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Van de redactie.                                                          
 
Maandagavond was ik bij medebestuurslid Jaap Poldervaart om 
de laatste hand te leggen aan het 
ontwerpverkiezingsprogramma 2014-2018. Samen zaten we 
achter de laptop en bekeken we of het geheel taalkundig en 
qua inhoud voor ons klopte. 
Na een paar uur konden we, zij het met zeer vermoeide ogen, 
maar opgelucht het karwei afronden. Een drankje van de 
gastvrouw bracht ons beiden weer bij de positieven. 
Behalve het verkiezingsprogramma, moet er een kandidatenlijst 
komen, een lijsttrekker worden benoemd en gaat de al 
ingestelde campagnecommissie onder leiding van Henrike 
Heijboer aan de slag. Alles met de bedoeling om in maart 2014 
een goed resultaat voor het CDA Maassluis te behalen. 
De verhalen in dit leden blad geven ook aan dat het een drukke 
tijd is. Zo is daar de behandeling van de gemeentebegroting 
2014 op 4 en 5 november en de ledenvergadering van het CDA 
Maassluis op woensdag 20 november. U krijgt daarvoor nog 
een extra uitnodiging. Maar noteer alvast de datum. 
Verschillende raadsleden blikken in hun verhaal terug op zaken 
die in de gemeenteraad hebben gespeeld. Het gaat over 
winkelsluitingstijden, bruggen,scootmobielbaan etc. Interessant 
om te lezen. Oh ja nog even dit. Van Jaap Poldervaart 
ontbreekt dit keer helaas een bijdrage. Na al het computeren 
rond het verkiezingsprogramma durfde ik hem daar niet meer 
mee lastig te vallen. Volgende keer komt er van hem vast weer 
een boeiend verhaal. 
 
Veel leesplezier. 
Frits Zandman 
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UVan de voorzitter                                                       
 
Het was een hele mooie dag dit jaar met de Furieade. De 
organisatie heeft weer enorm zijn best gedaan om ons een 
prachtig feest te bezorgen. Het was gezellig, er was veel te 
beleven  en iedereen was in een goede bui. Het CDA had van 
de organisatie een mooie plek gekregen en de groengele 
kleding van de kaasjongens en kaasmeisjes aan de overkant 
versterkte het CDA-groen.  
En wat ik zelf altijd belangrijk vind , de oliebollenkraam van 
Richard Visser was er gelukkig ook weer! 
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In mijn gevoel heb ik de aanwezigheid op de Furieade ervaren 
als een mooie start voor de komende maanden, waarin we de 
verkiezingen voor de Gemeenteraad in 2014 gaan 
voorbereiden en campagne gaan voeren. Het enthousiasme is 
er en neemt steeds meer toe. Achter de schermen wordt hard 
gewerkt om de concept-kandidatenlijst en het concept-
programma  op tijd gereed te hebben. En het campagneteam is 
inmiddels ook van start gegaan en is volop plannen aan het 
maken. 
 
Vaak valt het ledenblad bij u op de deurmat als er weer een 
ledenvergadering in het verschiet ligt. Ook deze keer is dat het 
geval , maar nu gaat het wel om een heel bijzondere 
vergadering. Op woensdagavond 20 november 2013 houden 
we een ledenvergadering in de Kuiperij en dat gaat een drukke 
avond worden. We willen daar de lijsttrekker gaan benoemen, 
de kandidaten voor de lijst gaan kiezen en ons 
verkiezingsprogramma definitief gaan vaststellen. U bent op die 
avond natuurlijk weer van harte welkom. 
 
