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Van de redactie

Beste CDA leden,
Voor u ligt het derde nummer van 2008. De redactie zal voorlopig onder de leiding van de bestuurssecretaris uitkomen tot er een hoofdredacteur zich aandient,
die de leiding van de redactie op zich gaat nemen. De inhoud geeft echter niet
noodzakelijk de mening van het bestuur weer, het blijft een ledenblad. Wij nodigen u ook graag uit uw mening via ons aan uw medeleden kenbaar te maken
In dit nummer vindt u verder de gebruikelijke bijdragen van onze voorzitter, van de
fractie en van de wethouder. Op pagina 9 treft u de agenda aan voor de ALV van
13 november . We besteden ruim aandacht aan de waterschapsverkiezingen in
november. In dat kader treft u ook het stedelijk waterplan voor Huizen aan.
U treft verder een interessant artikel over het effect van peilingen op de verkiezingsuitslag. IndeRaad treft u weer aan op
de achterzijde
Wij wensen u veel informatief leesplezier.
Rein Jansen Hoofdredacteur a.i.

Algemene ledenvergadering CDA Huizen
Donderdag 13 november 2008

Waterschapsverkiezingen
AGV Lijst 5 CDA

Donderdagavond 13 november houdt het CDA-Huizen haar jaarlijkse najaarsvergadering. In het huishoudelijke deel komen onderwerpen als bestuursverkiezing
en planning voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 aan de orde. Daarna
komt de fractie aan het woord, die u zal bijpraten over de volgende thema’s:

Wim Zwanenburg en Jo Beltman zijn
de Huizer CDA-kandidaten voor het
waterschap Amstel, Gooi en Vecht
(AGV), CDA, lijst 5

Inleiding en algemeen

www.agv.cda.nl

Uitkomst begrotingsraad
Ontwikkelingen Hoofdwinkelcentrum
Fietsactie Ruim baan voor de
fiets; actie en vervolg
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Initiatiefvoorstel Internationale
Samenwerking
De Algemene Leden Vergadering
vindt plaats in de Christelijke Gereformeerde kerk van Huizen,
Bakboord 72 en begint om 20.00. Vooraf kunt u vanaf 19.45 van een kopje koffie
genieten en na afloop, ca 22.30 is er gelegenheid tot napraten met een glaasje.
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Van de voorzitter
waarom uitgerekend Europese banken
en pensioenfondsen die rommel hebben gekocht die de Amerikaanse zakenbanken hebben doorverkocht?
Plotseling kijken velen weer naar een
reddende hand van de overheid. Het
CDA heeft altijd al kritiek gehad op
een ongebreideld kapitalisme en
marktwerking zonder toezicht en controle. We weten echter uit de historie
dat ook staatsdirigisme niets dan ellende oplevert.

Een nieuw politiek seizoen is aangebroken. In de zomer hebben we nieuwe krachten opgedaan, want we moeten er wel tegenaan dit najaar en we
krijgen het flink voor de kiezen. Naast
de locale politiek staat voor mij ook de
verkiezingscampagne voor de waterschapsverkiezingen op het programma. In de zomer heb ik mij verder ingelezen in de waterdossiers en heb
gewerkt aan het verkiezingsprogramma en de website: www.agv.cda.nl .
Er staan mij in de verkiezingstijd een
5-tal heuse lijsttrekkersdebatten te
wachten, waaronder één in Hilversum
over de gevolgen van de Klimaatverandering.

Kredietcrisis
Ondertussen is het ook in mijn dagelijkse maatschappelijke functie in de
financiële sector zeer spannend en erg
inspannend. Het vertrouwen is totaal
weg en de aandelenbeurzen en met
name de koersen van de banken storten ineen. De overheid moet te hulp
schieten om het vertrouwen te herstellen en te voorkomen dat het financiële
systeem totaal ineenstort. Wie had
een zelfs nog maar een jaar geleden
gedacht over een nationalisatie van
ABN AMRO en een totale ontmanteling van Fortis? De kredietcrisis slaat
hard toe en zal waarschijnlijk ook de
reële economie gaan raken. Niemand
die zich daaraan onttrekken kan. Aandelenbeleggingen zijn echter niet voorbehouden aan speculanten of vermogende personen die gedreven worden
door hebzucht, want vrijwel iedereen
die een pensioen opbouwt via een
pensioenfonds heeft er belangen bij.
Het wereldwijde zeer forse vermogensverlies zal waarschijnlijk leiden tot
premieverhogingen en tot het niet toepassen van de indexering voor pensioengerechtigden. De investeringsbe-
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reidheid en het consumentenvertrouwen lopen hard terug. Dit is sterk van
invloed op onze welvaart, ook in het
vredige Huizen. Het gebeuren rond de
kredietcrisis doet mij sterk denken aan
de Bijbelse verhalen over de Toren
van Babel. Veel topmanagers in de
financiële wereld dachten zij goden
waren en bonussen verdienden van
soms tientallen miljoenen. De bomen
leken tot in de hemel te groeien. Ondertussen is gebleken dat zij geen oog
hadden voor de risico’s en zich zeer
onverantwoordelijk hebben gedragen.
Nu de paniek is toegeslagen zijn velen
hun gevoel voor ‘waarde’ totaal verloren. Het is de tijd van de grote verwarring. Goede bestuurders houden rekening met meerdere scenario’s en houden het oog op lange termijnontwikkelingen en nemen tijdig voorzorgsmaatregelen. De Amerikaanse regering
was het morele gezag al kwijt vanwege de mislukte buitenlandse politiek,
de oorlog in Irak en de debacles op de
Amerikaanse hypotheekmarkt. Het
‘fundamentalistische Wall Streetkapitalisme’ is failliet, maar in Europa
zijn we niet brandschoon: begrijpt u

