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Van de redactie.                                                      
 
Er is veel kopij aangeleverd voor dit ledenblad. Maar dat was 
ook wel een beetje te verwachten, gezien de vele 
ontwikkelingen binnen het CDA, zowel landelijk als plaatselijk. 
Landelijk leed de partij een geweldige nederlaag bij de 
verkiezingen voor de 2e kamer en plaatselijk kwam het CDA 
niet in het college van burgemeester en wethouder en vervult 
nu de rol van oppositiepartij. En dan hebben we op dit moment 
ook te maken met de besprekingen van het CDA met de VVD 
en de PVV over regeringsdeelname. Dat roept binnen de partij 
vele vragen op. Genoeg stof dus voor onze raads- en 
steunleden om over te schrijven. Dit keer ook bijdragen (met 
foto‟s) van Jaap Poldervaart en Cor van Leerdam. Zij worden in 
de eerstvolgende ledenvergadering (zie artikel van onze 
bestuursvoorzitter) voorgedragen voor benoeming tot lid van 
het bestuur. Heel bijzonder is de bijdrage in dit ledenblad van 
de jeugdige Chris Voskamp. Zij was met zijn vader aanwezig bij 
de laatste ledenvergadering en deed heel enthousiast mee. 
Zelfs maakte zij een kort verslag rond het betoog van 2e 
Kamerlid Schinkelshoek. Een mooie foto maakt haar verslag in 
dit blad compleet. Onze bestuursvoorzitter Ed Wilkes roept u op 
om op 4 november naar de ledenvergadering in het Witte 
Kerkje te komen. Misschien juist nu er zo veel rond het CDA te 
doen is, een mooie gelegenheid om met anderen daarover van 
gedachten te wisselen. Dus noteer die datum alvast in uw 
agenda. Verder in dit blad ook een conceptkandidatenlijst voor 
de verkiezingen van de Provinciale Staten.  
U kunt zo nodig een wijzigingsvoorstel indienen. 
Veel leesplezier toegewenst.  
 
Frits Zandman 
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UVan de voorzitter                                                    
 
Vindt u het goed , dat ik even bij mijzelf begin? 
Ik weet niet hoe het u momenteel vergaat , maar ik ben nogal in 
verwarring over Politiek Nederland. 
Hoewel van een voorzitter verwacht mag worden dat hij 
duidelijkheid kan scheppen , moet ik eerlijk zeggen dat mijn 
ideeën en mening de laatste weken over de volle breedte van 
de mogelijkheden zijn heen en weer  geschoven en ik ben er 
nog niet uit !!.  Landelijk is het moeilijk , maar ook plaatselijk in 
Maassluis komen er moeilijke beslissingen aan en valt het voor 
onze fractie niet mee om het hoofd koel te houden en de juiste 
weg te vinden om onze doelstellingen te kunnen realiseren.  
Dan ben je als afdeling toch blij dat twee mensen zich bereid 
hebben verklaard  om tot het bestuur toe te treden en ons te 
willen helpen . In de vorige ledenvergadering heb ik het al 
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aangekondigd en graag wil ik u vragen of u accoord kunt gaan 
met het voorstel om de heren Jaap Poldervaart en Cor van 
Leerdam te benoemen tot lid van het bestuur van onze CDA-
afdeling  in Maassluis.  In de ledenvergadering van november 
wil ik dit punt graag in de agenda opnemen Elders in dit blad 
zullen beide heren zichzelf nog even aan u voorstellen. 
Ik hoop dat u het voorstel van het bestuur wilt steunen om ook 
in deze moeilijke tijden samen sterk te zijn en ons CDA de 
stevige basis wilt geven die nodig is voor de continuïteit. 
Er valt dus veel te bespreken en daarom nodig ik u hiermee 
graag uit voor de ledenvergadering op 4 november 2010 in het 
Witte kerkje aan de Constantijn Huijgensstraat nr.1 te 
Maassluis. Reserveert u deze avond alvast in uw agenda! 
 
Ed Wilkes. 
 
Provinciale Staten verkiezingen. 
Het Algemeen Bestuur van CDA Zuid-Holland heeft op 
donderdag 2 september de concept-kandidatenlijst vastgesteld 
voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. De afdelingen 
kunnen tot 29 oktober voorstellen tot wijziging van de lijst 
indienen. Als u een wijzigingsvoorstel wilt indienen, wilt u dat 
dan uiterlijk 26 oktober aan de voorzitter of secretaris 
doorgeven?Hieronder de voorgestelde lijst: 
 

Lij
st 

nr. 

Naam Le
ef 

tijd 

Functie Woonplaats 

1 Liesbeth 
Spies 

44 Lijsttrekker Alphen a/d 
Rijn 

2 Hans Démoed 41 Afdelingsmanager 
RO 

Hazerswoud
e 

3 Govert 
Veldhuijzen 

55 Gedeputeerde Dordrecht 

4 Marischa Kip 32 Advocaat Den Haag 

5 Marco 37 Controller Numansdorp 
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Heemskerk 

6 Ellen 
Verkoelen 

53 Ondernemer Rotterdam 

7 Ton van der 
Stoep 

66 Directeur 
adviesbureau 

Pijnacker 

8 Mustafa Bal 28 Wachtmeester KM Gorinchem 

9 Koos Verbeek 61 Bestuurder/proces
manager 

Honselersdij
k 

10 Theo Edel 49 Financieel 
directeur 

Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

11 Elly van den 
Bosch-Damen 

62 Statenlid/trouwamb
tenaar 

Oegstgeest 

12 Simon 
Geleijnse 

36 Hoofd 
Publieksvoorlichtin
g  

Den Haag 

13 Jaap Meinert   
Haasnoot 

35 Bedrijfsjurist Katwijk 

14 Annette Hoek-
Van Dijk 

41 Bestuurssecretares
se 

Rockanje 

15 Aad Otto 55 Directeur 
hogeschool 

Langeraar 

16 Jan den Boer 52 Adviseur agr. 
adviesbureau 

Brandwijk 

17 David van 
Keulen 

35 Bestuursadviseur Den Haag 

18 Ibrahim Emili 47 Ondernemer Rotterdam 

19 Han de Jager 59 Senior consultant Boskoop 

20 Lili Smeele-
Sipos 

48 Senior jurist Den Haag 

21 Hank 
Wennink 

49 Senior 
beleidsmedewerke
r 

Leiden 

22 Arie Wijten 49 Concerndirecteur 
gemeente 

Wateringen 

23 Lia Brouwer 66 Mediator en 
adviseur 

Roelofarends
veen 
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24 Ruud Helmink 30 Beleidsmedewerke
r Tweede Kamer 

Den Haag 

25 Aart Dekkers 28 Beleidsmedewerke
r ministerie 

Rotterdam 

26 Arjan de Kok 55 Adviseur 
gemeenten 

Oegstgeest 

27 Frank Visser 23 Stafmedewerker 
adviesbureau 

Den Haag 
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Van de penningmeester                                             
 