We doen ons uiterste best om u tijdig alle informatie toe te 
sturen, zodat u zich goed kunt voorbereiden op die belangrijke 
keuzes die het gezicht van het CDA Maassluis voor de 
komende vier jaar gaan bepalen.  
En terwijl ik zit te genieten van één van de laatste oliebollen die 
Richard dit jaar in Maassluis gebakken heeft, ga  ik nog even 
goed nadenken of we niets belangrijks zijn vergeten. Met het 
mooie vuurwerk van de Furieade nog in gedachten hoop ik dat 
het CDA ook wat vuurwerk kan laten zien in maart 2014. Wij 
rekenen daarvoor ook op u en zien u graag de 20

e
 november in 

de Kuiperij. 
Tot dan !!  
Ed Wilkes    
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Van de Fractievoorzitter                                                                                                                                          
 
De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan! Voor uw lokale 
CDA-afdeling is een  hectische tijd aangebroken: het schrijven 
van het verkiezingsprogramma, het opstellen van de 
kandidatenlijst en het voorbereiden van een succesvolle 
campagne. Gelukkig doen ons afdelingsbestuur en uw fractie 
het niet alleen. Betrokken leden denken en doen mee. Zo 
hebben wij waardevolle reacties mogen ontvangen op onze 
oproep om punten aan te dragen voor het 
verkiezingsprogramma. Veel van deze punten zijn verwerkt in 
het concept-verkiezingsprogramma dat u binnenkort ontvangt. 
Er wordt ondertussen hard gewerkt om te komen tot een goede 
kandidatenlijst én het campagneteam is van start gegaan. In de 
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gemeenteraad is het de afgelopen periode niet veel minder 
hectisch. De agenda van de gemeenteraad was en is vol. Veel 
onderwerpen zijn de afgelopen maanden de revue gepasseerd. 
Graag blik ik terug op twee debatten die in de gemeenteraad 
zijn gevoerd.  
De instructietuin 
Allereerst het debat over de aanleg van een scootmobiel-
instructietuin voor het luttele bedrag van 75.000 euro. Het idee 
voor deze instructietuin werd vorig jaar op een onverwacht 
moment door de coalitiepartijen gepresenteerd en bepleit als 
onderdeel van de uitruilmotie. Wat was die uitruilmotie ook al 
weer? De uitruilmotie was de motie waarin de PvdA, de VVD en 
de VSP in één motie drie wensen neerlegden met bijbehorende 
financiële dekking uit een reserve. Daarmee kregen alle drie de 
coalitiepartijen een deel en was de reserve leeg. De oppositie 
was op dit feestje niet van de partij en kon slechts voor of tegen 
de drie aan elkaar gekoppelde wensen van de coalitie 
stemmen. 
In opdracht van de PvdA, de VVD en de Verenigde Senioren 
Partij was het College met de wens van de VSP aan de slag 
gegaan. Wij waren toen al niet enthousiast en werden niet 
overtuigd door de uitwerking van het College. Het voorstel aan 
de gemeenteraad was naar de mening van de fractie van het 
CDA Maassluis echt onder de maat.  
Wij hebben in het debat aangegeven zeker te willen werken 
aan een toegankelijke stad. Een stad waarin zeker ook mensen 
met een fysieke beperking zich veilig kunnen verplaatsen. 
Daarin wil het CDA Maassluis investeren. Niet in de aanleg van 
een scootmobieltuin voor 75.000 euro waarvan de meerwaarde 
niet is aangetoond en zelfs valt te betwijfelen. Het College kon 
geen steekhoudende onderbouwing geven en de 
coalitiepartijen al evenmin. Het is onbekend hoeveel 
