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Van de Redactie
Politiek is keuzes maken. In dit nummer worden vele onderwerpen toegelicht, waarover u binnenkort uw keuze
kenbaar kunt maken. Allereerst, op 10
juni, voor uw vertegenwoordiging in
het Europese parlement en voor het al
of niet toelaten van een casino in de
Graaf Wichman. Wij vragen uw mening over de voorgestelde ontwikkeling van het oude havengebied. Wij
informeren u over de opties bij de beoogde samenwerking tussen de
brandweerorganisaties van Huizen en
Blaricum. Natuurlijk geeft de fractie u
weer inzicht in de keuzes die zij gemaakt hebben en stimuleert de voor-

zitter u om uw keuzes ook kenbaar te
maken. Natuurlijk melden de CDA
Vrouwen en het CDJA zich weer en
onthouden we u de eigenzinnige kijk
van de Rondkijker niet.

Nieuws uit de fractie

3

Ontwikkeling Havengebied 5

Vergeet u ook niet de Algemene Ledenvergadering van 3 juni in uw agenda te
zetten.

De redactie wenst u veel leesplezier

Rein Jansen, hoofdredacteur.

Van de Voorzitter
Wij leven momenteel in een verwarrende en minder optimistische tijd.
Internationaal is er dreiging van
terrorisme. De kansen op vrede in
Israël en Irak lijken ver weg. Dichtbij
is er de slechte economie en oplopende werkloosheid, waardoor de
druk op verschillende overheden
om te bezuinigen toeneemt. In juni
wordt de kiezer naar de stembus
geroepen voor Europa, wat voor het

CDA een zware test zal zijn. Bij velen leeft het besef dat de Europese
eenwording van groot belang is en
een waarborg voor vrede en stabiliteit, maar anderzijds is er ook vaak
het gevoel dat Europa ons boven
het hoofd gegroeid is. De bureaucratie is toegenomen en als klein
land en individuele kiezer heb je er
nauwelijks invloed op.

Europese verkiezingen

bereiken? Slechts een kwart van de
Nederlanders voelt zich betrokken bij
Europa. Nederland is Europees kampioen nettobetaler geworden, maar wellicht is dat de prijs die we voor recht-

Wie weet eigenlijk wat er precies in de
Europese grondwet staat en waar de
politiek uit de verschillende landen
geen overeenstemming over kunnen
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vaardigheid moeten betalen. Wie wil
het recht op ontwikkeling en welvaart
aan de Oost-Europeanen ontzeggen?
Waren we ook niet blij en opgelucht
toen de Berlijnse Muur viel? Veel problemen in Europa zijn niet binnen
‘oude’ landsgrenzen oplosbaar. Wie
daar dieper over nadenkt moet zijn
verantwoordelijkheid kennen, overwint
zijn euroscepsis en gaat in juni toch
gemotiveerd naar de stembus. Kies
dan voor de partij die niet weg loopt
voor zijn verantwoordelijkheid. Kijk
voor meer informatie op:
www.bestbelangrijk.nl en http://
europa.cda.nl! Persoonlijk heb ik een
groot vertrouwen in onze lijsttrekker
Camiel Eurlings.

Havengebied Huizen
In deze turbulente wereld is de gemeente Huizen een oase van rust. De
Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad van het afgelopen najaar
waren ondanks spanningen door de
invoering van het duale beginsel, de
saaiste in jaren. Een half jaar later is
er toch veel gebeurd in de Huizer gemeentepolitiek, zonder dat er onrust is
ontstaan. Nadat de gemeente het bedrijf Pont Meyer er toe kon bewegen te
verhuizen naar het Lucent-terrein, is
de ontwikkeling van plannen voor renovatie van het oude Havengebied
met voortvarendheid ter hand genomen. Onze wethouder Jaap Kos werkt
hard aan de realisatie van de nieuwbouwplannen op het terrein van De
Bun. Helaas stuit de gemeente bij de
planontwikkeling voor de Keucheniusstraat steeds op de private belangen
van diverse projectontwikkelaars. Burgemeester Verdier hoopt het nieuwe
winkelcentrum nog te mogen openen,
maar ik betwijfel of hij de opening nog
binnen zijn ambtstermijn, die in 2006
afloopt, meemaakt. Realisatie van de
plannen vergt samenwerking. Ik vraag
mij wel eens af of de gemeente daar
niet meer als katalysator kan dienen.
Ledenvergadering over verkeersvraagstukken
Een van de punten waar de Keucheniussttraat op hangt, is de vraag hoeveel parkeren mag kosten in het centrum van Huizen. Ook wij als CDA
hebben ons hard gemaakt voor het