Geruststellende woorden van politieke
gezagsdragers en van bankiers helpen
momenteel de onrust niet wegnemen.
Ondanks de kredietcrisis doet het kabinet-Balkenende IV zijn uiterste best
om voor 2009 nog een gunstig koopkrachtplaatje te presenteren. De overheidsfinanciën staan er nog steeds
gunstig voor en in de ramingen is nog
steeds sprake van een begrotingsoverschot. Dankzij het degelijke beleid
van de afgelopen jaren moeten we nu
tegen een stootje kunnen. Maar ook
de begroting van minister Bos is gebaseerd op aannames die momenteel
zeer wankel blijken. Zo zijn de aardgasbaten begroot op een verwachte
olieprijs van 125 dollar per vat. Dat lijkt
mij irreëel met een recessie in het
vooruitzicht. Hopelijk gooit de kredietcrisis niet te veel roet in het eten, net
nu we in het centrum van de gemeente Huizen na een jarenlange impasse
een akkoord hebben over de plannen
voor uitbouw van het winkelcentrum in
de Keucheniusstraat. Voor die plannen
heeft ook de CDA-fractie in onze gemeente zich ingespannen. We zullen
op onze ledenvergadering op 13 november uitvoerig stil staan bij de waterschapsverkiezingen en bij de Huizer
gemeentepolitiek. Ik hoop u dan in
grote getale te ontmoeten.
Wim Zwanenburg,
voorzitter CDA Huizen
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Fiets krijgt ruim baan in Huizen!

CDA-fractievoorzitter Bert Rebel
(links op de foto) overhandigt de
resultaten van de fietsactie aan burgemeester Frans Willem van Gils.

De CDA-fractie heeft in mei en juni
2008 actie gevoerd in Huizen onder
de naam Ruim baan voor de fiets!
Velen hebben gereageerd op de
oproep aan inwoners, ondernemers
en maatschappelijke organisaties
om ideeën aan te reiken op het gebied van veiligheid, fietscomfort en
capaciteit van voorzieningen. Er zijn
tientallen ideeën aangereikt die het
fietsklimaat in Huizen nóg verder
kunnen verbeteren.

Tijdens de algemene beschouwingen,

op dinsdag 24 juni 2008, heeft CDAfractievoorzitter Bert Rebel het boekje
met bruikbare ideeën overhandigd
aan het college en de gemeenteraadsleden. Het CDA heeft het college
hierbij gevraagd om in oktober 2008,
bij de behandeling van de begroting
2009, een plan te presenteren waarin
concrete acties staan vermeld voor
2009, met een doorkijk naar 2010 en
2011. Wat het CDA betreft krijgt een
aantal, door inwoners veel genoemde,
plannen daarbij prioriteit. In de eerste
plaats het wegwerken van achterstallig onderhoud aan fietspaden, hiervoor
zijn veel met name genoemde plekken
aangedragen. Daarnaast is de verkeersveiligheid op rotondes een punt
waar aandacht aan moet worden besteed. Tenslotte is er een veelgehoord
verzoek tot het creëren en uitbreiden
van mogelijkheden om de fiets te stallen in de winkelcentra Oude Dorp en
Oostermeent. Om deze verzoeken
aan het college enige kracht bij te zetten, heeft het CDA dinsdag een motie
ingediend die op raadsbrede steun
kon rekenen. De resultaten zijn gebundeld in een overzichtelijk boekje
met daarin alle bruikbare ideeën, dat
is te downloaden via onze website
www.cdahuizen.nl.