ongelukken er met scootmobielen gebeuren in onze stad en 
logischerwijs is hierdoor ook niet bekend wat de oorzaak van 
deze ongelukken is. Onduidelijk is of de aanleg van een 
scootmobiel- instructietuin elders in het land heeft geleid tot 
minder ongelukken. Het is onbekend hoeveel de aanleg 
daadwerkelijk gaat kosten. Het is onwaarschijnlijk dat naast de 
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gemeente, organisaties of bedrijven gaan meebetalen aan de 
aanleg.  
Bovendien is het oefenen in de bestaande openbare ruimte, in 
het verkeer, het meest essentieel om ongelukken te 
voorkomen. Een rijbewijs haal je niet op een circuit en je begint 
niet met oefenen op een ingewikkeld verkeersplein. Maassluis 
biedt naar onze mening voldoende rustige plekken om onder 
begeleiding te oefenen. Daarna is het vooral ervaring opdoen in 
het verkeer zelf en indien nodig nog steeds onder begeleiding. 
Daarom hebben wij in het debat gesteld te willen investeren in 
een toegankelijke stad voor alle inwoners en in extra 
begeleiding voor gebruikers van scootmobielen die het nodig 
hebben.  
Helaas bleven de gelederen van de coalitie gesloten. Ondanks 
een slecht voorstel van het College en alle argumenten van de 
oppositie ten spijt.  
Bestemmingsplan Kapelpolder 
Van geheel andere orde was het debat over het 
bestemmingsplan Kapelpolder. Dit was juist iets waar de 
gemeenteraad veel naar heeft gevraagd. Het hele proces kent 
een lange geschiedenis en het is goed dat er nu duidelijkheid is 
gekomen. De Kapelpolder is één van de meer complexe wijken 
van onze stad. Bedrijven, maatschappelijke instellingen en 
bewoners leven met elkaar op een beperkt grondgebied en de  
verschillende belangen leveren soms spanning op. Het 
vaststellen van het bestemmingsplan maakte de verschillende 
wensen opnieuw inzichtelijk.  
Het consoliderende, behoudende bestemmingsplan kon op 
onze instemming rekenen. Het bestemmingsplan is niet 
ambitieus, maar dat was geen verrassing. Al eerder heeft de 
gemeenteraad hier met elkaar afspraken over gemaakt bij het 
vaststellen van de structuurvisie. In diezelfde structuurvisie 
staat echter ook dat het groen in het gebied versterkt moet 
worden én dat de gemeente openstaat voor  particuliere 
initiatief zodra marktkansen zich voordoen.  
Op die twee punten heeft het CDA Maassluis ingezet. Wij zijn 
vanuit onze grondbeginselen de partij die een warm 
pleitbezorger is van ruimte voor particuliere initiatieven. Nu is 
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bekend dat twee particuliere initiatiefnemers staan te trappelen 
om aan de slag te gaan. Wij hebben in het debat toezeggingen 
gekregen van het College op een voortvarende samenwerking.  
Wij hebben hiernaast, gesteund door de hele gemeenteraad, 
een motie ingediend om de wijk te vergroenen. Het 
bestemmingsplan biedt wel ruimte om het groen te versterken, 
maar blijft wat ons betreft te vaag en oncontroleerbaar. Met 
onze motie heeft het College de opdracht gekregen om in 
overleg met de bewoners en belanghebbenden tot een 
concreet plan van aanpak te komen om de wijk te vergroenen.  
In tegenstelling tot onze motie, kon het bestemmingsplan zelf 
niet op steun van de hele gemeenteraad rekenen. Wij hebben 
voor het plan gestemd omdat het in lijn is met de afspraken die 
wij als raad met elkaar gemaakt hebben. Achter die afspraken 
staan wij nog steeds. 
 