Bij de bespreking van de jaarcijfers 2009 tijdens de laatste 
ledenvergadering hebben wij stilgestaan bij de wijze waarop de 
afdeling aan haar financiële middelen komt. Middelen die wij in 
de eerste plaats nodig hebben voor het voeren van de 
campagnes rondom de verkiezingen,maar daarnaast  ook 
bijvoorbeeld voor het organiseren van ledenavonden en om het 
ledenblad te kunnen uitbrengen. De bronnen van inkomen zijn 
kortweg de afdracht van het landelijk CDA, de bijdragen van de 
raadsleden en de wethouder en de advertentie-inkomsten. 
Aangezien uw jaarlijkse contributie-afdracht mede bepalend is 
voor de hoogte van de afdracht aan de afdeling lijkt het mij 
goed daar wat verder op in te gaan. Voordat ik dat doe, merk ik 
nog op dat de voor het CDA Maassluis teleurstellende 
verkiezingsuitslag ook gevolgen heeft voor onze financiën. 
Doordat het CDA één raadslid minder heeft en geen wethouder 
meer levert, daalt deze bijdrage voor dit jaar en de komende 
jaren aanzienlijk. Uw jaarlijkse contributie-afdracht is een 
belangrijke bron van inkomen voor het landelijk CDA, maar 
tegelijkertijd ook bepalend voor de ontvangsten op 
afdelingsniveau. De ontvangen bedragen worden namelijk 
volgens een verdeelsleutel, die jaarlijks wordt vastgesteld, 
verdeeld over de provinciale afdeling en de lokale afdeling waar 
een lid onder valt. Voor 2010 is de verdeelsleutel als volgt 
vastgesteld; de provinciale afdeling ontvangt 14,50% en de 
lokale afdeling ontvangt 13,87%. Het restant, 71,63%, komt toe 
aan het landelijk CDA. In de verhouding tot wat de afdelingen 
ontvangen, is dat veel. Het is echter wel zo dat de lokale 
afdelingen kosteloos gebruik kunnen maken van allerlei 
diensten van het landelijk CDA. De contributie van nieuwe 
leden wordt volledig aan de afdeling uitbetaald. 
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Ook al betaalt u uw contributie aan het landelijk CDA, de 
afdeling Maassluis profiteert daarvan indirect mee. Betaalt u 
meer dan de minimumcontributie dan ontvangt onze afdeling 
dus ook meer en als leden niet betalen, dan “voelt” onze 
afdeling dat ook. Tot slot nog een opmerking. Mocht u na het 
lezen van dit stukje overwegen om uw bijdrage rechtstreeks 
aan de afdeling Maassluis te betalen, zodat er meer voor onze 
afdeling overblijft, dan verzoek ik u met klem dat niet te doen. U 
bent namelijk lid van het landelijk CDA en volgens de 
reglementen bent u daaraan ook uw contributie verschuldigd. 
Mocht u de afdeling Maassluis toch rechtstreeks willen steunen 
dan heeft u wel de mogelijkheid om een gift over te maken. 
Arjan Hoogerbrugge 
 

Van de fractievoorzitter                                              
 
De afgelopen maanden zijn heel druk geweest voor de CDA-
fractie. Niet alleen door het in stand houden van een groot 
netwerk, het bezoeken van informatieavonden, het voeling 
houden met wat Maassluizers bezighoudt, maar vooral ook om 
te zorgen dat het CDA-programma zo goed mogelijk voor het 
voetlicht kan komen en dat zoveel mogelijk punten worden 
vertaald in collegebeleid.  Al voor de zomervakantie werd met 
man en macht gewerkt om er voor te zorgen dat er een 
kadernota zou komen. De Kadernota is een document van het 
college waarin suggesties voor de begroting worden gedaan en 
waarop de Gemeenteraad kaders kan stellen. Kaders stellen 
betekent aanwijzingen aan het college geven hoe de raad vindt 
dat de begroting voor het komende jaar eruit moet gaan zien. 
Een heel belangrijk basisdocument dus, omdat het de raad een 
democratisch instrument geeft om de begroting te sturen. En 
dat is nu meer dan ooit nodig. Het was daarom ook zo 
opvallend dat de coalitiepartijen (PvdA, VVD en VSP) helemaal 
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geen behoefte hadden aan een Kadernota en de besluitvorming 
bij het college lieten liggen. Om de coalitie toch in de goede 
richting te bewegen hebben de gezamenlijke oppositiepartijen 
(CDA, CU, MB, D‟66 en SP) een alternatieve kadernota 
opgesteld, met voorstellen voor het college om mee te nemen 
voor de begroting 2011. Dit werd beleefd aangehoord door 
college en coalitiepartijen en er werden wat kritische vragen 
door de coalitiepartijen gesteld, maar er werd verder niets van 
overgenomen. Een gemiste kans dus. Onder grote druk van het 
CDA en de andere oppositiepartijen is er uiteindelijk toch een 
afgeslankte vorm van de Kadernota afgedwongen, in de vorm 
van een Kaderbrief. Deze is recent door de raad behandeld. 
Het CDA heeft hier ingezet op een solide financieel en sociaal 
beleid, waarbij realistisch gekeken is naar de huidige 
economische situatie en naar de economische vooruitzichten. 
Dus oppassen met de gemeentelijke uitgaven, kritisch kijken 
naar projecten, tegen het licht houden van wat „normaal‟ 
gevonden wordt, lastenverhogingen niet toerekenen aan 
slechts een deel van de bevolking, niet bezuinigen op zaken die 
later juist tot meer kosten zullen gaan leiden, zorgen voor 
werkgelegenheid, enz. Ook moet meer rekening gehouden 
worden met een afname van rijksmiddelen voor de gemeenten 
in Nederland. Het CDA heeft daarbij al gevraagd om verder te 
kijken dan de verwachte min 10%. Regeren is namelijk 
vooruitzien en het college dient wat het CDA betreft voorbereid 
te zijn op nog zwaarder financieel weer. Deze gedachte vond 
helaas te weinig weerklank om door het college te worden 
overgenomen.  Maassluis staat er financieel gezien zwak voor. 
In de afgelopen jaren is te veel en te gemakkelijk geld 
uitgegeven, is te weinig kritisch gekeken naar de grote 
projecten en is er op te grote voet geleefd. Daar betalen we nu 
een prijs voor. We ontkomen niet aan bezuinigingen en op 
verhoging van lasten. Wat het CDA betreft moet iedereen daar 
een steentje aan bijdragen en moet dit niet beperkt worden tot 
bepaalde groepen (zoals huizenbezitters). Als er veel geld te 
verdelen valt is het makkelijk, maar nu er bezuinigd moet 
worden, moeten er pijnlijke keuzes gemaakt worden. In de 
afgelopen jaren hebben we in Maassluis veel zaken 
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opgebouwd - vaak met grote inzet van veel vrijwilligers - die nu 
op een andere manier moeten worden ingevuld. Dat is een 
pijnlijke realiteit. Het college heeft het echter naar ons idee niet 
goed aangepakt. Met heeft er maanden over gedaan om tot 
een beperkte Kaderbrief te komen, maar de extra tijd niet benut 
om met de ontvangers van gemeentelijke gelden te spreken 
over bezuinigingsmogelijkheden.  Het college heeft – hierin 
gesteund door de coalitiepartijen PvdA, VVD en VSP – 
gemeend alle verenigingen ongeacht hun financiële of 
maatschappelijke staat met 7,2% te moeten korten. De 
kaasschaafmethode. Een vreemd besluit dat geen recht doet 
aan de plaats die verenigingen in onze stad innemen. Verder 
heeft het college besloten om het Centrum Natuur en Milieu 
Educatie en het Gemeentemuseum onevenredig hard te treffen 
per 2013, terwijl de bibliotheek en het zwembad zoveel mogelijk 
buiten de bezuinigingen blijven. Daarnaast wordt het Theater 
De Schuurkerk hard en onrealistisch getroffen en stopt de 
huidige subsidie in 2013. Waar de overige instellingen al alle 
zeilen bij moeten zetten om de bezuinigingen te kunnen 
opvangen, te reorganiseren en sponsoren te vinden, heeft De 
Schuurkerk te maken met een programmering die hen al begin 
volgend jaar noopt contacten af te sluiten. Het CDA heeft 
gevraagd om de veranderde subsidiëring van De Schuurkerk 
met tenminste een jaar te vertragen. Dit houdt overigens niet in 
dat ook het CDA niet vindt dat deze instellingen de 
bezuinigingsdans kunnen ontspringen, dat kan helaas niet 
anders, maar het kan wel op een constructievere manier. Het 
CDA suggereerde dan ook om de huidige bibliotheek te 
verkleinen en daar ook een kleiner Gemeentemuseum en een 
afgeslankt het centrum Natuur en Milieu Educatie te vestigen en 
dit gebouw zo om te vormen tot een Maassluis Cultureel 
Centrum. Het college heeft besloten dat 40 a 45 banen op het 
stadhuis door natuurlijk verloop zullen verdwijnen. Hierbij is niet 
aangegeven welke taken dan niet meer uitgevoerd zullen 
worden, terwijl wel is toegezegd dat de werkdruk niet zal 
verhogen. Het CDA vindt dat er juist nu in het personeel 
geïnvesteerd moet worden om de veranderde situatie op het 
stadhuis op een adequate manier op te kunnen pakken. Verder 
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vindt het CDA dat het beter zou zijn om meer ambtenaren via 
natuurlijk verloop of van „werk naar werk‟ te laten vertrekken, 
zodat er ook nieuwe mensen tewerkgesteld kunnen worden, 
zoals  jongeren en mensen die over specifieke kennis 
beschikken. Op die manier kan ook de nodige dynamiek in het 
stadhuis blijven. Het is nu wachten op de begroting 2011, die 
op 9 en 10 november aanstaande in het stadhuis door de 
Gemeenteraad zal worden besproken. Hopelijk heeft het 
college dan ook een aantal van de CDA zorgen en adviezen 
vertaald in de begroting voor het komende jaar. Zoals ik dit stuk 
begon: de CDA-fractie is hard aan het werk om het programma 
zoveel mogelijk te vertalen naar beleid. We zijn deze 
raadsperiode ingegaan met een stevig CDA-programma 2010-
2014, dat Maassluis in een goede richting kan laten gaan, 
zowel financieel als sociaal. De CDA-fractie werkt hieraan met 
de raadsleden, steunraadsleden, oud-fractieleden en 
bestuursleden. Dat werkt erg plezierig en motiverend. Maar al 
te vaak moeten we er tijdens de fractievergaderingen op 
maandagavond op het stadhuis stoelen bijhalen om iedereen 
die mee wil denken en mee wil praten een stoel aan tafel te 
kunnen bieden. Dat werkt erg motiverend en geeft aan dat we 
als CDA gezamenlijk aan de slag zijn gegaan om Maassluis 
door deze moeilijke tijden heen te loodsen en er voor te zorgen 
dat er een stad blijft bestaan waar de inwoners ook in de 
komende jaren op een plezierige manier kunnen wonen, 
werken en recreëren. Graag nodigt de CDA-fractie alle leden uit 
om met ons mee te blijven denken en mee te praten. Laat 
horen wat u er van vindt, wat anders moet en kan, geef 
suggesties door en houd ons geïnformeerd. Dank aan iedereen 
die ons in de afgelopen maanden van input heeft voorzien. 
Roderick Wols 
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Cultuur onder druk                                                                                                                                                     
 
