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20ste jaargang, nummer 2 (Mei 2010)
Beste leden,

Van de redactie

Voor u ligt het nummer tussen twee verkiezingen. Nauwelijks bekomen van de schrik van een zetelverlies zonder
stemmenverlies bij de gemeenteraadsverkiezingen, maken we ons weer op voor de tweede kamerverkiezingen.
De voorzitter gaat op beide verkiezingen in zijn bijdrage, de fractie en de wethouder geven u inzicht in het collegeakkoord, waar het CDA haar stempel weer duidelijk op heeft weten te drukken. Op deze pagina vind u de nieuwe
fractiesamenstelling en hun functies. Daarnaast kent de fractie ook nog twee beëdigde lijstopvolgers en 4 steunfractieleden. U kunt dus verzekerd zijn dat het CDA zich zal laten horen in de gemeenteraad!
Dennis Heijnen gaat in in op de vraag waarom kiezen op het CDA op 9 juni goed is en hoe
u uw omgeving daar ook op kunt wijzen.
Omdat de hoofdredacteur met vakantie is, neem ik zijn taak voor dit nummer weer eens
op me.
Ik wens u veel leesplezier en vergeet vooral 9 juni niet te stemmen, uw stem kan de
doorslag geven voor een extra zetel, dat hebben we geleerd in maart!
Rein Jansen
reinjansen@planet.nl

De nieuwe CDA-fractie stelt zich voor:
Bert Rebel: Fractievoorzitter; Lid van het Presidium; Voorzitter van de
commissie Algemeen Bestuur en Middelen; Lid van de Rekenkamercommissie
Rutger Rebel: Vice-fractievoorzitter; Lid van de commissie Algemeen
Bestuur en Middelen; Lid van de commissie Ruimte, Wonen en Milieu
Kees de Kok: Fractiesecretaris; Lid van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen; Lid (en plaatsvervangend voorzitter) van de commissie Onderwijs en Maatschappelijke Dienstverlening; Lid van de Rekeningcommissie
Jaap Van As: Belast met berichtgeving (pers en communicatie); Lid van
de commissie Onderwijs en Maatschappelijke Dienstverlening; Lid van
de commissie Ruimte, Wonen en Milieu
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Lintjesregen
Op 29 april werden weer een aantal Huizers met een Koninklijke
Onderscheiding in de schijnwerpers gezet. Tot de gedecoreerden
behoorden ook een tweetal CDA-leden, Gert-Jan van Dommelen en
Jo Beltman, waarbij de laatste ook zijn activiteiten voor het CDA Huizen
meewogen. Beiden namens het bestuur van harte gefeliciteerd!
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Van de voorzitter
In het bestuur hebben we de uitslag van
de gemeenteraadsverkiezingen van
maart 2010 geanalyseerd. Het was
natuurlijk teleurstellend dat wij door onze
lijstverbinding met de ChristenUnie en
de SGP een (rest)zetel in de gemeenteraad verloren. Temeer daar wij in
Huizen procentueel onze aanhang wisten te behouden en de ChristenUnie
aanhang verloor. Maar het zij zo, inmiddels is de fractie van start gegaan,
ondersteund door een aantal beëdigde
lijstopvolgers die ook in de raadscommissies namens onze partij het woord
mogen voeren. Ook zijn er een aantal
kandidaten van de lijst die de fractie
daarnaast willen ondersteunen met hun
regelmatige aanwezigheid bij fractievergaderingen en inhoudelijke ondersteuning bij de standpuntbepalingen. Bij deze
bedank ik een ieder die met inzet in het
afgelopen jaar heeft bijgedragen aan de
voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen: programmacommissie,
selectiecommissie, campagnecommissie, alle al dan niet verkozen kandidaten
en mijn medebestuursleden. We hebben een uitstekende campagne gevoerd
en ik ben ook blij met het enthousiasme
dat deze campagne heeft losgemaakt
onder een aantal jonge aanhangers van
onze partij. De website van het CDA
Huizen tijdens de verkiezingscampagne
was een prachtig uithangbord dankzij de
digitale vaardigheden van Ruben
Woudsma. Een hoogtepunt van de
verkiezingscampagne was ook de
bijeenkomst met locale ondernemers en
andere belangstellenden waarvoor onze
eigen Minister-president Jan Peter Balkenende naar Huizen kwam. Aan de
organisatie van deze ontvangst heeft de
inzet van ons bestuurslid Bert de Boer in
het regionale en Noord-Hollandse campagneteam zeker bijgedragen.

