
 

 

Het CDA Maassluis werkt aan uw stad en met een digitale nieuwsbrief willen wij u op de 

hoogte houden van wat wij zoal doen. Geen lange teksten, maar een korte terugblik. 

 

 

Terugblik 
 

 

Statushouders: In december heeft de gemeenteraad van Maassluis unaniem ingestemd 

met de komst van 40 extra statushouders naar onze stad. De eerste statushouders, 

vluchtelingen die de aanmeldprocedure hebben doorlopen en mogen blijven in ons land, 

hebben begin februari hun intrek genomen in het voormalig Klooster. Als Maassluis kunnen 

we alleen niet hét globale verschil maken, maar wel een wereld van verschil voor mensen 

die hier komen. Door verantwoordelijkheid te nemen en deze samen te dragen. Maassluis 

heeft laten zien dat onze samenleving dit op een goede, mooie manier kan.  

 

Hondenbeleid: Hondenpoep is nog altijd ergernis nummer één onder onze inwoners en dit 

willen we op een goede manier aanpakken. Hiervoor is gewerkt aan een nieuw hondenbeleid 

dat onlangs in de gemeenteraad is vastgesteld. Uit het nieuwe beleid spreekt een balans 

tussen de verschillende ideeën die hierover leven onder de inwoners. De grootste 

veranderingen zijn het invoeren van de algehele opruimplicht en het in overleg met 

omwonenden en hondenbezitters aanleggen van speelplekken voor honden. 

 

Bioscoop: Het CDA Maassluis wil Maassluis voor inwoners en bezoekers nog 

aantrekkelijker maken. Een bioscoop staat daarbij al lange tijd op onze wensenlijst. Actuele 

films draaien, vereist alleen ook investeringen in bijvoorbeeld speciale apparatuur en 

contacten met de distribiteurs en filmmaatschappijen. Wij hebben het College gevraagd om 

de wens voor een bioscoop in de markt uit te zetten en actief contact te leggen met 

geïnteresseerde partijen die bereid zijn om in onze stad te investeren. Wij hebben één partij 

gesproken en daaruit blijkt dat er kansen zijn en dat klinkt ons als muziek in de oren. 

 

Koningshof: De afgelopen jaren heeft Koningshof veel in de politieke belangstelling gestaan 

en onlangs is een debat gevoerd over de toekomst van deze belangrijke voorziening in de 

stad. Het CDA Maassluis heeft in dit debat namens de gehele gemeenteraad een motie 

ingediend waarin het College wordt verzocht drie toekomstperspectieven voor Koningshof uit 

te werken waaruit de gemeenteraad een keuze kan maken. 

 

Kapelpolder: Op 15 oktober 2013 heeft de gemeenteraad tijdens de behandeling van het 

bestemmingsplan Kapelpolder op initiatief van het CDA Maassluis een motie aangenomen 

om te komen tot vergroening van de Kapelpolder. Nu begin 2016 is er een door alle 

betrokkenen een gedragen plan om het groen in de wijk op te waarderen en wordt dit in 

maart en april in samenwerking met de bewoners uitgevoerd.  

  



 

 

 

Binnenkort verwacht: 
 

 

 

Kraamzorg Vlietland: Het CDA Maassluis maakt zich samen met de fracties van het CDA in 

Schiedam en Vlaardingen ernstig zorgen over het voornemen van de Raad van Bestuur van 

het Franciscus Gasthuis & Vlietland om de kraamafdeling van het Vlietland Ziekenhuis in 

Schiedam te sluiten. Naast de politiek maken ook de verloskundigen in de regio en 

zorgverzekeraar DSW zich ongerust over de kwaliteit van de verloskundige zorg. 

Het CDA streeft naar basiszorg dichtbij, zeker in een dichtbevolkt gebied als onze regio. Wij 

hebben hierom een motie ingediend waarin het College opgeroepen wordt om aan te dringen 

op een heroverweging van het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur van het 

Franciscus Gasthuis & Vlietland, de motie is door de gemeenteraad unaniem aangenomen.  

