
CDA Maassluis september 2011 
 

 1 

Van de redactie.                                                      
 
Ook dit keer weer een gevarieerd aantal bijdragen van factie en bestuur 
ontvangen. Zo schrijft Karel Zwaard dat hij een heel goede vakantie 
heeft gehad. Er was veel regen in de maanden juli en augustus maar op 
zijn vakantieplek in België scheen de zon volop. Hij heeft weer 
voldoende energie om het politieke werk aan te kunnen. 
Jaap Poldervaart is nu op vakantie, maar op de valreep nodigt hij de 
leden uit om op 29 oktober naar het CDA-congres in Utrecht te gaan.  
Kees Pleijsier was aanwezig bij de ingebruikname van een nieuwe 
sorteermachine voor kunstafval. Een zeer interessant artikel van onze 
oud-wethouder milieu. 
Fred Voskamp laat aan de hand van voorbeelden zien hoe je kunt 
duidelijk maken wat er fout is in een bepaalde situatie en hoe je dat kunt 
verbeteren. Een handige methode, 
ook geschikt voor gebruik in De Schakel. 
Bestuursvoorzitter Ed Wilkes blikt al vooruit naar de verkiezingen in 
2014. Er moet nog veel gebeuren, maar het enthousiasme en de inzet is 
er, aldus onze zeer gemotiveerde 
voorzitter. 
Corine Bronsveld schrijft over de problemen rond het 
gemeentemuseum. De inzet is er om een goede oplossing te vinden. 
Meer samenwerking tussen culturele instellingen lijkt nodig. 
Marcel ’t Hart vertelt hoe met veel inzet van ouders en schoolinstanties 
van een “zwakke”school weer een “sterke” school gemaakt gaat worden.  
Fractievoorzitter Roderick Wols schrijft uitvoerig over de bouwplannen 
rond de Dijkpolder. 
Tenslotte wijs ik u er nog op dat de behandeling van de 
gemeentebegroting 2012 zal plaatsvinden in de raadsvergaderingen van 
8 en 9 november a.s. Ongetwijfeld zult u in De Schakel daar meer 
informatie over krijgen.  
 
Veel leesplezier toegewenst. 
Frits Zandman 
.  
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UVan de voorzitter                                                    
 
Beste Leden, 
Het nieuwe seizoen 2011-2012: Vol vernieuwing ! 
Een vurige wens van uw idealistische voorzitter? Een 
promotiekreet voor de zoveelste actie? Of een daadwerkelijk 
feit? 
Ik houd het op het laatste. Het CDA is sinds vorig jaar hard aan 
het werk met een zware commissie van wijze mensen om, 
zoals dat heet, een hertaling van de uitgangspunten op te 
stellen. Tegelijkertijd wordt er hard gewerkt aan de interne 
organisatie en dit alles onder leiding van de nieuwe voorzitter, 
Ruth Peetoom . 
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De blik staat vooruit naar de volgende verkiezingen in 2014. 
Nog ver weg en allemaal landelijke acties. Dus “nog-ver-van-
mijn-bed” zult u misschien denken 
Het CDA Maassluis, uw CDA Maassluis,  sluit bij de landelijke 
planning aan. 
De basis voor de nieuwe verkiezingen gaat al voorzichtig 
gelegd worden, maar komend jaar zal zich vooral gaan 
kenmerken door de vernieuwing binnen ons eigen CDA , niet 
alleen landelijk maar ook hier in Maassluis. 
Ander danwel beter contact met de burgers van Maassluis, 
duidelijke keuzes maken, stellen van prioriteiten en verdere 
verbetering van de communicatie, om maar enkele actiepunten 
te noemen. Vindt u het allemaal nogal vaag en vraagt u zich af 
hoe dat er dan uit gaat zien? Dat houden we nog even 
spannend. Maar blijft u ons vooral strak volgen want stap voor 
stap zullen we dat gaan laten zien en het wordt spannend, leuk 
en vooral heel zinvol. 
Veel te doen dus, veel plannen maken en volop acties om uit te 
voeren. Uw fractie en bestuur gaan zich daar weer volop voor 
inzetten. Maar er ligt ook een taak bij de leden van het CDA, 
dus ook bij U.. Want u doet toch ook weer mee? 
Met hartelijke groet en graag tot ziens ! 
Ed Wilkes 
voorzitter 
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Van de fractievoorzitter                                              
 