gratis parkeren, onder andere in ons
verkiezingsprogramma. Maar wellicht
is dit een onderwerp waar we toch wat
water bij de wijn moeten doen om een
financieel verantwoorde exploitatie
mogelijk te maken. De eigenlijke keuze is: betalen we als burger direct of
laten we de gemeente in eerste instantie de rekening betalen, om dan via
gemeentelijke belastingen en tarieven
later alsnog de rekening in de bus te
krijgen? Om hierover van gedachten te
wisselen is er op 3 juni een ledenvergadering over de verkeersvraagstukken in Huizen. Het onderwerp ‘Verkeer
en Vervoer’ raakt ook thema’s als logistiek, bereikbaarheid van bedrijven
en natuurlijk verkeersveiligheid. Wij
vinden het zeer belangrijk te vernemen
wat de leden er van vinden. Helaas
zijn de reacties op het verkeerscirculatieplan in het gastenboek op de website van het CDA Huizen qua aantal
zeer beperkt gebleven.
Keuzes beïnvloeden
Communicatie is echt iets wat van
twee kanten moet komen. Het moet
een permanent proces zijn. Onlangs
heeft het bestuur intensief met de wethouder en de fractievoorzitter gesproken. De duale verhoudingen tussen de
gemeenteraadsfractie en het College
van B&W enerzijds en de verhouding
tussen het bestuur en de achterban
anderzijds vergen dat er onderling
wordt gecommuniceerd, verantwoording wordt afgelegd en dat er draagvlak wordt opgebouwd. Het CDA heeft
een meelevende achterban die op

gezette tijden behoorlijk van zich laat
horen, en… terecht! Van ons gemeentebestuur mag verwacht worden dat
beleidskeuzes goed gemotiveerd en
uitgelegd worden aan de burger. Dat
geldt dus ook voor een eventuele verkoop van het Dienstencentrum en voor
beslissingen over de nieuwbouw van
de Van der Brugghenschool. Uiteraard
zal niet iedere burger of belangengroep instemmen met de gemaakte
keuzes, maar voor uw kritiek moet u
altijd terecht kunnen bij onze fractie en
onze wethouder. Inspraak betekent
ook niet altijd dat je je zin krijgt. Maar
indien leden en sympathisanten na
inspraak alsnog van mening zijn dat er
onvoldoende rekening wordt gehouden met legitieme belangen of dat
onverantwoorde keuzes worden gemaakt, dan is een politieke partij
(afdeling) bij uitstek het platform om de
discussie voort te zetten. Zo kunnen
de politieke vertegenwoordigers via
ledenvergaderingen of via communicatie met het partij(afdelings)bestuur
beïnvloed worden. Zelfs nadat het
besluit dan uiteindelijk in de gemeenteraad is genomen bestaat er nog de
mogelijkheid voor een correctief raadgevend referendum. Zo is aan u de
keuze op 10 juni bij het referendum
over de juistheid van het besluit voor
een elektronisch casino in het Graaf
Wichman-centrum!