VROUWEN
Leeskring CDA vrouwen
weer van start
De CDA vrouwen organiseren in het
seizoen 2008-2009 opnieuw de jaarlijkse “leeskring”.
Er worden het komende winterseizoen zes boeken besproken. Deelnemers betalen een bijdrage van 14
euro. Het eerste boek is van George
Orwell en heeft als titel: “Happend
naar lucht”.
De eerste bijeenkomst vindt plaats op
donderdag, 25 september 2008 om
14.00uur bij mevrouw T.Rebel – Vermaas, Lage Laarderweg 86 te Huizen.
Als u het leuk vindt om een goed boek
te lezen en daar vervolgens met anderen over in gesprek te gaan, dan is de
leeskring beslist ook iets voor u. Ook
vrouwen die zelf geen lid zijn van het
CDA zijn van harte uitgenodigd om
aan de leeskring deel te nemen. Inlichtingen:
José Meijs – Rutten
tel.035 5258420
Annie Benning – Onel.
tel.035 5251077
Tonja Rebel – Vermaas.
tel 035 5238434
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Van de fractie
In deze bijdrage blikken we als fractie terug op belangrijke ontwikkelingen in de Huizer politiek. We zullen
stilstaan bij de programmabegroting voor 2009 die op 30 oktober
2008 is behandeld. Ook is er goed
nieuws te melden over de ontwikkelingen op de Keucheniusstraat.
Doorbraak Keucheniusstraat!
De CDA-fractie is verheugd te kunnen
melden dat, tijdens de vergadering van
25 september 2008, de gemeenteraad
unaniem akkoord is gegaan met de
samenwerkingsovereenkomst tussen
de gemeente en de projectontwikkelaars op de Keucheniusstraat. De gemeente gaat nu in eigen beheer een
parkeerkelder aanleggen onder het
beoogde winkelcentrum en de ontwikkelaars zullen zorg dragen voor een
aanzienlijke uitbreiding van het winkeloppervlak in het Oude Dorp. Het thans
bereikte onderhandelingsresultaat is
mede het gevolg van de doorbraak die
de CDA-fractie eind 2005 bewerkstelligde in dit ingewikkelde dossier.
Initiatiefvoorstel internationale samenwerking
Sinds april 2008 is Huizen Millenniumgemeente. Het CDA beschouwt dit niet
als een vrijblijvend gegeven, maar is
zich bewust van de ‘verplichtingen’ die
een dergelijk streven met zich meebrengt. De fractie heeft daarom een
initiatiefvoorstel ingediend waarbij de
gemeente concreet beleid gaat ontwikkelen om bij te dragen aan de realisering van de millenniumdoelstellingen.
Lokale initiatieven met een internationaal karakter moeten daarom zowel
financiële als morele ondersteuning
van de gemeente krijgen. Een ruime
raadsmeerderheid heeft dit voorstel
gesteund.
Het complete initiatiefvoorstel is te
vinden op de website:
www.cdahuizen.nl
Bestrijding overlast sigarettenpeuken en kauwgom
In de afgelopen twee jaar heeft het
College echt werk gemaakt van de
aanpak van zwerfvuil. Burgers zijn zich
meer bewust van het zwerfafvalprobleem. Er zijn ook nieuwe afvalbakken
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geplaatst. Toch is het CDA er niet zeker van dat Huizen in 2010 schoner
zal zijn dan in 2006. Dit komt vooral
door een toename in de overlast van
sigarettenpeuken en kauwgom. Na de
invoering van het rookverbod in de
horeca zal dat nog meer het geval
worden. De nonchalance waarmee
rokers hun peuken buiten weggooien
is ergerniswekkend. Wij willen veel
minder peuken op straat zien. Meer
handmatig vegen vinden wij een goed
idee. Een nog beter idee vinden wij het
als de gemeente bedrijven verplicht
hun directe omgeving schoon te houden. Wij zouden hiertoe de APV wel
willen wijzigen.

De sportclub is een relatief kleine
voetbalvereniging (80 leden), die gebruik maakt van een zeer eenvoudige,
om niet te zeggen: gedateerde accommodatie. Nu heeft de sportclub een
verzoek ingediend om deze accommodatie te laten voldoen aan de eisen
van de KNVB. Dit geldt vooral voor de
bespeelbaarheid van het tweede veld.
Het CDA vindt dat de gemeente AH
’78 moet faciliteren om op een fatsoenlijke manier hun sportactiviteiten
te kunnen uitoefenen. Uiteraard dient
hierbij rekening te worden gehouden
met het openbare karakter van het
Stadspark. Het college is, door middel
van een door het CDA ingediende motie, opgeroepen om hierover op constructieve wijze het overleg met AH ’78
te voeren.
Stijging van het aantal auto- en woninginbraken

Het aantal woninginbraken is in 2007
ruim 60% hoger dan in 2004. Ook het
aantal auto-inbraken is de afgelopen
drie jaar fors toegenomen (meer dan
25%). Een zeer verontrustende ontwikkeling. Intensieve voorlichting en
Mogelijkheid woningbouw voor
preventie zijn hard nodig, maar zichtstarters
bare aanwezigheid van de politie en
De CDA-fractie ziet uit naar het actie- een grote pakkans vinden wij zeker zo
plan van de regionale woonvisie dat
belangrijk. Het aantal inbraken moet
nog dit jaar zal worden aangeboden.
echt veel minder worden. Wij hebben
Wij spreken de uitdrukkelijke wens uit het College opgeroepen voor 2009
dat het realiseren van starterswoninharde afspraken te maken over de
gen daarbij prioriteit nummer één zal
aanwezigheid van de politie op straat.
zijn. Daarom hebben wij betoogd dat
Huizen heeft volgens de norm recht op
de twee nieuwe woontorens aan de
acht politieagenten, maar het zijn er
Huizermaatweg voor 100% te bestem- slechts vijf. Wij vinden dat die acht
men voor jongeren!
agenten er moeten komen!
Wens(en) van voetbalclub SC AH
’78
Het CDA is blij met de bijdrage die
sportclub AH ’78 al sinds 30 jaar levert aan onze samenleving. Deze vereniging is een goede illustratie van het
lokale integratieproces. In 1978 is zij
begonnen als een club voor en door
Molukkers. Inmiddels is zij uitgegroeid
tot een voetbalvereniging waar niet
alleen Nederlanders van Molukse afkomst, maar ook autochtone Huizers
en jongeren van Turkse en Marokkaanse origine lid van zijn. Kortom, AH
’78 is een voorbeeld van een geslaagde integratie zonder overheidsbemoeienis!