Corine Bronsveld-Snoep 
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Uit de pen van Marcel                                               
 

Herfst 

Als u naar buiten kijkt is, kunt u zien dat de herfst zich laat 
gelden. Blaadjes vallen van de bomen, af en toe een gure wind 
en afgewisseld met een mooi, soms waterig, zonnetje. 
Persoonlijk houd ik wel van de herfst, we gaan graag met het 
gezin in dit jaar getijde naar het strand om lekker uit te waaien. 
Even lekker fris de neus in de wind, spectaculaire golven 
bekijken, schelpen zoeken en natuurlijk net even te ver de 
branding in met je laarzen. Het gevolg is meestal drie paar natte 
kleine meisjes- voeten ….. Meestal is dat ook het moment dat 
we de warmte weer opzoeken en een kop warme 
chocolademelk drinken of een portie verse kibbeling eten. 

Politiek gezien is de herfst ook begonnen, het is alweer drie en 
een half jaar geleden dat we aantraden met de fractie. In de 
afgelopen periode hebben we regelmatig terug gekeken naar 
wat er allemaal is gebeurd. Sommige besluiten liggen nog maar 
kort achter ons, maar het voelt als vele jaren. De politiek gaat 
snel en over een half jaar staan we weer bij de stembus. Tot die 
tijd gaat het werk in de raad natuurlijk door, wordt er hard 
gewerkt aan de campagne die binnenkort van start zal gaan en 
natuurlijk zijn er mensen bezig met de kandidatenlijst. 

In de afgelopen periode hebben we veel zaken op de agenda 
gehad, twee zaken wil ik er voor u uitlichten. Het coalitie-
akkoord spreekt de ambitie uit, dat er een duurzaam, solide en 
sociaal beleid wordt gevoerd. U heeft het misschien gemerkt, 
maar over de keersluis naast de Koepaardbrug wordt een 
nieuwe fiets-voetbrug aangelegd. Deze brug wordt een dubbele 
ophaalbrug (qua vorm en uitvoering lijkend op de 
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lijndraaiersbrug op de PC Hooftlaan), terwijl in eerdere plannen 
een zogenaamde bascule brug was voorzien (lijkend op het 
mechanisme van de Koepaardbrug). Beide zullen de fietsers en 
voetgangers van de de ander kant brengen, maar een 
ophaalbrug vraagt op langere termijn veel meer onderhoud dan 
een bascule- brug. Financieel is dat een substantiële som geld. 
Jammer genoeg werd dit niet onderkend en werd de discussie 
in de commissie al gesmoord. 

De tweede zaak is de kademuur aan de Heldringstraat. Deze 
moet worden gerepareerd. In de oorspronkelijke planning van 
het beheerplan van begin dit jaar werd voorzien, dat de 
kademuur vernieuwd zou worden in 2016.  Maar nood breekt 
wet, want de muur moet zo snel mogelijk worden aangepakt. 
Belangrijk verschil met het beheerplan is, dat de nu gekozen 
oplossing voor de kademuur zorgt dat de kademuur nog 25 jaar 
mee kan, echter een nieuwe kademuur gaat minimaal 100 jaar 
mee en dat was ook zo bedacht in het beheerplan kademuren. 
Een afweging op het gebied van duurzaamheid ontbrak en 
evenzo was het college niet van plan het beheerplan 
kademuren aan te passen aan deze gewijzigde uitgangspunten, 
een motie van het CDA ten spijt. Onze primaire conclusie van 
dit alles is dat er op het gebied van duurzaamheid nog veel te 
winnen valt in Maassluis en dat wij ons daar voor blijven 
inzetten. 

Tot slot wens ik u nog een mooie herfst en hopelijk zien we 
elkaar op de ledenvergadering of op een ander moment in de 
komende periode. 

Marcel ’t Hart, raadslid 
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Uit de pen van Fred                                                
         
Een verloren uurtje 
 
Eens in de zoveel tijd krijg je als fractielid het verzoek om een 
stukje te schrijven voor het ledenblad. Ruim op tijd, maar wel 
met een strikte deadline. Vandaag op de laatste dag van de 
deadline zit ik in het ziekenhuis samen met mijn dochter te 
wachten op haar afspraak. Het moet er nu echt van komen, 
maar een goed onderwerp is er nog niet. Ik heb een uur, een 
voor mij verloren uurtje en dus leek het me een goed idee om 
alvast te beginnen. De laatste weken is het hectisch geweest, 



CDA Maassluis oktober 2013 
 

 11 

druk op het werk en in de fractie en daar tussendoor hobbelt 
het gezin met vrouw en drie kinderen. 
 