De slechte financiële positie van onze gemeente maakt het 
onvermijdelijk dat ingrijpende bezuinigingen moeten worden 
doorgevoerd, maar de fractie van het CDA heeft met 
bezorgdheid kennis genomen van de bezuinigingsvoorstellen 
van het College van Burgemeester en Wethouders. De 
gepresenteerde keuzes zijn niet in alle gevallen de keuzes die 
het CDA had gemaakt. Vooral de rigoureuze voorstellen met 
betrekking tot het theater Schuurkerk en ons gemeentemuseum 
zijn naar de mening van het CDA onvoldoende onderbouwd en 
bovendien weinig creatief. Wij delen de bezorgdheid van de 
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betrokkenen en hebben ons tegen de voorgestelde plannen 
uitgesproken. 
 
Theater Schuurkerk 
 
In tegenstelling tot het coalitieakkoord waarin staat dat juist 
moet worden gestart met een onderzoek naar de 
mogelijkheden tot uitbreiding van theater Schuurkerk, wordt nu 
door dezelfde coalitie een vrijwel onmogelijke bezuiniging 
voorgesteld. Theater Schuurkerk is naast inkomsten uit 
kaartverkoop, fondsen, sponsoren en adverteerders vooral 
afhankelijk van de jaarlijkse subsidie van de gemeente. Het 
voorstel om de gemeentelijke subsidie  vanaf 2013 volledig stop 
te zetten, gaat het CDA te ver. Voor het voortbestaan van het 
theater is het tijdsbestek te kort en de financiële uitdaging te 
groot. Ook wij staan voor het sterk verbeteren van de financiële 
positie van onze gemeente  en hoewel wij het liever anders 
zien, is het Theater geen heilig huisje dat de 
bezuinigingsoperatie kan ontspringen. Maar het moet wel een 
realistisch voorstel zijn, een voorstel dat de toekomst van het 
Theater Schuurkerk waarborgt. De jaarlijkse subsidie moet 
onvermijdelijk op termijn naar beneden worden bijgesteld, maar 
niet volledig vanaf 2013. Daarom heeft het CDA voorgesteld dat 
de gemeente samen met het Theater moet zoeken naar 
creatieve oplossingen. Hierbij denken wij onder andere aan het 
vaker en anders gebruiken van de ruimte die het theater biedt. 
De doelstelling van onze gemeente op het gebied van kunst en 
cultuur is dat zowel actieve als receptieve deelname aan 
activiteiten wordt gestimuleerd. Theater Schuurkerk participeert 
hierin en levert naar onze mening een belangrijke bijdrage aan 
het culturele imago van Maassluis.  Een andere belangrijke 
bijdrage levert ons gemeentemuseum. 
 