Dijkpolder 
 
In de afgelopen periode komt bij stukjes en beetjes nieuws naar 
buiten over de bebouwing van de Dijkpolder. De polder, die 
sinds enige jaren deel uitmaakt van de Gemeente Maassluis, 
ligt ingeklemd tussen de Westlandseweg en de Rijksweg A20. 
Op dit moment is het gebied een open weideland, met slechts 
bebouwing langs de Weverskade en is een beperkt deel in 
gebruik door de fabrieken en kantoren van de hightech Lely 
landbouwmachines fabriek. De stadregio heeft aangegeven dat 
de Gemeente Maassluis hier woningen moet gaan bouwen. 
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In de Gemeenteraad is al menig woord aan de bebouwing van 
de Dijkpolder besteed. Wat voor een wijk moet het worden, past 
het wel bij de nu reeds lopende bouwprojecten (Balkon, 
Burgemeesterwijk) en wat is de doelgroep? De coalitiepartijen 
PvdA, VVD en VSP hebben per motie aangegeven dat ook 
deze wijk weer een flink contingent sociale woningen moet 
bevatten en willen tenminste 33% sociale woningbouw. Het 
CDA wil minder van dit soort regels aan de bouwers opleggen. 
Bovendien wil het CDA het percentage van sociale woningen in 
Maassluis verminderen. Op dit moment bestaat 43% van de 
woningen in Maassluis uit sociale woningen. Wat het CDA 
betreft moet dat percentage echt teruggeschroefd worden. 
Vanzelfsprekend is het CDA ook voorstander van nieuwbouw 
van sociale woningen, maar het totaal percentage in Maassluis 
moet wat het CDA betreft ergens tussen de 25 en 33 procent 
liggen.  Ondertussen gaat Lely Vastgoed verder met de 
ontwikkeling van het gebied en heeft daarbij de bekende 
architect Sjoerd Soeters betrokken. De visie van Lely Vastgoed 
is het geleidelijk bouwen van een nieuwe wijk, met veel groen 
en water. Het speciale karakter van de Weverskade moet 
daarbij intact gehouden worden. Wat men in feite voor ogen 
heeft is dat achter de Weverskade nog een bebouwing à la de 
Weverskade wordt gebouwd. Daarachter zou een gedeelte met 
veel water moeten komen, met kleine geroepen woningen op 
aan elkaar geschakelde eilanden. Meer in de richting van de 
Rijksweg zouden dan woningen in het groen gebouwd moeten 
worden, afgeschermd door een geluidswal van de Rijksweg. 
Daarnaast voorziet Lely ook in nieuwbouw van de fabriek. Waar 
nu een langgerekt complex - parallel aan het Sparrendal - ligt, 
zou een meer compact fabriekscomplex gebouwd moeten 
worden. Dit moet een heel groen complex gaan worden, met 
parkeren en groen op het dak. Geluidsarm, geen uitstoot en 