Heerlijk uitgerust begonnen na de vakantie, maar inmiddels 
bijna geen idee meer waar we naar toe zijn geweest. Op het 
werk liggen (gelukkig) stapels met werk. Het gaat goed met het 
bedrijf, iets wat in deze tijd niet vanzelfsprekend is. Een mooi 
bedrijf in Maassluis met internationale klanten, zoals er gelukkig 
meerdere mooie bedrijven in Maassluis zijn. 
 
In de fractie is hard gewerkt. Naast de gewone raadsstukken is 
inmiddels de begroting ook binnen, gelezen, besproken en zijn 
de schriftelijke vragen gesteld. Over een paar dagen gaan als 
fractie met de antwoorden van het college aan de slag en zal er 
een begin gemaakt worden met de inbreng. De 
begrotingsbehandeling is op 5 en 6 november. Tot die tijd een 
periode waarin vele ideeën en versies van de inbreng over en 
weer met elkaar gedeeld gaan worden. 
 
Zelf mocht ik de afgelopen tijd in de commissie het woord doen 
over onderwerpen als de begroting van de Veiligheidsregio 
Rotterdam, de renovatie van het skatepark, de aanwijzing van 
de WOS als lokale media-instelling, de plannen rond de 
Schuurkerk en als laatste over de verruiming van de 
winkelopenstelling op zon- en feestdagen.  
 
In de vakantie is er door diverse leden gereageerd op onze 
oproep om gebruik te maken van de gemeentelijke 
inspraakprocedure over de voorgenomen verruiming van de 
winkelopenstelling en ons hiervan op de hoogte te houden. En 
hoewel 2/3 van de inspraakreacties aangaven het niet eens te 
zijn met de voorgestelde verruiming, hield het college toch vast 
aan het voorstel om alles vrij te geven. De fractie van het CDA 
Maassluis heeft in haar inbreng gevraagd om een voorstel, dat 
meer recht doet aan de reacties en de huidige situatie. De 
winkeliers maken nu ook geen volledig gebruik van de 12 
zondagen per jaar, waarom dan volledig vrijgeven? Binnenkort 
staat dit voorstel op de raadsagenda als debatstuk en zullen we 
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ons best doen om het voorstel op een aantal plekken 
aangepast te krijgen. Geen debat dus om de lokale 
ondernemers dwars te zitten door te vertragen, maar wel om te 
komen tot een evenwichtig en gedragen voorstel. 
 
Een drukke, maar mooie tijd en als ik zo in de agenda kijk zal 
het voorlopig wel niet rustiger worden. Waar een uurtje wachten 
in het ziekenhuis al niet goed voor kan zijn... 
 
Heeft u vragen of opmerkingen dan hoor ik het graag: 
fred.voskamp@huizevoskamp.nl 
 
Fred Voskamp, steunraadslid 
 
 

 
 

 

mailto:fred.voskamp@huizevoskamp.nl
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Brenda van der Drift-Cramers                                  
 
Huishoudboekje op orde 
Heeft u dat nou ook, het gevoel dat alles duurder lijkt te 
worden? Zo heel oud ben ik nog niet. Toch betrap ik mij soms 
op de gedachte: “vroeger was alles beter”. Zo mijmert een 
mens wel eens wat af. 
 
De begrotingsbehandeling is in aantocht. Het huishoudboekje 
voor 2014 is keurig op orde. En dat in crisistijd, ondanks de 
bezuinigingen. We houden zelfs geld over! Er wordt zichtbaar 
fors geïnvesteerd in de stad: een nieuwe boulevard aan de 
Waterweg, een nieuwe Laan ’40-’45 met dubbelzijdig fietspad, 
een prachtig bestrate historische binnenstad (ik zei al dat 
vroeger alles beter was), een fietsbrug over de keersluis met 
historische uitstraling, een hernieuwde Koningshoek, er wordt 
volop gebouwd en we hebben het feest van 400 jaar Maassluis 
in het vooruitzicht. 
 