Lucentterrein
Inmiddels hebben zich tientallen bedrijven aangemeld voor vestiging op
het Lucentterrein. Het kunnen er zelfs
nog meer worden! Onze opvatting dat
Huizen een werkdorp is, zien wij hiermee ruimschoots bevestigd. Er dient
goed te worden gekeken naar de invulling van de bestaande ruimte. Het
behoud of de uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen is
daarbij één de belangrijkste uitgangspunten.
Jaap van As.
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Van de fractie

Wim Zwanenburg en Jo Beltman zijn CDA-kandidaten voor het waterschap
Amstel, Gooi en Vecht (AGV), CDA, lijst 5
Veiligheid, duurzaam beheer, respect
voor de natuurlijke leefomgeving en
voor de gebruikers en de bewoners
van het land. Sober en doelmatig omgaan met gemeenschapsgeld, een
goede communicatie met de belanghebbenden, dat zijn onderwerpen
waar de CDA-kandidaten voor het bestuur van het waterschap, het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht (AGV), voor gaan.

waar nodig nog versterkt. Water is
vriend en vijand. Zonder water klinkt
onze polderbodem in en drogen onze
zandgronden en natuurgebieden uit.
Verdroging in het Gooi

Verdroging, ook in ons regenachtige
klimaat (!!) is in het Gooi een zeer serieus probleem. Juist in het Gooi is veel
natuur, maar ook veel bebouwing en
door wegen, veel ‘verhard’ oppervlak.
Wim Zwanenburg, lijsttrekker voor het Regenwater dat valt op huis of weg
wordt via het riool afgevoerd naar de
CDA bij deze verkiezingen, is eerder
rioolzuiveringsinstallaties (de RWZI’s
lid geweest van het bestuur van het
die door de waterschappen worden
waterschap. Daarvoor was hij ook lid
beheerd). Water wordt dan aan het
van Provinciale Staten van Noordsysteem onttrokken. Uiteindelijk lozen
Holland. Binnen het CDA is hij ook
de RWZI’s op het oppervlaktewater en
actief als voorzitter van het CDA Huizen. Ook Jo Beltman, nummer 8 op de zo wordt de bodem water onthouden.
Het CDA pleit dus voor ontkoppeling
kandidatenlijst, beschikt over de nodivan het riool en de afvoer van regenge bestuurlijke ervaring. Hij was gemeenteraadslid en fractievoorzitter van water waar dat maar kan, waar dat
volgens een kosten-batenanalyse behet CDA Huizen.
taalbaar is.
De waterschapsverkiezingen zijn van
Wij verbruiken veel water dat opnieuw
13 tot en met 25 november. Voor de
in het systeem teruggebracht moet
eerste keer worden de waterschapsworden, dat afgevoerd en gezuiverd
verkiezingen met een lijstenstelsel
moet worden. We willen kunnen
georganiseerd. Ook het CDA doet
zwemmen in ons oppervlaktewater
mee, in 24 van de 26 waterschappen
(dus bijvoorbeeld de blauwalg bestrijin ons land, en dus ook in Amstel,
Gooi en Vecht. De postbus is de stem- den), baggeren om het water helder te
houden en de doorvaart mogelijk, het
bus! Alle ingezetenen, burgers in het
grondwater moet op peil blijven en
waterschap, ouder dan 18 jaar zijn
mag niet vervuild raken. De onderstemgerechtigd en ontvangen een
grondse waterhuishouding mag niet
stembiljet. Dat moet op de post geverstoord worden. Dat is in zijn sadaan worden!
menhang een behoorlijk ingewikkelde
materie en dat vraagt om goede en
Veilig
deskundige bestuurders. AGV staat
We moet ons ook tegen water bevoor een aantal grote uitdagingen, ook
schermen, op overlast en overstrominvanwege de klimaatverandering met
gen bedacht zijn. Veiligheid is één van
periode van een grotere intensiteit van
onze belangrijkste speerpunten bij de
de regenval, afgewisseld met grotere
waterschapsverkiezingen. De dijken
periode van droogte.
moeten goed op orde zijn, en voldoende berging van het overtollige rivierComplexe wateropgaven
en regenwater blijft noodzakelijk. Dijken moeten veiligheid bieden en moe- Er staat ook bij het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht een aanten dus goed onderhouden worden,
tal ingewikkelde onderwerpen op de
18de jaargang, nummer 3