gebruiksvriendelijk. Op 3 september jl. hebben leden van het 
college, de gemeenteraad en medewerkers van Lely samen 
met architect Sjoerd Soeters een aantal nieuwbouwwijken 
bezocht in en rond Den Haag. Hier zijn de door Lely voorziene 
concepten reeds toegepast: veel groen, water, autoluw, goede 
fietsverbindingen. We bezochten onder andere verschillende 
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locaties in Ypenburg, Pijnacker-Nootdorp en Leidschenveen. 
Heel verschillende wijken, verschillende concepten, 
verschillende architectuur. Opvallend was de wijk „Park 
Allemansgeest‟ in Voorschoten dat geheel onder één type 
architectuur was gebouwd en dat mensen vanuit de gehele 
regio heeft getrokken. Deze wijk biedt mensen met heel 
verschillende inkomens woningen: van sociale woningbouw tot 
appartementen en dure vrijstaande woningen. Er is geen 
onderscheid gemaakt in de architectuur, slechts aan het aantal 
brievenbussen kon men zien of er veel kleinere dan wel grotere 
appartementen waren in een gebouw.  Een dergelijk concept 
met woningen onder één type architectuur is ook te overwegen 
voor Maassluis. Immers, het alleen maar doorverhuizen van 
Maassluizers naar een nieuwe wijk is niet voldoende om een 
wijk te kunnen bouwen. Een nieuwe wijk moet immers voor 
zowel Maassluizers die willen doorverhuizen, maar ook voor 
nieuwe inwoners aantrekkelijk zijn en zorgen voor de nodige 
nieuwe instroom van bewoners in Maassluis.  Lely wil de wijk 
deel voor deel gaan ontwikkelen. Als eerste voorziet men de 
bouw van een brug over de Weverskade. In feite een 
doortrekking van de Uiverlaan, langs de Petrus- en Pauluskerk, 
zo de Dijkpolder in. Het moet een ranke brug worden, die het 
landschap zoveel mogelijk intact moet laten. De brug verbindt 
de Westlandseweg met de Dijkpolder en zal het begin vormen 
van een rondweg door de wijk, die in een later stadium ook via 
een tweede drug op de Westlandseweg zal worden 
aangesloten. Vanaf de rondweg komen aftakkingen de wijk in, 
waardoor er autoluwe en kindvriendelijke woon gebieden 
ontstaan, waar het accent komt de te liggen op fietsen, lopen, 
spelen en de auto er als het ware te gast is. In het komende 
jaar zal veel papierwerk verricht moeten worden om een start 
met de wijk te kunnen maken. Voor 2013 worden er geen 
bouwactiviteiten verwacht. En als men eenmaal met de wijk 
begint zal het nog veel jaren duren voordat de wijk is 
afgebouwd. Veel zal afhangen van de ontwikkelingen op de 
woningmarkt en van de stand van de economie.  
 