 

Artikel 51 vragen: Het CDA Maassluis heeft de afgelopen maanden over verschillende 

onderwerpen schriftelijke vragen gesteld aan het College. Het ging hierbij om onder andere 

de leerplicht, de uitvoering van de collectieve aanvullende verzekering voor zorgkosten van 

minima, het jeugdbeleid, afwikkeling van het verkeer op de Dijk en onderwijsachterstanden. 

Soms geven de antwoorden aanleiding om verder met het College te spreken over een 

onderwerp, zoals bij het jeugdbeleid. Naast de antwoorden op de vragen over de 

onderwijsachterstanden zijn we ook nog in afwachting van de antwoorden op de vragen over 

de afwikkeling van het verkeer op De Dijk. Een zorg die terecht door één van onze leden was 

geuit op de ledenvergadering. Want hoewel het mooi is dat we kavels op De Dijk verkopen, 

betekent dit ook iets voor het verkeer dat gebruik maakt van de Koningin Julianaweg en onze 

nieuwe stadsboulevard. 

 

 

Op pad in de stad 
 

 

 

De afgelopen maanden is het CDA Maassluis ook weer op pad geweest. Een greep uit de 

bezoeken: 

- We hebben een vergadering bijgewoond van de Stichting Sleepboothaven. Een 

positieve bijeenkomst waarbij wij zelf hebben kunnen zien hoe goed er 

samengewerkt wordt tussen de verschillende organisaties om Maritiem Maassluis 

nog beter op de kaart te zetten; 

- Op bezoek bij het SICM hebben we gesproken over stageplaatsen en kansen voor 

alle jongeren. Tijdens de rondleiding liet men ook de lesruimtes zien waar jongeren 

huiswerkbegeleiding kunnen krijgen. Met deze huiswerkbegeleiding hoopt de huidige 

generatie de nieuwe generatie goed op weg wil helpen en kansen voor zich zelf te 

creëren; 

- Net als ieder jaar hebben wij ook dit jaar weer het Carnavalsfeest van Myosotis 

mogen bezoeken. Onze waardering voor iedereen die zich inzet om zo een vrolijke 

avond te organiseren; 

  



 

 

 

- Het bestuur Ibrahim Moskee heeft ons verwelkomd in de moskee. We hebben met 

elkaar een heel positief gesprek gehad. Een aantal knelpunten en zorgen werden 

door het bestuur geuit. Het is waardevol voor ons om deze zorgen te horen want zo 

kunnen we proberen hierin een verschil te maken voor onze inwoners; 

- De fractie heeft ook een bezoek aan de Glazen Kerk gebracht om de jongeren in 

actie te zien voor het goede doel. We hebben als CDA Maassluis natuurlijk ook 

gevraagd voor ons een klusje te doen. Het resultaat kunt u binnenkort lezen in ons 

ledenblad. 

 

 

Contact 

 

Wij hopen u een aantal keer per jaar deze nieuwsbrief te mogen toesturen.  

Wilt u graag dat we bij uw bedrijf, vereniging of organisatie langskomen, of wilt u iets anders 

met ons delen of onder de aandacht brengen, schroom dan niet om contact met ons op te 

nemen. 

Fractie CDA Maassluis 

Corine Bronsveld - Snoep – Fractievoorzitter 

Lorentzdreef 30 

3146 BK MAASSLUIS 

tel.: 06 – 158 939 12   

c.bronsveld-snoep@cdamaassluis.nl 

Fred Voskamp – Fractiesecretaris 

Getijmolen 5 

3146 CA MAASSLUIS 

tel.: 010 - 59 971 00 

f.a.voskamp@cdamaassluis.nl 

 

Bestuur CDA Maassluis   

Jaap Poldervaart – Voorzitter 

Richard Hollaan 299 

3144 BS MAASSLUIS 

tel.: 010 - 591 41 24 

voorzitter@cdamaassluis.nl 

 

 

 

 


