ochtend eruit gaat 

zien. Complimenten voor de begeleiding! 

Wat ik erg leuk vind, is dat we per tweetal naar een afdeling gaan 

en daar met en voor de bewoners aan de slag gaan met de 

appelflappen. Ik ga met onze wethouder Kees naar het 

marktplein. Ik kom in een sfeervolle woonkamer met een eigen 

keuken, net zoals het bij u en mij thuis is. De bewoners zitten aan 

tafel, veelal in hun eigen wereld. Wij gaan de appels schillen en 

stallen de ingrediënten uit. Ik ruik de geur van kaneel, de frisheid 

van de appels, ervaar de rozijnen, krenten en de suiker. Alles 

ruikt lekker. Nadat de appels geschild en in kleine stukje 

gesneden zijn, mixen we alles door elkaar. De plakjes deeg 

worden gevuld en besmeerd met eigeel. Nu in de oven en 20 

minuten wachten. Wat ruikt het lekker. Ik  zie elke bewoner 

genieten op zijn eigen manier. Ik vraag me af wat iedereen denkt. 

. . .  herinneringen aan vroeger? Herinneringen aan lekker eten?  

Herinneringen aan eigen baksels? 

Tijdens het wachten bedenk ik me hoeveel liefde er wordt 

gegeven aan de bewoners, hoeveel geduld er wordt getoond. Ik 

vraag me af of ik dat kan. Ik twijfel.   

Na 20 minuten zijn de appelflappen gaar. Nu samen proeven. Ze 

zijn heerlijk! Ik zie bewoners lekker smullen van de appelflappen 

en ook het personeel laat het zich goed smaken. 

Het motto van de Driemaashave is “een leven met kleur”. Ik heb 

deze ochtend gezien dat dat waargemaakt wordt. Bewoners 

krijgen aandacht. De omgeving is kleurrijk. Er wordt zo veel 

mogelijk als een gewoon huisgezin geleefd. Er wordt liefde en 

aandacht gegeven. 

De Driemaashave heeft vorige week de 200e vrijwilliger 

verwelkomd. Een respectabel aantal. Hulde aan al deze 
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vrijwilligers. Dankzij deze vrijwilligers lukt het om kleur te geven 

aan het leven van de bewoners in de Driemaashave. Dankbaar 

werk, hoor ik terug. En dat geloof ik. 

Ik heb genoten van deze indrukwekkende ochtend. Wat is het 

leuk om mee te doen met NL Doet en te zien dat zoveel mensen 

in Maassluis zich inzetten voor hun medemens. Liefdevol en 

enthousiast. Ook op andere plekken in Maassluis is hard gewerkt 

door vrijwilligers. Dank hiervoor. 

Maassluis Doet. Dat doet mij goed. De volgende NL Doet staat 

al in mijn agenda: 11 en 12 maart 2016. Doet u ook mee? 

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 

Da Costaplein 22 
3141 BD 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.nl 

010 – 5914124 
 

Constand Wassink 
penningmeester 

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

010 – 5916435 
 

Fenny Helfferich 
secretaris 
 

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

06 – 13231470 
 

Mark van Eijsden 
bestuurslid 

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

06 – 53932109 
 

   

Website CDA Maassluis: HTwww.cdamaassluis.nlTH 

Rekeningnummer  CDA Maassluis: NL70Rabo 0119853353 
 
 

 
 