 Gemeentemuseum 
 
Net als Theater Schuurkerk wordt ook het gemeentemuseum in 
de Collegevoorstellen hard getroffen. Vanaf 2013 neemt de 
gemeente geen verantwoordelijkheid meer voor de exploitatie 
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van het museum. De geldkraan gaat dicht voor deze 
gemeentelijke instelling. Anders dan bij Theater Schuurkerk 
geeft het College wel een onderbouwing voor de bezuinigingen 
die het gemeentemuseum gaan treffen: het gebrek aan 
draagvlak in de samenleving, primair gebaseerd op de 
onvoldoende entreegelden.  Al geruime tijd wordt binnen de 
gemeente gesproken over de toekomst van het 
gemeentemuseum, uiteindelijk resulterend in een vrij duur 
extern onderzoek naar de verschillende mogelijkheden. Aan dit 
onderzoek hebben alle partijen meegewerkt: 
gemeenteraadsleden, collegeleden maar vooral de actief 
betrokkenen bij het reilen van het gemeentemuseum. 
Wonderlijk genoeg is hier niets uitgekomen door de verschillen 
van inzicht. De voorgestelde plannen van het College zijn nu zo 
drastisch, dat besluitvorming niet meer uitgesteld kan worden 
en dat is wat het CDA betreft een goede zaak.  Het sombere 
scenario dat door het College wordt voorgesteld, is de 
noodklok. Wij kunnen ons niet vinden in de argumentatie voor 
de bezuinigingen, het gebrek aan draagvlak. De draagkracht zit 
in de vele, zeer actieve vrijwilligers en de grote groep „vrienden 
van het museum‟, die overigens gratis gebruik mogen maken 
van het museum en niet meetellen als betalende bezoekers.   
Hoewel wij ons niet kunnen vinden in de onderbouwing van het 
College, zien ook wij in dat het onvermijdelijk is dat het museum 
met forse bezuinigingen geconfronteerd gaat worden. Wat het 
CDA betreft moet daadkrachtig gewerkt worden aan een plan 
gericht op behoud en bezuinigingen. Een moeilijke combinatie 
en met recht een uitdaging. De verschillende opties die eerst, 
om niet altijd even duidelijke redenen, onbespreekbaar waren, 
moeten weer op tafel komen. Verzelfstandiging? Andere 
huisvesting? Alles moet opnieuw de revue passeren: 
daadkracht, creativiteit en goede wil moeten daarbij voorop 
staan om het museum in een andere vorm  te behouden voor 
de stad. In de gepresenteerde bezuinigingsvoorstellen wordt de 
cultuur in Maassluis onevenredig hard geraakt. En wat ons 
wellicht nog het meest heeft verwonderd, is dat het College 
heeft verzuimd zelf draagvlak te zoeken in de samenleving door 
in gesprek te gaan met de betrokken organisaties en het 
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gemeentelijk adviesorgaan de Culturele Raad. In samenspraak 
kan soms veel worden bereikt, zeker als het alternatief leidt tot 
sluiting. De kritische noten door onze en ook andere fracties op 
de plannen, moeten leiden tot aangepaste voorstellen in de 
begroting die in november moet worden vastgesteld. De kaders 
hebben wij duidelijk meegegeven: bezuinigen moet maar je 
kunt maar één keer overgaan tot sluiting. Wat ons betreft moet 
het anders, beter en met minder financiële middelen;  maar 
behoudt Theater Schuurkerk en het gemeentemuseum wel, 
zodat in financieel betere tijden weer 
kan worden opgebouwd. 
 
Corine Bronsveld-Snoep 
 

In de oppositie                                                                                                      
 
Wanneer je de peilingen ziet, zou je anders kunnen denken. 
Maar, het CDA doet het echt niet slecht! Althans, in de 
peilingen niet zo, maar in de gemeenteraad van Maassluis doet 
het CDA het erg goed. Voor het eerst in de geschiedenis van 
Maassluis in de oppositie. Maar de jarenlange ervaring in het 
besturen van de stad maakt dat wij weten waarover we praten, 
als het op het Maassluis aankomt. In de afgelopen maanden 
heeft de CDA-fractie laten zien dat er met deze fractie rekening 
gehouden dient te worden. De verschillende partijen uit de raad 
hebben ons gecomplimenteerd met ons optreden: kritisch en 
positief constructief bijdragen in het besturen van Maassluis.  
De krachtige roep om de kadernota (de miljoenennota van 
Maassluis) door de CDA-fractie heeft de kaderbrief 2011 
opgeleverd. Een brief die het college heeft gedwongen tot het 
maken van keuzes. Niet allemaal keuzes van het CDA, maar 
wel noodzakelijke keuzes, in het belang van de stad. In onze 
bijdrage in het debat over deze kaderbrief hebben wij als enige 
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fractie echte ideeën gelanceerd, met bijvoorbeeld 
oplossingsrichtingen voor het gemeentemuseum en het Natuur 
en Milieu Educatie centrum van Maassluis. Vrijwel alle fracties 
spraken uit dat de voorstellen van het college niet voldoende 
waren, alleen het CDA kwam met een idee voor een oplossing. 
Zomaar een voorbeeld, maar wel een heel belangrijke bijdrage. 
Veel tijd en inzet van de (steun)fractie zorgt hiervoor. Maar ook 
het bestuur en enkele zeer enthousiaste leden dragen bij aan 
de kwaliteit van het CDA-optreden in Maassluis: het team 
maakt de prestatie. We zijn daarbij afhankelijk van de informatie 
die we uit de stad krijgen: de praatjes op straat, bij het doen van 
vrijwilligerswerk, het bezoek aan de kerk, hier krijgen wij onze 
informatie. Dit is van groot belang voor het raadswerk. Heeft u 
dus vragen of informatie voor ons, neemt u dan contact op met 
de fractie.   
Neemt niet weg dat het “oppositie voeren” niet altijd makkelijk 
is. Een meerderheid vinden voor onze standpunten is niet altijd 
eenvoudig. Toch weet ik zeker, dat ons sterke optreden van de 
afgelopen maanden er wel toe heeft gedaan. Alle partijen 
houden rekening met ons. Dus, het mag landelijk gezien in de 
peilingen iets minder gaan, in Maassluis doen we het goed! 
 
Kees Pleijsier 
 

Nog maar kortgeleden….                                            
 