Op de langere termijn ziet het financiële plaatje er minder 
gunstig uit. Voor de jaren na 2014 worden behoorlijke tekorten 
verwacht. De nieuwe raad zit straks met de gebakken peren en 
zal keuzes moeten maken, zeker als het economisch herstel 
nog wat langer op zich laat wachten en de transities mogelijk 
nieuwe tegenvallers met zich meebrengen. Het is nog maar de 
vraag of de drie transities (invoering van de Wet werken naar 
vermogen, de overheveling van AWBZ-begeleiding naar de 
WMO en de transitie van jeugdzorg) de gewenste efficiëntie ten 
gevolge zullen hebben. 
 
Zowel Buma in de Tweede Kamer als de lokale CDA-fractie 
voeren stevig oppositie en hameren op het op orde hebben van 
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het huishoudboekje. “Wat je niet hebt, kun je ook niet uitgeven”, 
is dat ook iets van vroeger? En wat is daar mis mee? 
 
Als je dan geld te besteden hebt, waar geef je het dan aan uit? 
De fractie van CDA Maassluis is daar heel helder in. Op sociaal 
gebied geef je mensen datgene waarmee ze geholpen zijn (niet 
waar ze recht op hebben). Investeringen in kapitaalgoederen 
moeten duurzaam zijn, verantwoord en volgens duidelijke 
beheerplannen. Bij investeringen in de openbare ruimte letten 
we op toegankelijkheid en een mooie uitstraling. We willen 
levendige winkelcentra en nieuwe werkgelegenheid voor 
Maassluis. Het verbeteren van speelgelegenheden, groen en 
recreatie heeft onze voortdurende aandacht. Zo proberen wij 
een bijdrage te leveren aan een stad waar het goed wonen, 
werken en recreëren is. 
 
Dat vraagt niet alleen een huishoudboekje dat op orde is, maar 
ook samenwerking met alle betrokken organisaties, 
verenigingen en inwoners van onze stad. Zij zijn het uiteindelijk 
die de stad vormgeven en de stad bezielen. Het is aan de 
politiek de taak om hieraan sturing te geven. 
 
Naast de gebruikelijke vergaderingen van fractie, commissie en 
raad is achter de schermen hard gewerkt aan het 
verkiezingsprogramma, dat binnenkort gepresenteerd zal 
worden. Ook de campagnecommissie is van start gegaan om 
de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart in 
de steigers te zetten. Tijdens de Furieade hebben vertrouwde 
CDA-gezichten daar eigenlijk al een begin mee gemaakt. Op 
een stategische plek, dichtbij de kermis, is de partij goed 
zichtbaar geweest. In de pers ook trouwens. 
 
Kortom: er wordt hard gewerkt en we hebben nog voldoende 
werk voor de boeg. 
Maar eerst: een weekje herfstvakantie! 
 
Hartelijke groet, 
Brenda van der Drift-Cramers, steunraadslid 
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Kees Pleijsier                                                             
 