agenda, zoals de waterkwaliteit van de
Loosdrechtse Plassen, de nieuwbouw
van de RWZI bij Anna's Hoeve
(Hilversum) en een calamiteitenwaterberging die ergens in onze regio gerealiseerd moet worden. (Polder Ronde
Hoep, om de andere polders in Amstelveen en Amsterdam te beschermen). In de provincie Utrecht, achter
de Vinkeveense Plassen ligt de
(diepe) Polder Groot Mijdrecht Noord.
Het AGV koerste daar af op het onder
water zetten van de polder, stoppen
met de bemaling, voor natuurontwikkeling en om bodemdaling tegen te
gaan. De feiten die het waterschap
presenteerde bleken echter niet zo
objectief en niet zo goed onderbouwd
te zijn. Provinciale Staten van Utrecht
namen er onder aanvoering van de
CDA-fractie geen genoegen mee en
verlangden nader onderzoek. De commissie-Remkes, onder voorzitterschap
van de oud-minister van Binnenlandse
Zaken, veegde de vloer aan met de
onderzoeken van AGV/Waternet: te
eenzijdig. In het vervolgonderzoek
kwam naar voren dat minimaal de polder minimaal tot in 2050 voor landbouw geschikt is. Moeten we in tijden
van wereldwijd toenemende voedselschaarste landbouwgrond opofferen
aan natuurontwikkeling? Het zou kunnen, maar we moeten de verschillende
opties goed afwegen. Uiteindelijk beslist de ‘algemene democratie’
(Provinciale Staten) over de ruimtelijke
ordening, dus over de bestemming
van de polder, maar AGV moet daarin
wel een zuivere rol spelen.
Ruimte voor water
Het CDA is verder van mening dat
water steeds vaker ordenend is in het
ruimtelijk beleid. Op het platteland was
dat vanzelfsprekend al zo, maar ook in
de stedenbouw is water het ordenend
principe geworden. Meer en meer worden steden naar het water gekeerd en
wordt water (en natuur en cultuurhistoPagina 6

rie) een belangrijk onderdeel in stedenbouwkundig- en landschapsontwerp. Ruimte voor water om dat ook
goed te kunnen afvoeren. Vaak is water ook mooi. Vroeger werden veel
waterwegen gedempt, vandaag zien
we water terugkomen in de bebouwde
kom, o.a. in Bussum. Het waterschap
AGV maakt samen met de gemeente
Stedelijke Waterplannen, recent het
Waterplan Naarden-Bussum, en ook in
de gemeente Huizen is in 2006 een
Stedelijk Waterplan vastgesteld dat
momenteel wordt uitgewerkt. (Zie kader elders in CDAccenten).

Betaalbaar waterbeheer
Het CDA vindt dat waterschappen
open moet staan voor alle belanghebbenden: burgers, ondernemers, boeren en natuurbeheerders. Die open
houding is ook noodzakelijk bij het
samenwerken met partners in de zogeheten waterketen. In de keten vinden o.a de volgende werkzaamheden
plaats: inzamelen, transporteren en
zuiveren van afvalwater. Wij zien het
als taak van het waterschap om o.a.
met gemeenten, samen te werken in
de waterketen en zo efficiënter te werken en kosten te besparen. Zo houden
we het waterbeheer betaalbaar! Voor
het CDA is de betaalbaarheid ook een
belangrijk programmapunt.
Door de toegenomen bestuurlijke slagkracht van de waterschappen en een
goede samenwerking tussen waterschappen, gemeenten en provincie
kunnen wij het vertrouwen hebben dat
we nu en in de toekomst in Nederland,
in onze provincies Noord-Holland en
Utrecht, in het gebied van Amstel,
Gooi en Vecht met het water kunnen
blijven leven en ons veilig kunnen blijven voelen.
Het werk van AGV is belangrijk werk.
Daarom is het van groot belang dat
zoveel mogelijk mensen in november
hun stem uitbrengen bij de waterschapsverkiezingen op het CDA.
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Wim Zwanenburg, lijsttrekker CDA Amstel, Gooi en
Vecht, kandidaat nr. 1,
Lijst 5.

Jo Beltman,
kandidaat voor
het CDA Amstel, Gooi en
Vecht, kandidaat nr. 8,
Lijst 5.

een klankbordgroep bestaande uit o.a.
vertegenwoordigers van IVN, de hengelsportvereniging en buurtcommissies.
Maatregelen
Het plan geeft aan wat er in de komende jaren in Huizen moet gebeuren om
knelpunten in het watersysteem op te
heffen en om de waterkwaliteit te verbeteren. In het plan zijn o.a. de volgende maatregelen opgenomen:







Bevorderen doorstroming
Aanleg vissteiger voor minder
validen
Aanleg natuurvriendelijke oevers
Afkoppelprojecten (regenwater
afkoppelen van riolering)
Opstellen peilbesluit

Status & Proces
Kijk voor meer informatie en het verkiezingsprogramma: www.agv.cda.nl,
zie ook www.kieskompas.nl

Stedelijk Waterplan
Huizen
In 2006 is het Stedelijk waterplan Huizen vastgesteld door de gemeente
Huizen en het waterschap, het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht (AGV). In het plan zijn maatregelen opgenomen om te komen tot
een goed functionerend watersysteem
voor nu en in de toekomst. Momenteel
wordt gewerkt aan de uitwerking van
de maatregelen uit het Waterplan. De
gemeente Huizen en het waterschap
AGV werken daarbij samen. Bij de
uitvoering van de verschillende maatregelen wordt een beroep gedaan op

In 2006 en 2007 zijn er al verschillende maatregelen genomen zoals het
aanleggen van een vissteiger en het
opstellen van een schetsontwerp voor
natuurvriendelijke oevers. Eind 2008
wordt het grondwerk voor de oevers
gerealiseerd. In het voorjaar worden
de oevers, waar nodig, ingeplant. De
provincie Noord-Holland subsidieert de
aanleg van de natuurvriendelijke oevers. Momenteel werkt het hoogheemraadschap nog aan het opstellen van
het peilbesluit. Het peilbesluit regelt
hoe hoog het oppervlaktewater mag
en moet staan en dit besluit moet door
het waterschap worden genomen. De
provincie Noord-Holland stelt het opstellen van een peilbesluit verplicht. De uitvoering van de maatregelen van het stedelijk waterplan loopt
door tot 2015.
In het najaar van 2008 zal een informatieavond over het peilbesluit worden georganiseerd. De informatieavond zal worden aangekondigd via
de website van AGV en de gemeente
Huizen en ook in de plaatselijke krant.