Met groeten, Roderick Wols 
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TOEKOMST VOOR HET GEMEENTEMUSEUM                                                                                  
 
In de kadernota en begroting 2011 staat een forse culturele 
bezuiniging ingeboekt, de financiering van het 
gemeentemuseum stopt met ingang van 1 januari 2013. In 
reactie op dit voornemen van het College heeft de 
gemeenteraad een motie ingediend waarin het College van 
B&W wordt verzocht om in de tussenliggende tijd actief te 
zoeken naar een alternatieve opzet van het gemeentemuseum.  
De wethouder cultuur heeft aan deze opdracht van de 
gemeenteraad invulling gegeven door in maart van dit  jaar een 
brede denktank samen te stellen. Deze denktank bestaat uit 
vertegenwoordigers van verschillende culturele instanties zoals 
vrijwilligers van het sleepvaartmuseum, de historische 
vereniging Maassluis maar ook betrokkenen bij het 
gemeentemuseum. Het verzoek van het College was dat ook 
raadsleden in de denktank zitting namen. 
Als woordvoerder cultuur van het CDA heb ik mij met 
enthousiasme opgegeven om actief mee te denken over de 
toekomst van ons gemeentemuseum. 
EEN LASTIGE COMBINATIE 
Het doel van de denktank is om met een omvattend advies te 
komen over de exploitatie en het beheer en het behoud van de 
collecties,  wat moet leiden tot een aanzienlijke financiële 
besparing voor de gemeente. Het eindadvies wordt vervolgens 
voorgelegd aan het College en als het wordt overgenomen door 
het College moet de gemeenteraad hierover een besluit nemen.  
Als raadslid bleek het voor mij lastig om actief bij te dragen in 
een denktank in opdracht van het College. Als oppositiepartij 
was het niet ons initiatief of idee om deze bezuiniging op het 
gemeentemuseum in te boeken. Hiermee wil ik niet stellen dat 
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het CDA niet vindt dat er bezuinigd moet worden, maar het 
voelde gaande het proces vreemd aan dat ik mede uitvoering 
en invulling gaf aan de bezuiniging van het College.  
De bedoeling is dat uit het advies van de denktank een voorstel 
komt van het College aan de gemeenteraad. Dan wordt van mij 
als raadslid verwacht dat ik het Collegevoorstel opnieuw 
beoordeel samen met de gehele fractie. Het doet raar aan om 
te reageren op een advies waar je zelf aan hebt bijgedragen en 
waarop ook jouw naam staat vermeld. Bovendien kan dan 
blijken dat je ofwel zelf niet tevreden bent met het eindresultaat, 
ofwel dat fractiegenoten zich niet kunnen vinden in het voorstel. 
Ik houd er niet van om met twee monden te spreken en om dit 
te voorkomen, heb ik mij teruggetrokken uit de denktank. 
Dit wil niet zeggen dat ik het advies van de denktank niet kan 
ondersteunen. Het eindresultaat is nog niet bekend. Wat ik in 
ieder geval heb gemerkt in de bijeenkomsten die ik heb mogen 
bijwonen, is dat de betrokkenen met veel liefde spreken over 
het museum, over de collecties en de vele vrijwilligers. De inzet 
is er: het gemeentemuseum verdient een toekomst en er wordt 
hard gewerkt om met een goed advies te komen.  
BUNDELING VAN KRACHTEN 
De deelname aan de denktank heeft voor mij een nog scherper 
inzicht gegeven in de betrokkenheid van de vele mensen die 
actief zijn in cultureel Maassluis. Die betrokkenheid en inzet 
maakt dat mensen zich zeer verbonden voelen met die 
instelling waar zij zoveel uur per week zich met veel passie voor 
inzetten.  
De (voorgestelde )  bezuinigingen in de culturele sector van 
Maassluis doen veel stof tot spreken opwaaien. Zoals altijd bij 
bezuinigingen, wordt ook gekeken naar mogelijkheden tot meer 
samenwerking tussen verschillende partijen.  Meer 
samenwerking ligt gevoelig. Hierbij speelt  zeker ook de angst 
voor het verlies van de eigen identiteit van een vereniging of 
instelling een rol. In de denktank is voorzichtig gesproken over 
mogelijkheden om te komen tot meer samenwerking tussen de 
verschillende culturele instellingen die Maassluis rijk is.  
De uitkomsten van de denktank laten nog op zich wachten 
maar ondertussen zijn wij wel verrast met een prachtige folder  
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“het cultuurhuis staat in Maassluis”. De inleiding in deze folder 
is aansprekend, de brochure geeft verder inzicht in de potentie 
van het complex dat in Maassluis het Sanofipand wordt 
genoemd. Bundeling van de culturele activiteiten op deze 
locatie is  de inzet van particulier initiatiefnemer dhr. Lauwaars. 
Het is een aantrekkelijk idee, maar zoals ook in de brochure 
staat geschreven, is samenwonen meer dan „voordeur delen‟. 
De meerwaarde van samenwerking en samenwoning staan 
helder omschreven. In de praktijk zal het plan op veel 
gevoeligheden stuiten. Dit neemt niet weg dat het meer dan de 
moeite waard is om het serieus te nemen: door ons als 
gemeenteraad en  hopelijk krijgt dit initiatief ook aandacht in het 
advies van de denktank. 
Corine Bronsveld-Snoep 
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Steunraadslid Marcel aan het woord.                       
 