Wim Zwanenburg
voorzitter CDA Huizen

Algemene Ledenvergadering
Noteert u hem alvast in uw agenda?
De ledenvergadering vindt plaats op 3
juni!
14de jaargang, nummer 2
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In Memoriam Jan de Gast1)
Vorig jaar op 28 oktober overleed onze penningmeester Jan de Gast. Hij was een bescheiden man, maar zijn mening
over politieke zaken schoof hij bepaald niet onder stoelen of banken. Jan was zoals dat heet een typische mannenbroeder
uit de ARP. Hij maakte zich zorgen over het verval van waarden en normen in onze samenleving. Dat ging hem aan het
hart. Als voormalig ambtenaar van de gemeente Huizen bleef hij de Huizer gemeentepolitiek nauwlettend volgen, vooral
het financiële beleid.
Jan had zelf een groot plichtsbesef. Vol overgave richtte hij zich op de werkzaamheden die op zijn pad kwamen. Zo heeft
zich sterk ingezet voor de kerk, waar hij een aantal jaren in De Akker ouderling is geweest. Daarnaast was hij acht jaar
penningmeester van het CDA Huizen. Nauwkeurig en accuraat werden de financiële transacties vastgelegd. Tijdens de
voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen wilde Jan precies op de hoogte worden gehouden van alle uitgaven die
er zouden worden gedaan. Hij waakte over het budget van het verkiezingsfonds als over zijn eigen portemonnee.
Een goed mens is teruggekeerd tot zijn Schepper. We hebben Jan herdacht in onze ledenvergadering van november jl.
Wij blijven hem missen in onze bestuursvergaderingen.
1) Door een misverstand is dit In Memoriam niet geplaatst in een eerder nummer van CDAccenten

Gemeente
Nieuws uit de Fractie
In de afgelopen maanden was er
veel aan de hand in de politiek.
Sommige projecten werden voortvarend aangepakt, zoals de bouwplannen op het terrein van 3 in 1. De
plannen voor levensloopbestendige
woningen in dit gebied zijn in een
vergevorderd stadium en worden
nu in de inspraak gebracht. Andere
projecten werden echter weer naar
voren geschoven, zoals de vraag

naar de toekomstige exploitatie van
de Huizer jachthaven. Om hier een
verstandig besluit over te kunnen
nemen hebben we onafhankelijke
informatie nodig. Die informatie kan
niet uit het ambtelijke apparaat komen, enerzijds omdat daarvoor in
dit complexe dossier de kennis ontbreekt, anderzijds omdat ook daar
het risico van belangenverstrengeling aanwezig is. Als fractie zijn we

daarom akkoord gegaan met het
inhuren van externe deskundigen.
In het navolgende beschrijf ik kort
enkele voor het CDA belangrijke
politieke thema’s van de afgelopen
periode, namelijk de nieuwbouw
van de van der Brugghenschool, de
verkoop van het dienstencentrum
en de wijzigingen in het armoedebeleid.

CDA fractie wil nieuwbouw Van der
Brugghenschool locatie Schaepmanlaan

gaat voldoen. De CDA fractie vindt
nieuwbouw van de school ook financieel haalbaar, omdat er bij nieuwbouw
voldoende grond over blijft voor de
gemeente, waaruit de nieuwbouw kan
worden gefinancierd. De politieke besluitvorming liet helaas nog op zich
wachten. We hopen dat in de Raadsvergadering van mei duidelijkheid zal
komen voor alle betrokkenen.

dat deze mensen totaal niet van het
voorstel op de hoogte waren gebracht.
Voor de CDA fractie is dit onacceptabel. In de commissievergadering BWZ
heeft de CDA fractie dan ook om uitstel van de besluitvorming over de
verkoop van het dienstencentrum gevraagd. De CDA fractie is van mening
dat pas een besluit kan worden genomen als voldoende duidelijk is of de
functies die in het dienstencentrum ten
behoeve van ouderen heeft op een
andere locatie behouden kunnen worden. Het is onvoldoende duidelijk of dit
het geval zal zijn, temeer daar hier
helemaal niet met de belanghebbende
ouderen over is gesproken. De CDA
fractie vindt het niet van deze tijd om
eerst een besluit te nemen en vervol-

De CDA fractie wil nieuwbouw voor de
Van der Brugghenschool, locatie
Schaepmanlaan en vindt de door het
College voorgestelde investering van €
900.000 voor renovatie van het huidige gebouw een verkeerde investering.
Het bestuur van de schoolvereniging
Ichthus heeft, door zorgvuldig naar de
inschrijvingen te kijken, nu al kunnen
aantonen dat de van der Brugghenschool in 2005 bevolkt zal worden
door 190 leerlingen. Deze kinderen
verdienen een goede school. De huidige school alleen opknappen zal niet
voldoende zijn om ervoor te zorgen
dat de school aan de eisen van de tijd
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CDA fractie wil uitstel besluitvorming verkoop dienstencentrum
Kort voor de commissievergadering
BWZ werd de CDA fractie geconfronteerd met de voorgenomen verkoop
van het dienstencentrum. De fractie
ging op werkbezoek naar de organisaties die van het dienstencentrum gebruik maken en daaruit werd duidelijk
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gens met belanghebbenden in gesprek te gaan. Pas als de ouderen
reële kansen hebben gehad om hun
zienswijze naar voren te brengen wil
de CDA fractie een beslissing nemen
over de eventuele verkoop van het
dienstencentrum.
Armoedebeleid blijft speerpunt voor
CDA Huizen