Pagina 7

Van de Wethouder
Mantelzorg
Vandaag hoorde ik dat de Tweede
Kamer een voorstel heeft aangenomen om mantelzorgers een bedrag
van € 250,-- per persoon per jaar te
geven, het zogenaamde mantelzorgcompliment. “Hartstikke leuk”, zult u
denken, maar er zit een adder onder
het gras. Niet iedere mantelzorger
komt hier zomaar voor in aanmerking.
De belangrijkste eis is, dat de persoon
waar de mantelzorger voor zorgt een
AWBZ indicatie moet hebben. En daar
wringt wat mij betreft de schoen. Want
heel veel mantelzorgers zorgen voor
iemand die –als er een indicatie zou
plaatsvinden- beslist aan de criteria
zou voldoen, maar die, juist doordat er
een mantelzorger is, helemaal niet in
dit circuit terecht is gekomen.
Dan is ook nog achter de Haagse burelen bedacht, dat de uitkering moet
plaatsvinden via de sociale verzekeringsbank (SVB). Ik snap daar echt
niets van. De Wmo legt gemeenten de
verplichting op om mantelzorgers te
ondersteunen. En nu wordt er opeens
een nieuwe bureaucratische structuur
naast bedacht. Van een regeringspartij
als de PvdA is dit nog te verwachten,
maar van het CDA had ik toch echt
een andere afweging verwacht.
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“Kunnen we het als gemeente dan
beter?” zult u me willen vragen. Mijn
antwoord daarop is: “Ja!”. In Huizen
hanteren we namelijk andere criteria
voor het begrip “mantelzorger”. Het
gaat bij ons om mensen die meer dan
8 uur per week en langer dan 3 maanden voor een zorgbehoevende naaste
zorgen. Andere eisen stellen we niet!
In Huizen gaat het naar schatting om
ca. 1900 mensen.

Voorafgaand aan het Wmo beleidsplan hebben we in Huizen een zogenaamd “frictieonderzoek” uitgevoerd
onder mantelzorgers. Daardoor weten
we dat onze mantelzorgers behoefte
hebben aan:



ondersteuning bij het regelen
van tal van administratieve zaken,



informatie en advies,



emotionele ondersteuning en
respijtzorg. (dat is even weg
kunnen, terwijl een ander tijdelijk de zorg overneemt)

Vervolgens heeft een conferentie over
mantelzorg plaatsgevonden met locale
partijen (professionele organisaties in
zorg en welzijn, vrijwilligersorganisaties, kerken etc.) met als doel om een
lokaal ondersteuningsnetwerk te
vormen, waarin de
bovengenoemde
behoeften van
mantelzorgers aansluiting vinden in
het aanbod en
waarin alle (zwaar)
belaste mantelzorgers kunnen worden bereikt. Inmiddels heeft Amaris
(met o.a. de christelijke thuiszorg) in

Huizen al een coördinatiepunt voor
mantelzorgers in het leven geroepen.
Wij verwachten dat Vivium (met o.a.
thuiszorg Gooi en Vechtstreek) een
soortgelijk initiatief zal ontwikkelen.
Ook de Vrijwilligerscentrale (vrijwillige
thuishulp), de Stichting Lokaal Welzijn
(met name vanwege hun contacten
met de allochtone mantelzorgers) en
familieorganisaties in de GGZ en de
kerken zijn actief in het Huizer mantelzorgnetwerk. De gemeente vervult mede door de inzet van een mantelzorgmakelaar en door de financiering
van de diverse initiatieven- een regierol.

Wat zou het mooi zijn geweest als
onze bewindslieden in den Haag even
afgedaald zouden zijn naar de dagelijkse praktijk van de mantelzorgondersteuning op het gemeentelijk niveau.
Dan had het mantelzorgcompliment
een mooi aanvullend instrument kunnen worden, dat alle zwaarbelaste
mantelzorgers in Huizen had kunnen
bereiken.

Janny Bakker
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Algemene Ledenvergadering Donderdag 13 november
Graag nodigen wij u allen uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze CDA afdeling te Huizen.
Donderdag 13 november 2008 Aanvang 20:00 uur. Inloop met koffie vanaf 19:45 uur
Locatie: Christelijke Gereformeerde Kerk van Huizen, Bakboord 72
20.00 uur
De avond begint met het huishoudelijk deel met als agenda:

1. Opening door de voorzitter
4.
9.

Bestuursverkiezing
Gemeenteraadsverkiezingen 2010

2. Mededelingen
5. Begroting 2009
10 Rondvraag

21.00 uur

Pauze.