Zeer zwakke school en dan? 
Vorig najaar kregen we een naar bericht over de lagere school 
waar onze dochter naar toe gaat. De inspectie was op bezoek 
geweest en had geconcludeerd dat de school in de categorie 
“zeer zwak” thuishoorde. Een schok ging er door de school, niet 
zo zeer bij de kinderen maar wel bij ouders en leerkrachten. Net 
op een moment dat er een directie wissel plaats zou vinden. De 
nieuwe directrice viel met haar neus in de boter en kon meteen 
vol aan de bak. Wanneer een school als zeer zwak betiteld 
wordt, krijgt het 2 jaar de tijd om onder dat stempel uit te 
komen, wanneer dat niet lukt, wordt de school in principe 
gesloten.  
In de eerste plaats is er vertwijfeling, het gaat toch goed met 
onze dochter, wat is er misgegaan, wie heeft er steken laten 
vallen, moeten we op zoek naar een andere school, is de 
school echt zo slecht, allerlei zaken die door je hoofd schieten. 
Veel tijd om bij de pakken neer te zitten was er niet, de school 
kreeg bezoek van de vliegende brigade van de inspectie die de 
staf bij staat in het verbeteringsproces.  De school is relatief 
klein en is in de gelukkige omstandigheid dat er veel betrokken 
ouders zijn. Al snel ontstond er een algemeen voornemen 
onder hen om de school te helpen en daarmee het onderwijs 
voor de kinderen en de staf te waarborgen. In de eerste 
maanden werden reflectie bijeenkomsten gehouden waarin de 
staf, de bovenschoolse directie en de ouders met elkaar in 
gesprek gingen. Hoe kwam het, wat leren we, hoe gaan we het 
beter doen waren de voornaamste vragen die gesteld en 
beantwoord werden. Het wederzijds vertrouwen en begrip kreeg 
hierdoor een nieuwe impuls. 
Ondertussen wervelde de nieuwe directeur door de school, 
plannen werden samen met de medezeggenschapsraad en de 
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oudervereniging gesmeed. Door die betrokkenheid van de 
ouders en door hen te betrekken bij de uitwerking van de 
plannen kreeg de school een nieuw elan. In het voorjaar werd 
een weekend uitgekozen om de school met z‟n allen fysiek 
onderhanden te nemen. Er werd geschuurd, geverfd, 
schoongemaakt alsof het een lieve lust was. Daarnaast werden 
in het onderwijs systeem en met name in de toetsings- en 
monitoringssfeer belangrijke veranderingen door gevoerd. Bij 
het tussentijdse bezoek van de inspectie werd waardering 
uitgesproken en nog belangrijker, de inspectie liet weten dat zij 
er vertrouwen in heeft dat het stempel “zeer zwak” door de 
school zal worden afgeworpen. Dat vertrouwen werd versterkt 
toen bleek dat de uitstroom vanuit groep 8 naar de middelbare 
school qua niveau ver boven het landelijk gemiddelde lag. 
Al met al was het een heftig jaar, maar ook een mooi jaar. 
Ouders en staf zijn naar elkaar toegegroeid en samen hebben 
ze dingen mogelijk gemaakt. De eerste schooldag werd begin 
september uitbundig gevierd en met de hele school werden er 
ballonen op gelaten. Begin oktober komt de inspectie weer op 
bezoek en er is bij alle partijen het volste vertrouwen dat er 
weer een stap gezet zal worden in de goede richting. 
Wat de school betreft, komt het door de inzet van alle 
betrokkenen weer goed. Er is wel een parallel tussen de school 
en het CDA te trekken. De verkiezingsnederlagen liggen nog 
vers in het geheugen. We zijn het in detail niet allemaal altijd 
met elkaar eens, maar we zijn het allemaal wel eens dat een 
sterke positie voor het Christelijk Democratisch gedachtengoed 
in alle politieke geledingen goed voor Nederland, de provincie 
en de stad is. De neuzen staan wat dat betreft in de goede 
richting en alleen met teamwork en inzet van allen die het CDA 
een warm hart toedragen komen we verder. Een idee, een 
opmerking in de richting van de fractie of wellicht actiever door 
mee te helpen in de permanente campagne, er zijn wat dat 
betreft altijd wel mogelijkheden. We hopen snel van u te horen! 
Als laatste terug naar onze dochter, die gaat nog steeds met 
veel plezier naar school… 
Marcel „t Hart 
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Raadslid Kees PLeijsier                                      
 