Huizen heeft jarenlang veel inzet heeft
gepleegd om uitkeringsgerechtigden
aan het werk te helpen. Dat beleid is
ook heel succesvol gebleken, maar
het gevolg van dat beleid is wel dat de
mensen die in het bestand van de Huizer sociale dienst achterbleven door
diverse redenen ook écht geen kans
meer hadden op betaald werk. En juist
door die uitzichtloosheid, gecombineerd met de langdurig slechte financiele situatie waar deze mensen in terecht kwamen, vervreemden juist deze
mensen steeds meer van de maatschappij. Voor die groep mensen wilde
Huizen concrete maatregelen nemen,
waardoor zij weer konden meedoen
aan sociale en maatschappelijke activiteiten. Daarvoor werd het
“armoedebeleid” ontwikkeld. En het
CDA, destijds met wethouder Dierick
op sociale zaken, heeft daarbij steeds
een voortrekkersrol gespeeld.

Nu per 1 januari 2004 de Algemene
Bijstandswet is vervangen voor de Wet
Werk en Bijstand (WWB) kan het armoedebeleid waarvoor we ons in Huizen zo hebben ingezet niet onverkort
overeind blijven.
Voor mensen die mogelijk nog kunnen
werken is de categoriale bijstand afgeschaft. Alle aanvragen voor individuele
bijzondere bijstand moeten dus apart
worden beoordeeld. De bedoeling van
deze wettelijke aanpassing is om de
zogenaamde armoedeval tegen te
gaan, dat wil zeggen dat het voor
14de jaargang, nummer 2

Sociale zaken:
Uitgaande van de door de gemeenteraad vastgestelde nota armoedebeleid
en de daarvoor in de begroting structureel opgenomen extra middelen
wordt handhaving van het huidige
hoge beleidsniveau nagestreefd. Versterking of verandering van accenten
m.b.t. zowel armoedebeleid, werkgelegenheidsbeleid en herintredingbeleid dient plaats te vinden binnen de
beschikbare budgetten. Eventuele
extra (doel)budgetten t.b.v. nieuw en/
of aanvullend beleid die van rijkswege
zullen worden toegekend zullen worden toegevoegd aan de beschikbare
budgetten. Eventuele dwingende aanwijzingen van het rijk m.b.t. armoedebeleid zullen zonodig worden opgevolgd.

mensen die nog aan het werk zouden
kunnen niet aantrekkelijk gemaakt
moet worden om in de bijstand te blijven. Echter is de CDA fractie van mening dat de WWB nog wel degelijk
ruimte laat voor mensen voor wie werk
echt geen reële optie is. Deze mensen
mogen van het CDA niet de dupe worden van maatregelen die eigenlijk niet
voor hen zijn bedoeld.
De CDA fractie hield tijdens de raadsvergadering van 1 april dan ook een
krachtig pleidooi om het armoedebeleid waar het CDA zich in het verleden
zo hard heeft gemaakt waar mogelijk
overeind te houden: niet alleen doen
wat minimaal moet, maar vooruitstrevend zijn in de wens om mensen die
echt niet aan het werk kunnen niet in
een sociaal isolement te laten belanden. De CDA fractie realiseert zich
daarbij natuurlijk zeer wel dat we als
gemeente in een periode van forse
bezuinigingen zitten. Maar onze inwoners met de kleinste inkomens, die zelf
geen enkele mogelijkheid hebben om
hun inkomen te verhogen, mogen
daarvan niet de rekening gepresenteerd krijgen. Dat vraagt om heldere
politieke keuzes en die wil de CDA
fractie in de begrotingsraad op basis