Samen maken we de stad 
Tijdens de vorige ledenvergadering heb ik u, de leden, 
gevraagd om de fractie te informeren over zaken waarvan u 
denkt: Daar moeten ze het in het stadhuis van weten! 
Enige tijd later hebben we  als fractie u gevraagd hoe u tegen 
verruiming van de winkelopeningstijden aankijkt. 
Half oktober is in het stadhuis een Ideeënmarkt georganiseerd. 
Verenigingen, organisaties en inwoners kregen de kans om 
raadsleden te vertellen over idee(ën), die ze mogelijk al tijdens 
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de begrotingsraad, of op een ander moment concreet zouden 
kunnen maken.  
Zomaar een paar voorbeelden, dichtbij onze partij, die laten 
zien dat politiek niet vanzelf gaat bewegen. U kiest een raad, 
die raad gaat aan de slag, maar dat gaat niet zonder dat we 
weten wat er in de stad speelt. Het laatste voorbeeld, de 
Ideeënmarkt, is gehouden omdat een motie van onze 
raasdsfractie is aangenomen door de raad. Burgers betrekken 
bij de politiek lijkt zo voor de hand liggend, maar is dat niet. En 
juist in deze tijd vragen wij, als “de politiek”,  juist meer en meer 
betrokkenheid van onze inwoners. Niet dat die betrokkenheid 
ongewenst is, in- tegendeel, juist die betrokkenheid zien we als 
een CDA-grondbeginsel.  Maar participatie bevat 
wederkerigheid. Jij doet iets voor de overheid, de overheid zorgt 
ervoor dat je dat dan ook kan doen. 
Wat ik vooral wil zeggen is ,dat wij als fractie graag van u 
horen: hoe u denkt over de stad, uw leefomgeving, uw zorgen 
en uw complimenten. Wij geven het door, pakken het op, gaan 
ermee aan de slag. In de kraam op de Furieade dit jaar vroegen 
we passanten of zij een flitsend idee hebben voor Maassluis. 
Goede ideeën zat. Sommige zullen we meer in de 
openbaarheid uitdragen, met andere ideeën gaan we meer op 
de achtergrond aan de slag en vormen input voor onze 
standpunten. Deze ideeën en meningen, van u, zorgen er voor 
dat we als fractie het CDA geluid in de raad sterk naar voren 
kunnen brengen. De complimenten die wij als fractie krijgen, 
zijn dus eigenlijk complimenten voor u!  
Samen maken we de stad. 20 november 2013 gaan we samen 
als leden het verkiezingsprogramma voor de periode 2014-
2018 vaststellen. Dan kiezen we onze lijsttrekker en stellen we 
de lijst vast met daarop de namen van de mensen aan wie u uw 
verhaal over de stad kwijt kunt. Om samen de komende periode 
weer een sterk CDA-geluid te laten horen. 
 
Kees Pleijsier, raadslid 
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UITNODIGING 
 
MET DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN AANTOCHT  
 
MOETEN ER BINNEN ONZE PARTIJ BELANGRIJKE  
 
BESLISSINGEN GENOMEN WORDEN. 
 

 VERKIEZING LIJSTTREKKER 

 VASTSTELLING KANDIDATENLIJST 

 VASTSTELLING VAN ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA 
 
 
WOENSDAG 20 NOVEMBER A.S. MOET DIT ALLES ZIJN  
 
BESLAG KRIJGEN OP DE ALGEMENE  
 
LEDENVERGADERING. 
 
WIJ NODIGEN U HIER VAN HARTE VOOR UIT, DE  
 
VERGADERING ZAL IN DE KUIJPERIJ PLAATSVINDEN, 
 
AANVANG  20.00 UUR 
 
WIJ ZULLEN U TIJDIG ALLE BENODIGDE STUKKEN  
 
TOEZENDEN, MAAR NOTEER ALVAST DE DATUM  
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Ledenwerving 
 
 
Ons ledenbestand moet nodig aangevuld worden met bij  
 
voorkeur jongere leden, om zodoende het voortbestaan in de  
 
toekomst van onze afdeling te kunnen waarborgen. 
 
 
Wij roepen u allen op om te trachten nieuwe leden te werven, te  
 
beginnen binnen uw eigen familie en kennissenkring. 
 
 
Heeft u iemand die lid wil worden, meld hem of haar dan aan  
 
via de landelijke website van het CDA…. www.cda.nl klik aan  
 
de rechterkant op lid worden, daarna wijst alles zichzelf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cda.nl/
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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 

Rekeningnummer  CDA Maassluis: NL70Rabo 0119853353 
 
 

 
 
 

http://www.cdamaassluis.nl/
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