ben we het in Huizen nog goed gedaan
en we mogen dat ook wel als een erkenning van de herkenbare inzet van onze
gemeenteraadsfractie en wethouder
zien.

In de Gooi- en Vechtstreek heeft het
CDA helaas fors moeten inleveren: de
aanhang daalde daar waar gemeenteraadsverkiezingen werden gehouden
van circa 1/5 naar 1/7, vooral ook door
de opkomst van locale partijen en het
negatieve effect van de landelijke politieke ontwikkelingen. In dat opzicht heb-

Op het CDA Verkiezingscongres discussieerden we over meer dan 1000 amendementen, een groot voorbeeld van betrokkenheid van de leden en een goed
functioneren van de partijdemocratie
binnen het CDA. Uw lidmaatschap is
veel waard! Het deed mij deugd dat
vooral zaterdag ook een groot aantal
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Collegedeelname is winst!
Ondanks de teleurstellende uitslag van
de gemeenteraadsverkiezingen wisten
onze onderhandelaars, met name Janny
Bakker, de collegeonderhandelingen tot
een goed einde te brengen met deelname aan College van B&W en ook een
behoorlijke inbreng in het Collegeprogramma. We mogen ook blij zijn met de
goede verstandhoudingen tussen de
verschillende Huizer politici en de goede
verhoudingen tussen de wethouders die
de Huizer coalitie van VVD-CDA-PvdA
opnieuw mogelijk maakte. Op de Algemene Ledenvergadering van 1 april werd
verantwoording afgelegd over de gang
van zaken bij de verkiezingen en de Collegeonderhandelingen. De komende
jaren zullen niet gemakkelijk worden
omdat er ook bij de gemeente Huizen
een forse druk om te bezuinigen zal
gaan ontstaan, maar dankzij de goede
uitgangspositie van de Huizer gemeentefinanciën behoeft er nog geen straf draconisch bezuinigingsbeleid gevoerd te
worden. Opnieuw was er een voordelig
resultaat bij het afsluiten van de Programmarekening van de gemeente
Huizen over 2009. Tal van goede
voorzieningen in Huizen kunnen zo op
peil blijven. In het artikel van onze
wethouder Janny Bakker kunnen we
lezen dat de gemeente Huizen „sociaal‟
wil bezuinigen, dus met oog voor de effecten en niet met de botte kaasschaaf.

Huizer CDA-leden op het Congres aanwezig was. We zijn niet slechts een
locale partij, maar als afdeling op alle
niveaus actief.
Jan Peter Balkenende heeft bij de vorige
verkiezingen laten zien een goede campagne te kunnen voeren en daarom is hij
ook nu nog ons aller vertrouwen waard.
Bovendien staat hij er niet alleen voor.
De kandidatenlijst voor de Tweede
Kamerverkiezingen kent prima kandidaten, ik noem bijvoorbeeld Mirjam Sterk
en Jan Schinkelshoek, maar ik wil u ook
graag wijzen op onze regionale kandidaat uit de Gooi- en Vechtstreek:
Maarten Haverkamp uit Nederhorst den
Berg, sinds juli 2002 lid van de Tweede
Kamer, jarenlang woordvoerder op dossiers als defensiematerieel,
Schiphol en recent Buitenlandse Zaken.
Maarten kent onze regio door en door en
heeft de afgelopen jaren voortdurend
initiatieven genomen om regionale CDAbestuurders bij elkaar te brengen.
Kortom, hij is de overweging van uw
voorkeurstem waard.
Het CDA gaat de campagne in met een
goed verkiezingsprogramma en prima
thema‟s, graag verwijs ik u naar de publicatie van het verkiezingsprogramma en
naar de landelijke CDA website. Meldt u
aan bij Rutger Rebel voor deelname aan
onze locale inzet voor de
verkiezingscampagne, en overtuig uw
familie en vrienden voor een stem op het
CDA op 9 juni! Ik wens ons allen goed
verkiezingsresultaat op 9 juni. Vervolgens een goede zomer, waarbij we
zouden mogen genieten van een wat
meer kalm, en minder oververhit politiek
klimaat.