21.15 uur

Thema “Uw fractie aan het woord”

3 Verslag ALV van 22 mei 08
6 Waterschapsverkiezingen 08

De fractie zal u over een paar actuele onderwerpen voorlichten en er met u over discussiëren:

Inleiding en algemeen:
Bert Rebel, fractievoorzitter

Uitkomst begrotingsraad
Jaap van As

Ontwikkelingen Hoofdwinkelcentrum
Kees de Kok

Fietsactie Ruim baan voor de fiets; actie en vervolg Rutger Rebel

Regionalisatie Brandweer
Bert Rebel

Integratienota
Clary Vos

Initiatiefvoorstel Internationale Samenwerking
Nelly Rebel Kruijmer
22.30 uur

Borrel

Wij vertrouwen op een grote opkomst voor deze avond.

Advertentiepagina
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Politieke peilingen, gaat dat wel helemaal eerlijk?
Politieke peilingen, het is een belangrijk onderdeel geworden in onze politieke cultuur. Bijna iedere dag wordt er
wel naar verwezen in de media en
conclusies over het gevoerde beleid
worden getrokken. Nu is dit nog tot
daar aan toe, immers de politieke journalistiek moet ook wat hebben om zich
mee bezig te houden in de vele momenten van de zogenoemde kommertijd. Maar wat gebeurd er als peilingen
de machtsverdeling in Nederland gaan
beïnvloeden?

Feit is namelijk dat politieke peilingen
het vaak niet bij het juiste eind hebben. De resultaten bij de afgelopen
tweede kamerverkiezingen laten dat
ook zien. De drie grote peilbureaus
van Nederland: peil.nl (van Maurice de
Hond), Interview/NSS (peilingen voor
NOVA/Den Haag vandaag) en TNSNipo (veelal voor RTL nieuws) zaten
er bij de afgelopen tweede kamerverkiezingen (november 2006) in hun
peilingen respectievelijk 13, 16 en 18
kamerzetels naast.

Hoe kan het zijn dat peilingen erg
verschillen met de werkelijkheid?

Deze vraag heeft al veel mensen bezig gehouden, zowel statistici als sociale wetenschappers. Iedereen is het
erover eens dat steekproeven (want
dat zijn peilingen) nooit in staat zijn om
de werkelijkheid precies weer te geven. Bij peilingen zijn de verschillen
tussen de steekproef en de werkelijkheid alleen wel wat groter dan bij het
verschil tussen de steekproef en de
werkelijkheid van bijvoorbeeld het gewicht van een pak suiker.
Dit komt doordat de mens nu eenmaal
geen rationeel wezen is en zijn mening
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en met een stem op de CU maakt u
een volgend kabinet met beide partijen
misschien wel mogelijk. Of u bent juist
niet blij met het de huidige linkse partij
in het kabinet en u stemt strategisch
VVD. Het CDA wint immers toch wel,
leest u in de peilingen. Gevaarlijk, er
hoeven namelijk maar 65.591 medeburgers hetzelfde te denken en daar
gaat een zetel voor het CDA. Dit strategische stemmen zal steeds meer
toenemen omdat de traditionele binding met één partij meer en meer vervaagt.
Dennis Heijnen (student bedrijfswetenschappen en politicologie aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam)
permanent wijzigt. Hier zit gelijk het
eerste probleem. Mensen die meedoen
aan uitgebreide kiezersonderzoeken
raken betrokken in de verschillende
politieke standpunten voordat ze hun
mening geven. Daarmee hebben ze
meer verstand van zaken en zijn ze
dus rationeler dan de ‘’gewone’’ burger.
(Dit kan ook grote voordelen hebben,
laat iedereen meedoen aan een uitgebreid kiezersonderzoek en de verkiezingsopkomst zal zeker stijgen!)
Dit gegeven zorgt al voor een kleine
afwijking in de peilingen, maar de echte
fouten sluipen er pas in op het moment
dat er peilingen gepubliceerd worden.

De eerste fout treed alleen op als peilingen direct voor de verkiezingen worden gepubliceerd. Hier komen namelijk
de zogenoemde strategische stemmers
om de hoek kijken. Bijvoorbeeld, uw
voorkeur ligt bij een stem voor het CDA
(daar ga ik gezien uw lidmaatschap
vanuit), maar u ziet dat de partij al zover voor staat in de peilingen dat u twijfelt over uw stem. Immers, onze broeders en zusters van de ChristenUnie
hebben ook wel goede punten, vindt u,

Waar de eerste fouten optreden door
persoonlijke afwegingen, vindt de
tweede fout plaats buiten u invloedssfeer. Het gaat hier namelijk over de
invloed van de media. De NOS en
RTL bepalen namelijk grotendeels op
peilingen wie er aandacht krijgt in hun
bulletins en wie mee mag doen aan de
grote televisiedebatten. We hebben
dat gezien bij de LPF. Fortuyn werd in
2002 zonder enige kamerzetel uitgenodigd bij alle grote debatten terwijl
diezelfde partij in 2006 nauwelijks nog
op tv verscheen omdat ze er slecht
voorstonden in de peilingen. Hetzelfde
zagen we bij D66 in 2006. Door de
lage peilingen zijn zij, zelfs als toenmalige regeringspartij, weinig uitgenodigd.

En ik voorspel dat we straks met hoge
peilingresultaten voor Trots op Nederland veel één op één debatten zullen
zien tussen Balkenende en Verdonk
en dat de PvdA (enkel door slechte
peilingen) het nakijken heeft.