Wat kan er in een jaar veel gebeuren, nog maar kort geleden 
maakten we ons druk over het feit of Jan Peter Balkenende 
naar Brussel zou verhuizen of niet. Vroegen we ons af of Bert 
van Marwijk Ruud en Clarence toch niet mee zou moeten 
nemen naar Zuid Afrika. De uitkomsten van beiden zijn 
inmiddels bekend. Jan Peter bleef in Den Haag en onze 
voorman bij de verkiezingen en Bert en zijn mannen hebben het 
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geweldig gedaan in Zuid Afrika. Zuinig gespeeld, weinig 
weggegeven en de kansen gegrepen die er lagen. We hebben 
thuis (in een compleet in Oranje gehuld huis) genoten van de 
wedstrijden, het publiek en de spelvreugde. We hadden niet de 
beste voetballers op alle plaatsen, maar we hadden wel het 
beste team dat saamhorig en gefocust op het doel afging. 
Sport is vaak een weerspiegeling van het echte leven. Want 
ook in de politiek hebben we te maken met tegenstanders, 
teams en scheidsrechters. Als je dat allemaal beschouwd zou je 
kunnen stellen dat het college een team vormt en de raad met 
alle fracties een tegenstander is (sparringpartner), maar ook 
een scheidsrechter (controlerend) en een trainer 
(kaderstellend). Wij als fractie maken ons zorgen over het team 
“college”. Er zitten bekwame mensen in het college, maar om 
nu van een team te spreken... Spreekwoordelijk gezegd zijn er 
spelers die willen verdedigen en niets willen weggeven en 
andere spelers willen onbevangen aanvallen en nemen 
tegendoelpunten (tegenvallers) op de koop toe als ze maar 
kunnen scoren. Als die beiden types hun eigen gang gaan in 
het veld, dan gaat het mis en goed ook. De helft loopt vooruit 
en de andere helft loopt achteruit. Dat lijkt nu in Maassluis ook 
een beetje aan de hand. De VVD een partij die zich net als wij 
normaliter sterk maakt voor een sterke financiële positie en de 
PvdA die wat gemakkelijker met de middelen om lijkt te gaan. 
Het gevolg was dat we tot begin september een weinig 
daadkrachtig college hebben gezien, waardoor de interne 
zaken boven het doel leken te gaan, namelijk het beste voor de 
inwoners van Maassluis. Maar de begroting is in aantocht, we 
zijn benieuwd wat die ons gaat brengen. De eerste voortekenen 
zijn niet best, maar waren wel te verwachten; flinke klappen 
zullen moeten worden opgevangen in de Maassluise 
gemeenschap. Het voorzieningenniveau zal dalen in de 
komende jaren en ook zullen de OZB inkomsten (of uw 
uitgaven) hierbij vergroot worden. Al met al geen prettig 
vooruitzicht voor de inwoners van de eerste stad aan de 
Waterweg. Vanuit de oppositie proberen we zoveel mogelijk de 
4 grondtonen van het CDA handen en voeten te geven door 
rentmeesterschap, gedeelde verantwoordelijkheid, 
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rechtvaardigheid en solidariteit in onze inbreng mee te nemen. 
Het is lastig doordat we in de oppositie rol natuurlijk geen 
directe inbreng op het beleid hebben, maar we doen ons best 
om zaken toch voor elkaar te krijgen.  
Verslag informatie avond formatie 
Tijdens het formatie proces is er door het landelijke bestuur 
avonden georganiseerd om de meningen te peilen van de 
mensen in het land. Op 18 augustus jongstleden waren we 
aanwezig op 1 van de avonden in Den Haag. Het verslag vindt 
u hieronder; 
Het groepsgesprek was open en ook de uitkomst was open. In 
alle afdelingen in het land en op alle niveau's is er twijfel, 
niemand stond op voorhand te springen om met de PVV in zee 
te gaan. Er zijn feitelijk praktische en principiële argumenten en 
eigenlijk gingen ze allemaal over tafel. Waarom wel of waarom 
niet in een minderheidskabinet stappen. Praktisch was de 
verwachting dat er een akkoord gaat komen (tenminste dat 
dacht de zaal, Henk Bleeker liet dat nadrukkelijk nog in het 
midden, 18 augustus was ook nog voor het moment dat Ab 
Klink zijn brief stuurde en werd uitgelekt). Veel afdelingen 
vroegen hulp om leden en kiezers uit te leggen waarom we juist 
wel of juist niet met de PVV in zee zouden moeten gaan. 
Bleekens hield een mooi betoog; als het akkoord er komt, wordt 
er niet getoornd aan de grondwet. Wilders mag blijven zeggen 
wat hij wil, andersom, VVD en CDA mogen daarop reageren 
zoals ze dat willen vanuit hun partijgrondslagen en dat dus 
keihard mogen verwerpen. Het akkoord zal, omdat het door de 
VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV wordt geschreven, 
een groot "CDA" stempel hebben. Meer dan dat in de afgelopen 
8 jaar is geweest en dat in deze moeilijke tijd. Als het tot een 
akkoord komt, dan zal dat een "CDA-waardig" akkoord zijn, 
maar wel met een vlek die PVV heet. 
Tijdens de avond werd ook nog een toelichting geven op het 
proces sinds 9 juni: 

- 10 juni; partijbestuur en fractie bepalen dat Verhagen de 

fractieleider wordt in ieder geval voor de duur van de 

formatie. Daarnaast is het "herijken" van het CDA ter tafel 
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en is iedereen van mening dat regeringsdeelname geen 

vanzelfsprekendheid is. "Ons past bescheidenheid". 

Daarnaast werd wel meteen afgesproken dat het her-ijken 

onafhankelijk moest zijn van regeringsdeelname. 

- paars+ wordt vervolgens onderzocht terwijl wij aan de 

zijlijn zitten, na 3 weken lopen die stuk. 

- Lubbers betreedt de arena; voor wie het eindverslag nog 

niet gelezen heeft; Lubbers beschrijft een tragedie. 

Lubbers is niet pro PVV (en dat is een understatement), 

PvdA heeft alle "contact" in de periode Lubbers bevroren. 

Zowel informele pogingen als formele contactpogingen 

blijven onbeantwoord. Zelfs Sms‟jes worden niet 

beantwoord. De strategie van de PvdA wordt duidelijk; als 

het gedoogkabinet misloopt over rechts hebben zij een 

sterkere positie. Zij zijn er tevens van overtuigd dat het 

misloopt. Ze "gokken" dus. Verhagen spreekt met fractie 

en bestuur; als ik ga praten, ga ik niet praten voor de 

buhne. Met andere woorden, het gesprek wordt serieus 

aangevangen. Aan Lubbers is gevraagd; wat denk je van 

Wilders. Zonder al te veel woorden beweert hij dat Wilders 

een intelligente man is met een missie (islamisering waar 

ook ter wereld bestrijden), maar wel een man van zijn 

woord. 

- gedoogvariant; Rutte meldt na dag 1; ik heb met het CDA 

binnen 3 uur meer overeenstemming bereikt dan in 3 

weken met paars+.  

Er worden op het moment (18 augustus) harde noten gekraakt, 
want de VVD is ook niet mals en heeft ook behoorlijke minder 
sociale punten in hun programma staan. De verwachting van de 
aanwezigen van die avond was wel dat dit akkoord tot een 
goed einde gaat komen en iedereen had daarbij vertrouwen in 
Verhagen. Herhaald werd overigens dat het juist Verhagen is 
geweest in de afgelopen jaren die Wilders' uitingen als minister 
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van Buitenlandse zaken te vuur en te zwaard heeft bestreden 
en ook mensenrechten waar ook ter wereld steeds ter sprake 
bracht. Maw Maxime komt echt niet terug met een akkoord 
waarin de mensenrechten onheus worden bejegend, 
bevolkingsgroepen worden uitgesloten of gediscrimineerd en 
andere zaken die haaks staan op onze grondslagen. Zo'n 
akkoord is bij voorbaat kansloos en niet verkoopbaar. Er vanuit 
gaand dat het akkoord goed is, dan blijft de persoon Wilders en 
zijn PVV over. De vraag is of we die prijs willen betalen voor 
een goed en helder CDA akkoord. Daarnaast is de vraag wat 
het alternatief is. Verder werd er nog even gespeculeerd over 
de PvdA, de verwachting is dat zij de aanloop naar het congres 
met een aap uit de mouw komen (dat ze bijvoorbeeld toch over 
een middenkabinet willen onderhandelen, dat bleek al bij de 
breek rond de brief van Klink). Ons persoonlijke gevoel was 
positief, het bestuur luisterde en beloofde de opmerkingen mee 
te nemen naar de onderhandelaars en over te brengen. 
Daarnaast was er ook waardering voor het bestuur voor de 
openheid en ook het vertrouwen in Verhagen werd meerdere 
malen uit gesproken. Wat bijna iedereen heeft gestoord is de 
manier waarop een aantal partij prominenten zich in de pers 
manifesteren.  
Anekdote uit de formatie: 

- Wilders kondigt aan dat hij naar Ground Zero gaat om een 

speech te houden 

- Hillen reageert dat hij niet goed vindt 

- Wilders twittert: "Daar moet je maar aan wennen" 

- Verhagen instrueert als minister van buitenlandse zaken 

de ambassades en consulaten over deze kwestie 

- De pers pikt dit op en plaatst een aantal artikelen op 

voorpagina's 

- Wilders boos bij de formatie gesprekken: "waarom?" 