Een goede campagne met goede
thema’s

Wim Zwanenburg
Voorzitter CDA Huizen

.
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Van de fractie
Collegeprogramma 2010 – 2014
Het CDA in Huizen is begin dit jaar met
een ambitieus programma de verkiezingen
in gegaan. Onder de titel Voor elkaar!
werden met name de volgende 6 kernpunten onder de aandacht van de inwoners
van Huizen gebracht:
1. Werken aan veiligheid en respect
2. Handhaven van lage lasten
3. Blijven investeren in de
plaatselijke economie
4. Behoud van werkgelegenheid
5. Investeren in goede sportvoorzieningen
6. Versterken van maatschappelijke
ondersteuning
Al deze 6 kernpunten hebben een
belangrijke plaats gekregen in het
collegeprogramma Duurzaam, veilig en
sociaal, dat op 25 maart 2010 door de
Raad van Huizen is vastgesteld.
Als we onze 6 kernpunten namelijk leggen
naast het collegeprogramma dan
constateren we dat de komende 4 jaar:
1. Intimidatie en geweld door jongeren,
bijvoorbeeld rond de winkel- en
uitgaanscentra, niet zal worden
getolereerd. Afspraken die hierover met
de politie zijn gemaakt, moeten ook bij
de burgers bekend zijn. En om geweld
en vandalisme te bestrijden dient de
politie tijdens de weekeinden ‟s avonds
en ‟s nachts zichtbaar aanwezig te zijn
bij horecagelegenheden, zowel rondom
als op de belangrijkste (fiets)routes
daar vandaan.

(Voor samenstelling van de fractie: zie voorpagina)

4. Het aanjagen van economische groei
(o.a. door innovatie in en tussen de
regionale speerpuntsectoren media,
toerisme en zorg) en de regionale
samenwerking met betrekking tot
bedrijventerreinen wordt voortgezet op
het huidige niveau om nieuwe werkgelegenheid in onze regio te stimuleren.
5. Er wordt aandacht besteed aan het
realiseren van een volwaardige
accommodatie voor de voetbalclub
AH‟78 (in de huidige omvang) en er
komt, mits hiervoor ook bij de sportverenigingen draagvlak aanwezig is, een
extra sporthal, zodat iedereen binnen de
gemeentegrenzen kan trainen en spelen
op aanvaardbare tijden.
6. De vraaggestuurde aanpak in het WMObeleid wordt voortgezet, waardoor diensten en voorzieningen beter aansluiten
op de werkelijke behoeften van mensen.
Ouderen moeten, als zij dat willen, in
Huizen kunnen blijven wonen, om
zodoende de contacten binnen het eigen
sociale netwerk optimaal te kunnen
behouden. Dit principe geldt ook als opname in een zorginstelling noodzakelijk
is.
Zo maar een aantal voorbeelden uit het
collegeprogramma die laten zien dat dit
programma prima past bij ons eigen
verkiezingsprogramma. En er zijn meer
voorbeelden te noemen, bijvoorbeeld op het
gebied van solidariteit met kwetsbare
mensen in onze maatschappij en duurzaamheid.

2. De tarieven van de onroerende zaakbelasting worden jaarlijks met maximaal
het inflatiepercentage verhoogd.

Daarbij besteedt het collegeprogramma ook
aandacht aan de ernstige financiële situatie
waar we als gemeente de komende jaren
mee zullen worden geconfronteerd.