Verbod op publicatie peilingen ?
Doordat peilingen de uitslag beïnvloeden word er in de politiek gediscussi-
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eerd over een mogelijk verbod. Oudminister Winnie Sorgdrager (D66) is
voor, net als André Rouvoet (CU). Zij
krijgen steun van een deel van de bevolking, want uit peilingen, ja uit peilingen, blijkt dat 31% voor een verbod is
in de laatste week voor de verkiezingen; 16 % voor een verbod in de laatste maand en 5% voor een totaalverbod
tijdens de aanloop naar de verkiezingen.
Ikzelf zie wel wat in een verbod in de
laatste maand. We proberen in Nederland de verkiezingen immers zo veel
mogelijk op de inhoud te laten verlopen. Of ben ik daarmee te idealistisch?
In ieder geval moet er voorzichtigheid
worden betracht met de omgang van
peilingen, want we willen natuurlijk niet
dat ze de machtverdeling te veel beïnvloeden.

CDAdressen
Kees de Kok - Fractiesecretaris
keesdekok@cdahuizen.nl
Tel. 06 27852863
Nelly Rebel - Vicefractievoorzitter
nellyrebel@cdahuizen.nl
Tel. (035) 5256649
Jaap van As
Wim Zwanenburg -Voorzitter

jaapvanas@cdahuizen.nl

wimzwanenburg@hotmail.com

Tel. 06 23473819

Tel. (035) 5235691
Clary Vos
Rein Jansen - Secretaris

claryvos@cdahuizen.nl

reinjansen@planet.nl

Tel. (035) 5253366

Tel. (035) 5244437
CDAccenten redactie
Bert Rebel - Fractievoorzitter

redactie@cdahuizen.nl

bertrebel@cdahuizen.nl
Dennis Heijnen

Tel. 06 22911900

www.cdahuizen.nl

(bijna) ALLE LICHTBRONNEN

(bijna) ALLE BATTERIJEN

Voor uw geheel interieur

Braak Interieur Stoffering BV
Hollandse Kade 3
1391 JD Abcoude
T 0294-28 09 00
E info@braakstoffering.nl
W www.braakstoffering.nl
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IndeRaad
Partijgetrouw of ‘lekker weg in eigen dorp’?
“Gras groeit niet harder door eraan te trekken”, fluisterde ik tegen fractiegenoot Kees de Kok tijdens
de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie. De Nota Toerisme en Recreatie werd besproken
en er vond een discussie plaats over de openstelling van winkels en horeca op zondag. De VVD pleitte ervoor dat men als gemeente de Huizer ondernemers actief zou moeten benaderen op zondag
open te gaan. Verrassend omdat het, zeker wat de VVD aan zou moeten gaan, bij uitstek de ondernemer zou moeten zijn die bepaalt of er voor bepaalde activiteiten wel of geen markt is. Hiermee leek
de lokale afdeling de ideologie van hun landelijke partij ineens vergeten.

Ook de PvdA, die landelijk als vanouds bekendstaand als pleitbezorger van betaalbare woningbouw,
was in de eerste week van oktober op drift in Huizen. Met een verbazingwekkend gemak ging de PvdA-fractie namelijk akkoord met het collegevoorstel om twaalf jongerenwoningen minder te bouwen in
het nieuwbouwproject langs de Huizermaatweg. Om omwonenden tegemoet te komen, wilde men de
zesde woonlaag achterwege laten. Met het vrome argument ‘de burger serieus te nemen’ gaf de PvdA
echter aan de jongeren niet serieus te nemen. Voor mij was dit PvdA-standpunt onbegrijpelijk. Het
weglaten van de zesde woonlaag zal immers leiden tot een hogere huurprijs per appartement en
twaalf jongerenappartementen minder. Gelukkig was een grote meerderheid van de raadscommissie
voor de extra woonlaag, waardoor er meer betaalbare jongerenwoningen komen in Huizen.

Zo maar twee voorbeelden waarbij de lokale afdeling van een landelijke partij de eigen grondbeginselen (tijdelijk) aan de wilgen hangt. Als lokale afdeling van het CDA is het steeds weer een uitdaging
om vanuit deze partijbeginselen een standpunt in te nemen in lokale kwesties. Het CDA gaat uit van
de grondtonen ‘gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap’. Met
behulp van deze vier beginselen wordt elke politieke kwestie beoordeeld om te komen tot een afgewogen Christendemocratische standpuntbepaling. Ook worden vanuit deze beginselen diverse initiatieven ontplooid, zoals de fietsactie, waarbij burgers, maatschappelijke organisaties en scholen nadrukkelijk zijn uitgenodigd om punten aan te reiken voor een nog beter fietsklimaat in Huizen. Een duidelijk
voorbeeld van gespreide verantwoordelijk. Het initiatiefvoorstel tot internationale samenwerking is een
goed voorbeeld van solidariteit en de door het CDA (samen met GroenLinks) ingediende motie naar
aanleiding van het Klimaatprogramma 2008-2012 getuigt van rentmeesterschap.

U ziet, wij handelen als fractie graag vanuit de grondbeginselen van onze
partij en worden graag door u aan deze beginselen gehouden. Immers, als je
geen vaste koers hebt, is elke wind ongunstig!

Jaap Van As