- Verhagen: "Daar moet je maar aan wennen" 

 
Verslag evaluatie commissie 25 september 2010: 
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Zaterdag morgen 25 september is de bijeenkomst van de 
evaluatiecommissie bijgewoond. Buiten de evaluatie commissie 
en hun ondersteuning waren er ongeveer 35 mensen aanwezig. 
In de introductie vertelde de voorzitter wat de bedoeling was. In 
algemene termen werd gezegd dat alle namen van de 
deelnemers wel in de rapportage zouden komen, maar dat alle 
citaten in principe naamloos zouden zijn. Er was geen reden om 
een blad voor de mond te nemen. Er werden daarna vragen 
gesteld over het mandaat en hoe de commissie geformeerd 
was. Het bestuur heeft eenzijdig de commissie samengesteld, 
zonder invloed van de voorzitter van de commissie en de 
voorzitter achtte het onwaarschijnlijk dat het bestuur de 
eindconclusie naast zich neer zou kunnen leggen. Daarna werd 
de groep in 3 delen gesplitst die ieder 2 stellingen voorgelegd 
kregen. Hoewel de stellingen als input werden gesteld voor de 
discussie, werden de discussies in mijn groep niet afgekapt als 
ze een andere kant op gingen. De eerste stelling in mijn groep 
was of de C in CDA een belemmering is, feitelijk was deze 
vraag snel afgelopen. De algemene mening was wel dat dit niet 
het geval was. Al snel vloog de discussie in een andere richting 
en de voorzitter liet dat toe. Een aantal emotionele betogen, 
waarbij de tegenstellingen van de stad en het dorp ook nog aan 
het licht kwamen. De man uit Den Haag knalde de discussie 
open door te zeggen dat we als CDA al 15 jaar geen antwoord 
hebben op de immigratie politiek, koopzondag in Den Haag is 
de meest succesvolle dag voor de middenstand aldaar. Je 
tegen de koopzondag verzetten in grote steden, dat is ongeveer 
politieke zelfmoord. Dat stuitte overigens op onbegrip uit het 
dorp. Verder werd er behoorlijk geageerd tegen de linkse elite 
in onze partij, zij zouden te veel macht hebben en de ogen 
sluiten voor de problematiek die in grote delen van ons land 
leeft. In de tweede stelling werd de vraag voorgelegd of de 
uitgangspunten zouden moeten worden gemoderniseerd. De 
conclusie hiervan was minder eenduidig; afhankelijk van ja 
standpunt kun je namelijk de grondslagen zo plooien dat je er 
altijd wel uitkomt. Het probleem zit er veel meer in dat we, als 
CDA, te vaak de nuance zoeken en het probleem danwel de 
oplossing op een omslachtige manier uitleggen. Het vervelende 
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van de groepsdiscussie was dat er een aantal mensen in mijn 
groep zaten die vonden dat als ze harder gingen praten en hun 
standpunten dan 4 keer herhaalden (steeds iets harder) dat ze 
dan gelijk hadden. In het afsluitende plenaire gedeelte kwamen 
nog een aantal interessante meningen boven tafel 
(onbevooroordeeld hieronder weergegeven); 

 Politiek is gevat in soundbites en oneliners, als we, als 

CDA, onze boodschap daarin niet kunnen verpakken zijn 

we kansloos" 

 Vertrouwen hangt aan mensen en niet aan standpunten; 

zeggen wat je denk, doen wat je zegt (citaat van Fortuin), 

de manier waarop Eurlings dat heeft gedaan 

 Positief populisme, mensen klagen en kankeren dit land 

kapot; hebben we het hier nou zo slecht, was het zo slecht 

wat er is gepresteerd in de afgelopen jaren? Vaker 

weerwoord bieden aan Wilders in klare taal; "U zeurt en 

kappen daar mee!" 

 Het rapport Gardenier werd genoemd waarin gezegd werd 

dat de politiek leider, de fractievoorzitter van de 2e kamer 

is. Na de verkiezingswinst van 2002, is dat in ieder geval 

niet gebeurd.   

 De manier waarop Balkenende in het zadel is gezet in de 

nacht van de val, is over de volle breedte slecht gevallen 

 De politieke top in de 2e kamer was in de afgelopen jaren 

nauwelijks ontsluitbaar 

 In de jaren van Joop Wijn werd er snel gecommuniceerd 

tussen de plaatselijk fractievoorzitters en de kamer; binnen 

no-time wist de fractie dan wat er leefde in het land; er 

werd een oproep gedaan dit weer in ere te herstellen. 

 Hoewel niet in de discussie aan de orde, tijdens de koffie 

werd wel geageerd waarop de lijst is samengesteld; geen 

vernieuwingen. 
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Al met al een bijzondere ochtend, waar niet heel veel nieuwe 
dingen zijn gehoord. Het rapport van de commissie wordt 
overigens aangeboden op het najaarscongres (overigens niet 
het congres rond de formatie). 
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Einde en een nieuw begin                                          
 
Genoeg te doen. 
De zomer zit er weer op, vakanties weer teneinde en in de raad 
zijn we ook weer aan de slag gegaan met een nieuw college en 
een nieuwe situatie voor ons CDA – de oppositie. Na de 
verkiezingen hebben wij binnen de fractie de taken verdeeld en 
komen wij weer wekelijks voor de fractievergadering bijeen. 
Marcel ‟t Hart en ik zijn inmiddels benoemd tot “steunraadslid”. 
Daarnaast heeft Marcel het fractie-penningmeesterschap van 
Peter Anker overgenomen. Ikzelf ben weer benoemd tot 
fractiesecretaris en zorg wekelijks voor de agendering en 
notulering van de fractievergaderingen, houdt de doorlopende 
fractieagenda met activiteiten bij en verdeel de taken voor het 
debat op dinsdag aan de hand van de portefeuilleverdeling. 
Naast dit werk neem ik ook nog het partijsecretariaat waar, 
omdat wij nog steeds geen kandidaat hiervoor hebben kunnen 
vinden. Al met al best leuk om zo bezig te zijn. Mijn taken als 
steunraadslid zijn o.a. de aandachtsvelden Koningshof / 
Koningshoek / wijk en Buurtbeheer / Groenvoorziening / Milieu / 
Doelgroepen / Cultuur en monumenten / Toerisme en 
stadspromotie / Sociale zaken. Omdat deze onderwerpen als ze 
aan de orde komen vaak na behandeling in de commissies 
leiden tot een debat in de gemeenteraad, ben ik 2e 
woordvoerder voor deze zaken, omdat ik als steunraadslid geen 
debat in de raad mag / kan voeren. De afgelopen maanden ben 
ik ook regelmatig bezig met het updaten van ons ledenbestand 
en probeer van zoveel mogelijk leden het e-mail adres te 
bemachtigen, zodat wij als partij u ook regelmatig met nieuws 
via de mail kunnen voorzien. Nieuws van de afgelopen 
maanden m.b.t. de informatiebesprekingen, berichten van het 
partijbestuur etc. zond ik regelmatig door aan onze leden, zodat 
zij ook uit de eerste hand geïnformeerd zijn. Zoals blijkt uit de 
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reacties die ik regelmatig mag ontvangen wordt dit ook erg op 
prijs gesteld. Er komt nu weer belangrijk werk aan – de 
begroting 2011. Als CDA zullen wij natuurlijk proberen hieraan 
op constructieve wijze onze bijdrage te leveren en te bezien 
hoe wij onze punten hierin verwerkt kunnen krijgen. 
 