3. Om de economische vitaliteit in onze
gemeente en regio te behouden en te
versterken zal actief ingezet moeten
worden op de integratie van economie
en werkgelegenheid en op de vermindering van vrijblijvendheid in de
regionale samenwerking op deze werkterreinen. Er zal een gezamenlijke visie
worden ontwikkeld op economie en
werkgelegenheid in de Gooi- en
Vechtstreek.

Naar verwachting zal de gemeente vanaf
2012 aanzienlijk gekort worden op de
uitkering van het Rijk. De exacte omvang
hiervan is nog niet bekend, maar dat is voor
de collegepartijen geen reden de koppen in
het zand te steken. Er zijn reeds afspraken
gemaakt om de 1e Euro 2 mln te kunnen
opvangen, waarbij het college gevraagd
wordt om voor Euro 1,4 mln te komen met
een nadere uitwerking van taakstellende
bezuinigingen op een aantal
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beleidsterreinen.
Deze aanpak spreekt de CDA-fractie
aan: realistisch, zonder oververhit te
raken.
Het CDA in Huizen is voorstander van
een lokale lastendruk die jaarlijks met
maximaal het inflatiecijfer stijgt, en
daarom zetten wij primair in op uitgavenreductie.
Het CDA heeft vertrouwen in dit
collegeprogramma en minstens zo veel
vertrouwen in de wethouders die voor de
uitdaging staan het programma uit te
gaan voeren. Wethouders die de
afgelopen 4 jaar blijk hebben gegeven op
een goede wijze leiding te kunnen geven
aan het bestuur van onze gemeente.
Wethouders, naar voren geschoven door
partijen die de afgelopen 10 jaar goed
hebben samengewerkt, op basis van
onderling vertrouwen: VVD, CDA en
PvdA, de 3 grootste partijen in Huizen.
Weliswaar hebben deze partijen per
saldo 2 zetels moeten inleveren, maar zij
beschikken nog steeds over de meerderheid in de Raad. Een meerderheid die
nog vergroot wordt door de ondersteuning van Leefbaar Huizen.
Als veruit de grootste partij in de Raad
heeft de VVD bij de formatie van dit
nieuwe college de goede onderlinge politieke verhoudingen en daarmee de
bestuurbaarheid van Huizen ook voor de
langere termijn in het oog gehouden. De
VVD heeft de mogelijkheden onderzocht
om te komen tot het voortzetten van de
vorige coalitie, waarbij ook de andere
coalitiepartijen de ruimte kregen om voor
hen herkenbare punten in het collegeakkoord te laten opnemen. En van die
ruimte heeft het CDA dankbaar en
succesvol gebruik gemaakt!
We gaan aan de slag, we hebben er zin
in: We gaan de komende jaren werken
aan een duurzaam, veilig en sociaal
Huizen!
Bert Rebel
Fractievoorzitter
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Van de Wethouder
Ik ben al weer enkele weken bezig met
mijn tweede periode als wethouder voor
het CDA en ik realiseer me steeds meer
hoe weinig vanzelfsprekend dit is. In
onze regio zijn op 3 maart in vijf gemeenten gemeenteraadsverkiezingen geweest.
De overige vier gemeenten (Bussum,
Naarden, Muiden en Weesp) hebben in
november gemeenteraadsverkiezingen,
i.v.m. de voorgenomen herindeling. Maar
van die vijf gemeenten is het CDA in vier
gemeenten niet meer teruggekomen in
het college van B&W. Ik mis dus mijn
CDA collega‟s uit Hilversum (Ton Roerig),
uit Wijdemeren (Betske van Henten), uit
Blaricum (Ben Lüken) en uit Laren (Maria
Klingenberg). Alleen in Huizen is het CDA
overeind gebleven na 3 maart en dat betekent dus -ook in regionaal verband- aan
mij de extra opdracht om het CDA gedachtegoed in het bestuur van onze gemeente én van onze regio een gezicht te
geven. Hopelijk komt het CDA in juni landelijk weer sterk terug, zodat na november het CDA ook in de vier resterende
gemeenten (weer) in de Colleges komen.
Aan de slag!
Maar nu toch even Huizen! Tijd voor inwerken was natuurlijk niet nodig, want de
portefeuilleverdeling binnen ons college is
gelijk gebleven. Maar tijd voor inwerken
zou er ook niet zijn geweest, als ik zie hoe
snel de grote lijnen vanuit het collegeprogramma moeten worden uitgewerkt. Immers, tal van zaken zijn nu aan de orde
en moeten voor de begroting van 2011 al
voorbereid zijn. We hebben in de afgelopen weken dus al beslissingen
moeten nemen over o.a. de keuzes die
we willen maken in het kader van “nieuw
beleid” en we zijn ook al gestart met het
uitwerken van een visie op de manier
waarop we de komende jaren zullen
moeten bezuinigen.
Nieuw beleid
Ik zal proberen u kort uit te leggen wat dit
inhoudt. Nieuw beleid is alles wat “nieuw”
is, wat ook geld kost, maar waar nog niet
in de begroting rekening mee is gehouden. Ieder jaar is er de mogelijkheid
om voor € 150.000 euro aan nieuw beleid
op te nemen in de begroting, waarvan €
100.000 euro structureel (dit mag dus
jaarlijks terugkeren op de begroting) en €
50.000 euro incidenteel (dit zijn eenmalige uitgaven). Voor 2011 gaat die regel
nog op, maar voor de jaren daarna is –als
onderdeel van de bezuinigingen die we
moeten doorvoeren in de komende jarenhet beschikbare bedrag voor structureel
nieuw beleid gehalveerd.
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Keuzes maken
U moet zich dus voorstellen, dat we
voor de begroting van 2011 nog €
100.000,-- structureel geld te verdelen
hadden, terwijl er voor het drievoudige
aan aanvragen vanuit de samenleving
zijn ingediend. Daarnaast zijn er nog de
afspraken in het collegeprogramma die
geld kosten: de bouw van een sporthal,
de bouw van een Mulock Houwer
school, jaarlijks € 30.000 euro voor
integraal veiligheidsbeleid en jaarlijks
ruim € 80.000,-- voor de promotie en
marketing van Huizen. Dat gaat dus
niet.
We hebben besloten om alleen nieuwe
aanvragen te honoreren die echt wettelijk verplicht zijn (zoals een mestopslag voor de kinderboerderij) en die in
het collegeprogramma zijn opgenomen
(zoals integraal veiligheidsbeleid, promotie en marketing en de sporthal.
Binnen de mogelijkheden die we daarvoor zagen (reserveren voor nieuw
beleid, maar ook aanwenden van onze
reserves en de inzet van een deel van
de middelen vanuit het gunstige resultaat van 2009) kunnen we die zaken
realiseren. Als de Mulock Houwerschool naast de Baat past (dus op onze
eigen grond), hoeven we hiervoor geen
grond aan te kopen op het Lucentterrein, zodat we de school kostenneutraal kunnen bouwen. Alle andere aanvragen (zoals bijvoorbeeld ook het 3e
kunstgrasveld voor HSV de Zuidvogels)
hebben we dus als College niet kunnen
honoreren.