van goed onderbouwde voorstellen
ook maken.
Op een nadrukkelijk verzoek van de
CDA fractie, dat vervolgens door alle
andere fracties in de Raad werd gesteund, beloofde het College uiterlijk in
september met aanvullende voorstellen te komen op drie onderdelen:
De mogelijkheden van categoriale bijstand voor mensen van 65 jaar en
ouder, die geen, of slechts geringe
pensioenrechten hebben opgebouwd.
Deze mensen behoren tot de generatie die voor de huidige welvaart heeft
gezorgd en de CDA fractie is van mening dat zij moeten kunnen blijven profiteren van de ruimte die de WWB aan
gemeenten voor deze doelgroep biedt.
De mogelijkheden van categoriale bijstand aan de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten die ten gevolge
van hun ziekte of handicap niet meer
in aanmerking komen voor betaald
werk.
De mogelijkheid om bijzondere bijstand te verstrekken in de vorm van
een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering, gespecificeerd naar de
doelgroepen ouderen en chronisch
zieken en voor mensen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm.
We mogen ons gelukkig prijzen dat
anno 2004, nu het klimaat ten aanzien
van armoedebeleid overal in ons land
zichtbaar aan het verharden is, in Huizen opnieuw een CDA wethouder aan
het roer staat van sociale zaken.

Janny Bakker
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Ontwikkeling Havengebied van Huizen
17 november 2003 zijn aan de commissie ROW (Ruimtelijke Ordening
en Openbare Werken) en de pers de
plannen gepresenteerd met betrekking tot de planopzet voor het gebied Oude Haven. U hebt het wellicht in de krant gelezen.
De ontwikkeling van het havengebied is vastgelegd in het bestemHet havengebied 1e fase
Doel van de gemeente is het havengebied aantrekkelijker te maken door de
gedeeltelijk niet meer, bestaande bebouwing te vervangen voor een mix
van woningen en toeristisch recreatieve functies, een aantrekkelijk woon- en
verblijfsgebied.
De planopzet van het havengebied is
ontwikkeld door architectenbureau
Attika en wordt gekenmerkt door het
waterfront aan de kant van de Bestevaer. Dit betekent dat de haven verbonden wordt met de ijsbaan. Verder
is er een markante centrale middenzone, waarin het groen van het recreatiegebied Wolfskamer doorgezet wordt
naar het hart van het plan.
Er komen appartementen, in vormen
die refereren aan pakhuizen, aan de
Bestevaer, centrale middenzone en
langs de Havenstraat. De appartementen variëren van 3, 4 tot 5 hoog. Sommigen met een kleine kap en anderen
met een plat dak. De Havenstraat
wordt afgewisseld met woningen en
commerciële ruimten. Grondgebonden
woningen komen langs de IJsselmeerstraat en in de middenzone. Urban
villa’s, dit zijn appartementengebouwen, daar waar het recreatiegebied
Wolfskamer aansluit. In het water van
de ijsbaan is een kantoorgebouw gedacht, en circa vijf watervilla’s.
De eerste fase omvat circa 144 woningen. En circa 2.500 m2 commerciële
ruimten.
14de jaargang, nummer 2

mingsplan van 1999.
Uitgangspunt voor de invulling van
het gebied is het streven naar toeristisch-recreatieve functies en naar
versterking van de levendigheid.

straat tot het gebouw van Pontmeyer, dat als laatste gesloopt is. De 2e
fase beslaat het resterende deel tot
aan de grote parkeerplaats.
De planopzet bestaat uit 2 delen:

De ontwikkeling en realisatie van
het havengebied wordt gefaseerd
uitgevoerd. De 1e fase is het gebied
vanaf de Bestevaer en IJsselmeer-

● Het havengebied

Men hoopt dit jaar nog te kunnen aanvangen met de bouw.

gen in het havengebied te concentreren en deze derhalve niet op te nemen
in de elders in het havengebied te realiseren ontwikkeling. Dit om reden dat
een combinatie van een horecavoorziening en woningen tot mogelijke
spanningen leidt.

Het havengebied 2e fase
In de 2e fase is er een mogelijkheid tot
het bouwen van circa 200 woningen.
De verwerving en ontwikkeling van
deze terreinen zal nog wel enige tijd
vergen.
Het gebied rondom het restaurant de
Kalkovens.