Karel Zwaard 
 
 
 
 
Van onze jeugdige verslaggeefster 
 
Op donderdag 3 juni 2010 was meneer Schinkelshoek in 
Maassluis voor een bijeenkomst met het CDA in het witte 
kerkje. Ik mocht van mijn vader ook mee. 
Het ging over de verkiezingen die in juni plaats zouden vinden. 
Daarbij waren er veel mensen jong en oud. Voor de pauze 
heeft meneer Schinkelshoek een heel verhaal verteld. Na de 
pauze ging meneer Schinkelshoek vragen beantwoorden.  
Deze vragen mocht ik in de pauze verzamelen. Ik mocht samen 
met meneer Wols die vragen stellen. De vragen gingen over de 
hypotheekrenteaftrek, werkgelegenheid, sociale zorg en wat 
meneer Schinkelshoek zelf heeft bijgedragen in de afgelopen 
periode. Als laatste vroeg meneer Schinkelshoek aan de 
mensen in de zaal wat het CDA in den Haag beter kon doen. 
Toen het klaar was werd er nog wat gedronken en was er nog 
wat te snoepen. 
Maar helaas ik moest naar huis want ik moest naar bed toe. 
 
Chris Voskamp 
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Even voorstellen                                                         
 
Mijn naam is Jaap Poldervaart en op verzoek van het bestuur 
stel ik mij graag (nader) aan u voor. Dit omdat ik nu officieel ben 
voorgesteld als nieuw bestuurslid van het CDA Maassluis. En 
met uw instemming hoop ik dat dit kan ingaan per aanstaande 
ledenvergadering. Aanvullend op wat ik schreef in het vorige 
leden contactblad  kan ik u vertellen dat ik als geboren (1950) 
en getogen stadgenoot met veel interesse alles volg wat er zoal 
„loos is in de stad‟. Dat komt natuurlijk voor een belangrijk deel 
hoe je bent opgevoed en gevormd in je leven. Bij mij was dat 
als kind in een gereformeerd naoorlogs ondernemersgezin. Mijn 
vader was kort na de oorlog een handel in ijzer- en metalen 
gestart en tegen de tijd dat ik dat als kind ging ervaren was het 
al uitgegroeid tot een flink bedrijf met heel wat personeel, veelal 
inwoners uit Maassluis. Op mijn 9e jaar ben ik gaan korfballen 



CDA Maassluis september 2010 
 

 26 

bij CKC Maassluis en ben nog altijd een enthousiast lid. Het 
Maassluise verenigingsleven was dus ook een heel belangrijk 
vormend element in mijn leven. Daarnaast geheel in de 
gereformeerde traditie, waar ik me overigens zeer wel bij 
voelde, nam ik ook deel aan het gereformeerde jeugdwerk. Zo 
ging je in mijn jeugd eerst naar de zondagschool „Obadja‟ en 
dan door naar de jeugdverenigingen (GJV‟s) „Intermezzo‟ en 
„Credo‟. Eenmaal aan het werk in het bedrijf van mijn vader 
mocht ik doorontwikkelen in techniek (containers, kranen, 
transportmiddelen) en groeien tot ondernemer in afval en 
reststoffen. Weer later, na de overname van ons bedrijf, kon ik 
doorontwikkelen bij een afvalstoffen- multinational op milieu, 
kwaliteit en veiligheidsgebied. Bij de korfbalclub liep mijn 
„carrière‟ (kort samengevat) van speels aspirantje, 
contributieophaler, clubbladredacteur en selectiespeler tot 
voorzitter. Dat laatste is al weer lang geleden maar tot op de 
dag van vandaag ben ik nog steeds op bescheiden schaal 
actief lid bij een club die tegenwoordig de slogan hanteert ‟Je 
leven lang Korfbal‟! Ook binnen de kerk waren er allerlei 
ambten en functies die op mijn pad kwamen en nog steeds vind 
ik de rol van onze plaatselijke kerken en kerken in algemene zin 
een heel belangrijke in de samenleving. Wel geldt voor alle 
terreinen van de maatschappij dat er nog steeds sprake is van 
een enorme snelle verandering en ontwikkeling die bijna niet is 
bij te houden, maar je wel steeds ook persoonlijk dwingt tot 
keuzes en veranderingen. En zeker binnen politieke 
organisaties moeten keuzes, met zoveel gevolgen voor velen, 
gedegen aan de orde komen én gemaakt worden. Om daar een 
kleine bijdrage aan te kunnen leveren is de reden waarom ik 
bestuurskandidaat ben voor onze plaatselijke politieke 
vereniging. Als afronding van het mij voorstellen nog dit, 
momenteel ben ik niet meer werkzaam in het arbeidsproces en 
noem mezelf vutter. Naast mijn vrijwilligerstaken ben ik 
oppasopa samen met mijn vrouw Letta en aan een  nieuwe 
fase in mijn leven begonnen en daar ruim ik graag wat tijd en 
ruimte voor het CDA bij in.   
 