een belangrijk deel te wijten is aan de
toenemende vraag naar staal in China,
de oorzaak te zijn van de hogere kosten. Ook hier zullen we al onze creativiteit uit de kast moeten halen, om de
gevolgen voor de gemeentelijke begroting te minimaliseren. Want we
kunnen het naar mijn mening niet
maken om te bezuinigen op essentiële
zaken als welzijn, wegen en groen en
subsidies, terwijl we aan de andere
kant de kosten op laten lopen.
Visie
Ik zei het u al: we zijn niet alleen bezig
met keuzes maken over het uitgeven
van geld. We zijn ook al begonnen met
het nadenken over de bezuinigingstaakstelling die vanuit het collegeprogramma op ons af komt. Met name in
de portefeuilles van Liesbet Tijhaar en
mijzelf worden die bezuinigingen het
meest gevoeld: welzijn en de diverse
subsidies, samen goed voor meer dan
de helft van de bezuinigingstaakstelling. We baseren ons op een advies
van de Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling, met als titel “sociaal bezuinigen”. Niet zomaar overal met de
kaasschaaf of de bulldozer overheen,
maar goed nadenken over de effecten
van de bezuinigingen voor mensen die
de steun van de gemeente het hardst
nodig hebben. Dat is de uitdaging
waar we de komende jaren voor staan.