Een plastic zak als trui 
5 september is in Rotterdam een nieuwe sorteerinstallatie voor 
kunststof-afval in gebruik genomen door staatssecretaris 
Atsma. Een hypermoderne installatie die het kunststof-afval 
sorteert in 5 verschillende soorten en het afval zo geschikter 
maakt voor hergebruik. Ik mocht, op uitnodiging van Jan Storm, 
oud-wethouder van Maassluis, aanwezig zijn bij dit feest. Jan is 
algemeen directeur van Nedvang.  
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Nedvang regisseert de gescheiden inzameling en recycling van 
de verschillende soorten verpakkingsafval onder het motto dat 
afval een tweede leven als grondstof verdient.  
Deze fabriek is de eerste scheidingsinstallatie in Nederland, die 
de inzameling van plastic een nieuwe impuls moet geven. 
Hierin zitten twee aspecten, die voor iedereen van belang zijn. 
Door het hergebruiken van ons afval kunnen we minder 
afhankelijk zijn van “nieuwe” grondstoffen voor de productie van 
kunststof producten. Grondstoffen die anders geïmporteerd 
zouden moeten worden. Maar dit zijn producten die ook nog 
aan toenemende schaarste onderhevig zijn: olie raakt op en 
wordt steeds duurder. Het milieuaspect is ook zeker niet 
onbelangrijk: door hergebruiken zullen we het milieu sparen.  
In dat verband is het interessant om te zien dat de inzameling 
van plastic al zo snel een succes is, maar ook dat het zo snel 
gewoon is geworden. De inzameling in Maassluis overtreft de 
verwachtingen: in 2010 werd zo‟n 90 ton opgehaald. En we 
hadden verwacht de eerste jaren rond de 30 ton op te halen! 
Veel mensen willen ook al niet meer zonder de aparte 
inzameling van plastic: het volume van het plastic zit niet meer 
in de grijze bak, het scheelt zo‟n 50% in volume! De gemeente 
heeft er ook baat bij: voor iedere opgehaalde ton plastic krijgt 
de gemeente € 475,=. En omdat de de afvalinzameling in 
Maassluis kostendekkend is, dalen hiermee de kosten voor de 
inwoners. 
De fabriek in Rotterdam kan dus 5 verschillende soorten plastic 
scheiden, die weer hergebruikt kunnen worden. 
Verkeerspaaltjes, plantpotjes, speelgoed en dus ook truien 
worden ervan gemaakt. Het kan zomaar zijn dat uw oude 
plastic tas als een nieuwe trui in de winkel hangt. Of al om uw 
schouders! 
 
Kees Pleijsier 
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Terug kijken en vooruit zien                                      
 
De vraag om een stukje voor het ledenblad te schrijven komt 
altijd onverwachts. Ook de tijd die je hebt om het te schrijven is 
meestal te kort ( althans, zo lijkt het )  Het vorige ledenblad 
verscheen in april j.l. Je kijkt dan nog vooruit naar de zomer die 
er aan komt en je hoopt op een mooie zomer. Nu kijk je daarop 
terug en weet dat het qua weer niet zo‟n beste zomer is 
geweest. Veel mensen die maar enkele weken vakantie 
hadden, moeten terugzien op een natte vakantie, tenzij je in het 
buitenland was, waar het wel goed zomerweer was. Persoonlijk 
mogen mijn vrouw en ik niet mopperen. Wij hebben veel mooie 
zomerse dagen gehad en de drie weken die wij bij onze zoon in 
België waren, waren prachtig. Dan is de vakantie ineens weer 
voorbij en gaan we weer over tot de orde van de dag. 
Fractievergaderingen gaan van start en commissie- en 
raadsvergaderingen vragen weer onze volle aandacht. 
Daarnaast vragen ook andere activiteiten de aandacht van de 
fractie. Overleg met het bestuur van het Maassluis Overleg 
Gehandicapten, dat zich terecht zorgen maakt over de op 
handen zijnde bezuinigingen en de wijze waarop wij er hier in 
Maassluis mee omgaan. Ook Koninginnedag / 
Dodenherdenking / 1

e
 paal De Vloot / onthulling kunstwerken op 

de rotonde bij afslag 7 / presentatie nieuwe binnenloperpas van 
Het Stadshart / opening tentoonstellingen / concert in het park 
en de Dag van de Cultuur, zomaar een greep uit zaken waar je 
als fractie bij aanwezig was. Nu staat het begrotingsritueel voor 
de deur. De stukken zijn in ons bezit en de komende weken 
gaan wij ons daar over buigen, met als slot de behandeling in 
de raad op 8 en 9 november a.s. Ik wens U veel leesplezier en 
graag tot ziens.  Met vriendelijke groeten, Karel Zwaard 
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Bestuurslid Jaap Poldervaart aan het woord          
 
 
Landelijke politiek en partijzaken!! 
 