Ervaar Politiek Maassluis 
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Binnen onze stad en gemeente is door de Stichting Promotie 
Maassluis een vlotte nieuwe slagzin geïntroduceerd „Ervaar 
Maassluis‟ met als bijbehorend logo een seinvlag uit de 
maritieme traditie. U hebt er vast al iets van gezien en ervaren. 
Ervaar Maassluis kan je op allerlei manieren toepassen, bv. 
Ervaar Sportief of Cultureel enz. Maassluis. Vandaar mijn kopje 
hierboven Ervaar Politiek Maassluis. Want dat doe ik nu al 
enige tijd. Ik bezoek regelmatig CDA fractievergaderingen 
(openbaar, elke maandagavond in het stadhuis, kan ik u 
aanraden eens mee te komen maken) CDA leden- en 
bestuursvergaderingen en af en toe een 
gemeenteraadsvergadering. Als laatste nog die van 14 
september 2010 met alle commotie rondom de voorgestelde 
weinig creatieve bezuinigingsplannen van het huidige 
bestuurscollege (PvdA en VVD) en verschillende verontruste 
insprekers uit het culturele en maatschappelijke leven van 
Maassluis. Inhoudelijk ga ik er van uit dat onze 
(steun)raadsleden u en mij er in dit blad meer over zullen 
vertellen. En dan vooral vanuit en over de oppositie rol waarin 
onze raadsfractie nu moet opereren. En, ik kan er inmiddels 
een beetje over meepraten, dat doen ze met enorme inzet en 
passie! Maar de vraag die ons in de stad bezig houdt is 
natuurlijk hoe ervaren wij „De Politiek‟ en het CDA in het 
bijzonder. Want wij burgers ervaren vaak direct of indirect wat 
de raadsleden, burgemeester, wethouders en 
topfunctionarissen beslissen en besluiten. En in dat ervaren zit 
eigenlijk alles samengevat. We leven en wonen in een 
prachtige stad met veel voorzieningen en mogelijkheden, maar 
ook de schaduwkanten zijn er. Van slecht wegdek, onkruid, 
vandalisme, onveiligheid in vele verschijningsvormen tot aan 
toename van bezoekers aan de voedselbank om maar eens 
wat te noemen. Je moet dus als burger/bewoner uit je 
ervaringen een gevoel krijgen dat er een plaatselijke overheid is 
die het goede met jou en de stad voor heeft en daarbij de juiste 
keuzes maakt. En dan als het even kan die keuzes ook duidelijk 
aan je uitlegt. Dan zou het kunnen dat we als burgers ons niet 
van De Politiek en wat ons betreft het CDA afwenden. Goede 
keuzes en duidelijk uitleggen, daar zit volgens mij de kern. Alles 
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doorzien en begrijpen nee dat lukt ons (ook mij als inmiddels 
aardig ingewijde) echt niet. Hoeft ook niet. Maar recht op juiste 
eerlijke verdeling van middelen en mogelijkheden, 
rentmeesterschap, opkomen voor de zwakken in de 
samenleving en de zwaarste lasten op de sterkste schouders 
daar gaat het om. Onze CDA raadsfractieleden spelen vooral in 
op het kritisch volgen en uitleggen. Heel belangrijk, (zie de 
regelmatige stukken in Schakel en op onze website) vooral nu 
we in de gemeente gedeeltelijk moeten toekijken hoe andere 
partijen de keuzes maken. Hoe ervaart u de Politiek en de 
plaatselijke CDA?  Positief kritisch? Ik hoop van wel. En ik hoop 
van ganser harte dat het CDA daarbij een positieve rol kan 
blijven spelen . Zowel plaatselijk als landelijk. 
Hierbij citeer ik graag onze koningin uit de troonrede van vorige 
week. Ze spreekt terecht haar zorgen uit over de sociale 
samenhang in de Nederlandse samenleving die niet meer 
vanzelfsprekend is. „Een harmonieuze samenleving is gebouwd 
op respect, verdraagzaamheid en wellevendheid. Dat vergt 
geven en nemen, tolerantie maar ook aanpassing. Dit is de 
verantwoordelijkheid van ons allen. In dat licht zullen we dus 
alles wat straks van de Haagse coalitie onderhandelingstafel op 
ons af komt (of je nu wilt of niet) moeten beoordelen. We gaan 
volgens mij uiterst spannende, belangrijke maar ook best 
interessante weken tegemoet! Het is mijn voornemen om aan 
het straks te houden speciale CDA congres hierover deel te 
nemen. Gaat u met mij mee om het samen te ervaren? 
   
Jaap Poldervaart       
 
Ps. Die laatste grote klus van Balkenende cs. (troonrede en 
demissionaire begroting) vind ik best nog een knap stukje werk. 
Verkiezingen enorm verloren, zeker. Veel fouten gemaakt, ook 
waar. Maar hij verdient ook veel waardering en straks een 
waardig afscheid! 
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Cor van Leerdam stelt zich voor.                          
  
Naam: Cor van Leerdam 
Woonadres: Tooroplaan 118 (sinds febr. 2008 woonachtig in 
Maassluis) 
Geboren: 6 november 1953 te Schipluiden 
Burgerlijke staat: gehuwd met Arianne 
Kinderen: David (28), Hanna (26), Judith (25), Jonathan (23) 
Huidige werkzaamheden: directeur van een makelaarskantoor 
en van een R.O. Adviesbureau  in Den Hoorn (6-10 
medewerkers) 
Voormalige werkzaamheden: hoofd financiën 
scholengemeenschap en wethouder 
Huidige nevenfunctie: ouderling-kerkrentmeester 
Voormalige nevenfuncties/activiteiten: 
Penningmeesters ARP Schipluiden en CDA Schipluiden / Den 
Hoorn 
Jeugdouderling in Schipluiden 
Oprichter en voorzitter CDJA Schipluiden / Den Hoorn 
(jongerenorganisatie) 
Oprichter van organisatie De Kadeloop 
Oprichter en voorzitter trimclub De Hardloper 
Oprichter en voorzitter Stuurgroep Jeugd- en Jongerenwerk 
(Kerkelijk) 
Penningmeester basisschool De Ark 
Penningmeester Rotaryclub Delft Koningsveld 
Penningmeester Chr. Lyceum Delft 
Voorzitter Kraamzorgcentrum Westland 
Voorzitter fusiebestuur drie kraamzorgcentra 
Raad van Toezicht Kraamzorg Nederland te Gouda 
DB lid Recreatieschap Midden Delfland 
D.B. lid Reinigingsdienst 
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Lid Reconstrructiuecommissie Midden Delfland 
Voorzitter Monumentencommissie 
Voorzitter Regionale Volkhuisvestingscommissie 
Lid Provinciale Volkshuisvestingscommissie 
Twee keer lijsttrekker CDA Schipluiden / Den Hoorn 
Raadslid / wethouder gemeente Schipluiden (10 jr) 
Penningmeester Centraal College van Kerkrentmeesters PKN 
Delft 
  

Opmerking: ik heb het CDA Maassluis ervaren als een 
gezellige en erg actieve club en wil daar als CDA 

bestuurslid graag mijn bijdrage aan leveren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fractie 

Naam Adres Telefoon 

Roderick Wols 
Fractievoorzitter 

Zure Vissteeg 38 
3143 BM 
roderick.wols@minbuza.nl 

2236363 

Corine Snoep 
Vice 
fractievoorzitter 

Merellaan 503 
3145 ES 
csnoep@kabelfoon.nl 

4613925 

Kees Pleijsier Berkendal 65 
3142 AA 
keespleijsier@hotmail.com 

4679894 

Karel Zwaard 

fractiesecretaris 

Noordvliet 22 

3142 CM 
allegro@caiw.nl 

7611290 of 

0612927282 

Marcel „t Hart Ververij 62 
3142 JG 
marcel@familiethart.nl 

5913950 
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Bestuur 
 

Ed Wilkes 
Voorzitter 

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

5917310 

Arjan 
Hoogerbrugge 
Penningmeester 

Nachtegaallaan 119 
3145 CJ 
hibridge@caiway.nl 

5919377 

Karel Zwaard 
Secretaris  
(ad interim) 

Noordvliet 22 
3142 CM 
allegro@caiw.nl 

0612927282 

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

5918270 

Website CDA Maassluis: HTwww.cdamaassluis.nl TH  

Girorekening CDA Maassluis: 37 24 010 
 
 
 

Laten wij blijven proberen: 
 

 Nieuwe leden te werven 

 Het e-mail bestand van het CDA uit te breiden, dus hebt U 
e-mail, laat het ons weten en wij voegen U toe aan het 
bestand 

 Zaken positief te benaderen in het kader van ons CDA 
gedachten goed 

 Het CDA zoveel mogelijk voor het voetlicht te brengen 
 
 
Hier kunt U allen aan bijdrage, dus DOEN! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cdamaassluis.nl/


CDA Maassluis september 2010 
 

 32 

  