Creatief zijn
Naast keuzes maken is het ook zaak
om creatief om te gaan met alle wensen vanuit het collegeprogramma en de
beperkte middelen die we daarvoor
hebben. Zo hebben we nog eens opnieuw gekeken naar de mogelijkheden
om een sporthal te realiseren waarmee
we het ruimteprobleem voor verenigingen zo veel als mogelijk kunnen oplossen, maar toch ook de last die dit
met zich meebrengt voor de meerjarenbegroting zoveel mogelijk kunnen
beperken. Ik kan daar in dit stadium
nog niet zoveel over zeggen, omdat we
hier medio mei pas in het College over
gaan praten, maar het ziet ernaar uit
dat dit ons toch gaat lukken!
Dat geldt ook voor tegenvallers in de
aanbesteding, o.a. voor de draaiing van
het hoofdveld van SV Huizen en de
kosten voor de renovatie van Sijsjesberg. In beide gevallen blijkt de enorme
stijging van de staalprijzen, die voor

Janny Bakker-Klein
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CDAdressen

Huizen

Drs. W.C. (Wim) Zwanenburg

Voorzitter

wimzwanenburg@hotmail.com

tel: (035) 5235691

Drs. R.J.F.W. (Rein) Jansen

Secretaris

reinjansen@planet.nl

tel: (035) 5244437

Dhr. G. (Bert) Rebel

Fractievoorzitter

bertrebel@cdahuizen.nl

tel: (035) 5264087

Mevr. C. G. (Clary) Vos

Vice-fractievoorzitter

claryvos@cdahuizen.nl

tel: (035) 5264791

Dhr. J. (Jaap) Van As

Fractielid

jaapvanas@cdahuizen.nl

tel: 06-15051604

Dhr. C.G. (Kees) de Kok

Fractielid

keesdekok@cdahuizen.nl

tel: 06 27852863

Mevr. I.(Ingrid) Pegtol

Fractielid

ingridpegtol@yahoo.com

tel: 06-11375283

Mr.Drs.J. (Janny) Bakker-Klein Wethouder
Janny.bakker@ziggo.nl
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Tweede-Kamerverkiezingen 2010
Nog een paar weken en dan is het 9 juni, de dag waarop iedere Nederlander gebruik mag maken van zijn democratische recht:
stemmen. Voor menig politiek geïnteresseerde is de komende tijd één van de meeste interessante. De media worden beheerst
door politieke debatten en politiek is steeds vaker onderwerp van gesprek. Als lid van een politieke partij zijn we deze dagen nogal eens aan de beurt op verjaardagen, feestjes en andere bijeenkomsten. Hoe vaak krijgt u niet de vraag: u bent toch lid van het
CDA, leg eens uit, waarom zou ik CDA stemmen? Een juist en goed antwoord op die vraag kan mensen overtuigen CDA te stemmen, waarschijnlijk nog wel meer dan al die media optredens. Daarom wil ik in dit artikel kort enkele belangrijke thema‟s voor de
komende verkiezingen langs gaan.
Ten eerste, de economie, naar mijn mening hét thema van de komende verkiezingen. Veel landen in de wereld ervaren een grote
economische crisis, zo ook Nederland. Toch doet Nederland het, door kabinetsbeleid van de afgelopen jaren, niet slecht.
Forse bezuinigingen zijn onvermijdelijk om Nederland economische gezond te maken en voor te bereiden op de toekomst. Het
CDA kiest voor een afgewogen bezuinigingsdoelstelling van 18 miljard euro. Niet te weinig zodat de staatsfinanciën snel weer op
orde komen, niet te veel zodat de economie geen forse schade oploopt. Ook andere partijen lijken de bezuinigingsdoelstelling
van het CDA te kunnen waarderen. Links beschuldigt rechts van te veel en te snel bezuinigen, terwijl rechts links beschuldigt van
het tegenovergestelde. De waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden (lees: het CDA). Het CDA kiest er verder voor om te
blijven investeren in innovatie en kennis. Op die manier kan het land ook in de toekomst internationaal blijven meetellen. Dit doet
het CDA bijvoorbeeld door extra geld beschikbaar te stellen voor onderwijs, terwijl er tegelijkertijd wordt ingezet op verhoging van
efficiency in die sector. Ook is het erg belangrijk dat de arbeidsmarkt zo snel mogelijk weer op orde komt. Het CDA wil de arbeidsparticipatie verhogen. Dit is goed voor de economie, voor de schatkist, maar ook voor mensen zelf. Werk houdt mensen
betrokken bij de maatschappij. Het CDA is echter ook een gezinspartij en daarom kiest het CDA voor een optimale arbeidsparticipatie. Betaald werk dient niet ten koste gaat van zorg, opvoeding en vrijwilligerswerk. Verder wil het CDA stimuleren dat iedereen