‘Meer CDA in de stad! is de slogan waarmee het CDA de 
komende jaren opnieuw relevant wil worden in de steden van 
Nederland. In dat kader organiseert de partij stedelijk 
bijeenkomsten van en voor actieve CDA‟ers in een grote stad‟. 
Toen ik dit las in de digitale CDA nieuwsbrief dacht ik, ja 
eigenlijk best een aardige slogan die we zeker ook hier voor 
onze stad kunnen gebruiken. En eigenlijk is dat ook de drijfveer 
van al die CDA‟ers waar ik zoal mee optrek de laatste tijd 
(raadsfractieleden, bestuurders en actieve fractievolgers en 
leden). Want meer CDA (beleid) in de stad, dat komt onze stad 
alleen maar ten goede is mijn overtuiging.  
 
Landelijk spelen er in de politiek en het CDA momenteel de 
grote thema‟s zoals „de Euro‟ en de Europese ja eigenlijk 
wereldcrisis rondom schulden en economieën. En binnen het 
CDA als partij het nadenken over de toekomst van die partij 
„Hertaling uitgangspunten‟ noemt men dat, waarbij integratie en 
hoe we omgaan met elkaar en de zwakkere in de samenleving 
kernthema‟s zijn. Stof tot nadenken dus!     
 
Hieronder vind u de uitnodiging van het CDA Partijbestuur tot 
bijwoning van het a.s. partijcongres en daarvoor nog een 
ledendebat. Eerder bezocht ik (soms samen met anderen uit 
Maassluis) al congressen. Ook dit congres lijkt mij weer enige 
zeer interessante onderwerpen en onderdelen te bevatten. Wat 
mij betreft een aanrader dus. Zelf kan ik op dit moment nog niet 
definitief overzien of ik die dag echt kan. Maar ik geef me in 
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ieder geval alvast op, en dat kunt u natuurlijk ook alvast doen. 
In de week er aan voorafgaand na mijn vakantie kunnen we 
dan met elkaar contact zoeken wie er nog meer gaan om dan 
weer samen op te trekken. Graag tot ziens,  
 
Jaap Poldervaart   
Uitnodiging Partijcongres zaterdag 29 oktober 2011  
Het Partijbestuur nodigt u van harte uit voor het partijcongres 
van zaterdag 29 oktober a.s. vanaf 10.00 uur in het 
Beatrixtheater (Jaarbeurs) in Utrecht. U kunt zich tot en met 
woensdag 26 oktober a.s. aanmelden via de website.  
Programma in het kort: 
10.00-12.50 uur: plenair ochtendprogramma 
Met direct om 10.00 uur de behandeling van de resoluties en 
aansluitend rond 12.00 uur het huishoudelijk deel, de uitreiking 
van de Frans Woltersprijs, de presentatie van de 
bestuurskandidaten, de stemming over de kandidaten en het 
afscheid van partijbestuursleden. 
12.50-13.40 uur: lunch 
13.50-15.20 uur: deelsessies 
Een vijftal deelsessies over onder meer de stand van zaken 
strategisch beraad, uitkomsten van de werkgroep 
partijorganisatie en de werkgroep hertaling uitgangspunten, de 
actuele politiek en een deelsessie buitenland over de euro. 
Tijdens het partijcongres kunt u een keuze maken uit één van 
de deelsessies. 
15.30-16.30 uur: plenair middagprogramma 
Met onder meer speeches van partijvoorzitter Ruth Peetoom, 
fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma en vicepremier 
Maxime Verhagen. 
Meer informatie en aanmelden via www.cda.nl/partijcongres. 
Sprekers en programma ledendebat integratie bekend 
Aan het ledendebat over integratie op zaterdag 24 september 
a.s. werken onder meer: Herman Kaiser, Hugo de Jonge, 
Mohamed Ajouaou, Gert-Jan van Reenen, Ibrahim Wijbenga en 
Cor Jansen. Het volledige programma van deze middag en het 
aanmeldformulier vindt u via www.cda.nl/vandepartij. 
 

http://s.mc1.nl/count.asp?nid=57092&sid=98618&lid=Link2&url=%0Ahttp%3A//www.cda.nl/partijcongres
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=57092&sid=98618&lid=Link3&url=%0Ahttp%3A//www.cda.nl/partijcongres
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=57092&sid=98618&lid=Link4&url=%0Ahttp%3A//www.cda.nl/vandepartij
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Fractievolger Fred Voskamp 
 