die gezond is zo lang mogelijk doorwerkt. De AOW leeftijd dient daarom te worden verhoogd naar 67.
Het tweede thema dat ik wil aanstippen is de maatschappelijke verhouding. Het CDA is een partij die wil werken aan een
samenleving die gebaseerd is op saamhorigheid en onderling vertrouwen. Verschillende culturen moeten met elkaar samenleven
en niet tegenover elkaar staan. Het is daarom belangrijk dat iedere inwoner van Nederland zich herkent en gedraagt naar gemeenschappelijke waarden en normen. Leefbaarheid in wijk, dorp, regio en land kunnen we alleen samen bereiken. Mensen dienen daar actief een bijdrage aan te leveren.
Het derde thema is zorg. In Nederland hebben we een hoge kwaliteit van zorg. In de nabije toekomst zal hier door de vergrijzing
een veel groter beroep op worden gedaan. Om die toename van vraag aan te kunnen moeten we er nu voor zorgen dat zorg in
de toekomst voor iedereen goed, toegankelijk en betaalbaar blijft. Zonder beheersing van kosten komen het stelsel en de solidariteit onder grote druk te staan. Het CDA wil dit probleem oplossen door de overheid verantwoordelijk te laten blijven voor de
kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Met behulp van de zorgtoeslag blijft de premie ook voor de lagere inkomens betaalbaar. In de komende jaren zullen er veel extra mensen nodig zijn in zorg en welzijnswerk. Het CDA wil daarom inzetten op het vergroten van aantrekkelijkheid en uitdaging van banen in die sectoren.
Een laatste belangrijk thema voor de komende verkiezingen is veiligheid. Veiligheid is en blijft één van de belangrijkste taken van
de overheid, zowel internationaal als nationaal. Zonder internationale veiligheid kunnen verkiezingsprogramma‟s niet worden
uitgevoerd. Nederland dient daarom het defensieapparaat op orde te houden en internationale verantwoordelijkheid te nemen.
Tijdens de afgelopen kabinetten Balkenende is de criminaliteit gedaald. Ook voor de komende jaren blijft het CDA zich inzetten
voor een vermindering van de criminaliteit. Dit doet het CDA door uitbreiding van het aantal agenten en het verhogen van de
strafmaat.
Tot slot, het CDA heeft in de afgelopen jaren bewezen een betrouwbare bestuurderspartij te zijn. Natuurlijk, er waren moeilijkheden, het was en is een roerige tijd. Laten we er echter voor zorgen dat links en rechts de verkiezingsstrijd niet overnemen en
mensen persoonlijk overtuigen CDA te stemmen. Want ik denk dat we er nog steeds vanuit kunnen gaan dat de waarheid in het
midden ligt.
Kijkt u verder eens op www.cda.nl voor meer informatie over het CDA programma en haar uitgangspunten.
Dennis Heijnen
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Vrij (en) veilig
De opening van Koninginnedag 2010, op het bordes van het gemeentehuis van Huizen, was nog iets drukker bezocht dan
anders. Zoals gebruikelijk stond er tijdens de toespraak van de burgemeester een aantal politiemensen die, tot ongenoegen
van een oudere aanwezige, “niet eens het fatsoen hebben om in de houding te gaan staan en hun pet af te nemen tijdens
het Wilhelmus!”. Nieuw voor mij was echter dat dit jaar een aantal medewerkers van een particulier beveiligingsbedrijf
zichtbaar aanwezig was tijdens de feestelijke opening van Koninginnedag in Huizen. Ik stond naast één van deze beveiligers
en vroeg hem waarom hij op deze feestdag aan het werk was. Hij vertrouwde mij toe dat dit alles te maken had met de
gebeurtenissen van vorig jaar in Apeldoorn “Want dat was geen incident, meneer!” Ik zei hem dat ik toch wel hoopte dat het
juist wél een incident was, veroorzaakt door één gek. “Maar meneer, er zijn doden gevallen hoor!” Ja, maar als dat al die
jaren niet is gebeurd en de komende jaren gebeurt het ook niet meer, dan is het wel eenmalig en dus een incident geweest,
zei ik ter verduidelijking. In Huizen en in Zeeland is de viering van Koninginnedag gelukkig goed verlopen, al heb ik wel met
gemengde gevoelens de strenge beveiliging rondom het koninklijk huis gadegeslagen.

Een paar dagen later zat ik samen met mijn vrouw in de auto naar de Nationale dodenherdenking op de Dam te luisteren.
Doordat wij alleen maar op het geluid konden afgaan zaten wij elkaar verbijsterd aan te kijken. Nee toch, wat gebeurt daar
nou?! Ook hier was het één gestoord persoon die een hele massa de stuipen op het lijf joeg, gelukkig ten onrechte deze
keer. Maar ja, als er één schaap over de Dam rent... Duidelijk is wel dat de schrik er goed in zit bij de Nederlandse bevolking.
Toen we ‟s avonds thuiskwamen hebben we direct via internet de beelden opgezocht en wat mij vooral raakte was het
verbeten gezicht van koningin Beatrix toen zij weer de Dam opliep en koste wat kost de herdenkingsplechtigheid wilde
voortzetten. Een verzetsdaad in vredestijd. En na afloop ging de koningin weer de gewonden troosten...

Afgelopen week sprak ik iemand die een reis door Israël had gemaakt. Een prachtig land met een bijzondere geschiedenis
en helaas veel wantrouwen en onbegrip tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Zeer veel winkels en restaurants
hebben beveiligers bij de deur staan die de bezoekers uitgebreid screenen met metaaldetectors om zo de veiligheid te
garanderen. Maar zou je daar nou echt een veiliger gevoel van krijgen, of wakkert het eerder juist de angst aan?
De verzwaarde beveiliging op Koninginnedag in Huizen vergrootte mijn gevoel van veiligheid en vrijheid niet, integendeel!
Ook ik begon onbewust een beetje om mij heen te speuren of er misschien iemand iets van plan zou zijn.

Bij Koninginnedag in Zeeland was gebruik gemaakt van zware betonnen wegafscheidingen, zodat het „incident‟ van
Apeldoorn niet zou kunnen worden herhaald. De persoon die dit jaar de orde verstoorde
tijdens de dodenherdenking op de Dam was dronken, gaan ze volgend jaar alle bezoekers
aan de herdenkingsplechtigheid verplicht een blaastest afnemen? We willen allemaal een
zo groot mogelijke veiligheid. Het nastreven van deze veiligheid heeft echter ook een
keerzijde, als dit ten koste gaan van onze vrijheid. Hopelijk zwiert over een aantal jaar
„onze‟ beveiligingsmedewerker onbezorgd met zijn gezin over de kermis om na afloop,
onder het genot van een lekker drankje te genieten van de knallen... van het weer in ere
herstelde Huizer vuurwerk!
Jaap Van As
jaapvanas@cdahuizen.nl