 
 

Vlak voordat het politieke seizoen weer begon kwam de fractie 
bij elkaar om terug te kijken of het afgelopen (anderhalf) jaar en 
vooruit te blikken op het komende jaar. In deze bijeenkomst zijn 
ideeën geopperd over de wijze van functioneren van de fractie 
de raadzaal en over de communicatie van de fractie naar de 
burgerij.  
Het afgelopen begrotingsjaar heeft de raadsfractie meerdere 
malen op een constructieve manier haar standpunt naar voren 
gebracht. Zo hebben we met een alternatieve begroting het 
college laten zien hoe wij vonden dat het niet moest, maar ook 
hoe het dan wel zou kunnen. Niet altijd zal men daar voor 
openstaan.  We staan  immers als oppositiepartij aan de 
„andere kant. , Maar we merken toch ook,, dat  langzaam aan 
steeds meer van onze ideeën worden overgenomen. 
Eén van de ideeën die tijdens de eerste fractievergadering naar 
voren kwam,  was om door middel van een foto de situatie te 
schetsen hoe wij denken dat iets niet moet, en tegelijkertijd met 
een foto hoe het beter zou kunnen. Kort en bondig, maar wel in 
de stijl van het CDA „Niet zo, maar zo‟. De ongewenste situatie 
signaleren, maar ook gelijk een oplossing aandragen hoe het 
wel zou moeten. 
 
 
 
Een paar voorbeelden: 
Buitenruimte Burgemeesterswijk: 
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Al een paar maanden liggen in de burgemeesterswijk de 
bouwterreinen te wachten op de volgende fase. Helaas bevindt 
de huizemarkt zich in een crisis en laat dit dus langer op zich 
wachten dan gewenst. Het ene bouwterrein is een voorbeeld 
hoe het in zo‟n geval niet moet, het andere bouwterrein laat 
zien hoe het ook kan. 
Schadewegdek Molenwijk: 

    

Na de vorstperiode vorig  jaar is maandenlang een groot gat in 
de weg met een bord afgezet inplaats van voortvarend 
aangepakt. Onderhoud aan onze wegen kan niet te lang 
uitgesteld worden,,vanwege de veiligheid, maar ook omdat we 
een mooie gemeente willen zijn. 
 
 
 
 
Riolering: 

    

Natuurlijk zijn er de laatste tijd buien die een echte test voor ons 
rioleringsstelsel zijn. Maar als in 1 straat 2 afvoeren liggen, 
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waarvan er één helemaal niet werkt en de ander netjes zijn 
werk doet, dan ligt het niet alleen aan de hoeveelheid water.  
Oproep 
Bovenstaande voorbeelden komen uit de zogenaamde 
buitenruimte, maar u kunt zich voorstellen dat dit ook opgaat 
voor zaken zoals financieel beleid,, sociale zaken en 
gemeentelijke dienstverlening.  De mogelijkheden zijn 
eindeloos. 
Misschien kent u zelf ook voorbeelden en wilt u deze met ons 
delen. Niet alleen om ze eventueel in onze comunicatie te 
gebruiken,, maar natuurlijk en vooral ook om te kijken hoe we 
het kunnen veranderen.  Sommige keuzes zullen geld kosten, 
maar vaak is het alternatief ook zonder (veel) extra kosten te 
bereiken.  Ik hoop op uw reacties! 
Fred Voskamp 
fred.voskamp@huizevoskamp.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fred.voskamp@huizevoskamp.nl
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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 

 

   

Bestuur 
 

Ed Wilkes 
Voorzitter 

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

5917310 

Arjan 
Hoogerbrugge 
Penningmeester 

Nachtegaallaan 119 
3145 CJ 
hibridge@caiway.nl 

5919377 

Jaap Poldervaart 
 

Richard Hollaan 299 
3144 BS  
jpldrvrt@kabelfoon.nl 

5914124 

Cor van Leerdam 
 

Tooroplaan 118 
3141 JT 
info@vanleerdam.nl 

7537599 

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.nlTH 
Girorekening CDA Maassluis: 37 24 010 

http://www.cdamaassluis.nl/
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