Rondom de Kalkovens is een plan
ontwikkeld door het samenwerkingsverband Nautisch Haven Kwartier
(NHK). Kleinschalig, zoals bij het NHK
Durgerdam. Individuele bouw, met
lage goot- en kapconstructies en historische elementen.
De Kalkovens blijven er bovenuit steken. Rondom komen een wachtruimte
voor het veer, één of meerdere restaurants, kantoorruimte, ruimte voor toeristische voorzieningen, boten- en havenloods, schaapskooi, museum en
een botterwerf.
De intentie is om binnen deze ontwikkeling de beoogde horecavoorzienin-

● Het gebied rondom het restaurant
de Kalkovens oftewel het Nautisch
Haven Kwartier (NHK).

Deze beide plannen zijn 10 maart in
de inspraak gebracht. Dat betekent dat
burgers en belanghebbenden hun bezwaren c.q. opmerkingen kenbaar
kunnen maken. Dit alles wordt dan
weer teruggekoppeld naar de commissie. In het voortraject heeft de CDAfractie al de nodige kritische vragen
over deze planopzet gesteld. Onverwachte en onnodige financiële uitgaven moeten onzes inziens worden
geëlimineerd.

Vragen
Een aantal vragen met betrekking tot
het havengebied kwamen op:
● Waarom is er gekozen voor deze
variant, verbinding van haven naar
ijsbaan; kan dit kostenverhogende
aspect niet vervallen?
Is er rekening gehouden met:
● hoofdriool in Havenstraat?
● verkeersveilige route zandauto’s
● eventuele grondvervuiling?
● Is er voldoende parkeervoorziening
en wat is de parkeernorm?
Eerder werd gesproken over een bou-

Pagina 5

levard, waarom is deze gedachte, dat
idee losgelaten?
Dit zijn zo een paar vragen welke wij u
niet willen onthouden.
Voor wat betreft het Nautisch Haven
Kwartier onderstrepen wij het commentaar van de ambtelijke notitie. Er
mogen geen lasten voor de gemeente
uit voort vloeien.

Stelling ter discussie
Alhoewel de plannen al redelijk zijn
uitgewerkt zijn wij zo benieuwd wat u
als CDA’er van de plannen vindt. Wij
willen u dan ook uitdagen te reageren
op de stelling die wij hieronder plaatsen:
De voorgestelde ontwikkeling van
het havengebied zal leiden tot meer

recreatie, meer toerisme en het aanzicht van Huizen als havenplaats
verbeteren.
Wij nodigen u uit op deze stelling te
reageren naar de redactie van CDAccenten, u kunt deze stelling ook vinden
op de website zodat u ook per mail
kunt reageren.
Nel Woudsma

Afsluiten discussie ‘verkeerscirculatieplan’
Zoals velen wellicht hebben gelezen
op de website was er de afgelopen
maanden aandacht voor het
‘verkeerscirculatieplan’. Iedereen
werd in de gelegenheid gesteld zijn
mening hierover te geven. Hierop
zijn verschillende reacties binnengekomen. Elke 10e reactie zou een
presentje vanuit de CDA fractie ontvangen om zo te laten blijken dat de
mening van de burger gewaardeerd

wordt. Helaas was aantal reacties
net te weinig om aan de 10de persoon een presentje te kunnen geven.
Voor de CDA Fractie waren alle reacties zeer bruikbaar en deze zijn al
dan niet meegenomen in de besprekingen rondom het plan.
Zoals in bovenstaand artikel reeds

is gemeld kan er ook middels de
website worden gereageerd op de
stelling:
“De voorgestelde ontwikkeling van
het havengebied zal leiden tot meer
recreatie, meer toerisme en het aanzicht van Huizen als havenplaats
verbeteren”
Hiermee komt het vorige discussiepunt aangaande het verkeerscirculatieplan’ te vervallen.

Geloof, hoop en liefde
Drie woorden die voor mij terug te vinden zijn in de Bijbel en het richtsnoer
zijn voor mijn leven (handel en wandel). Hoe dit vorm heeft gekregen in
mijn leven wil ik met enkele voorbeelden uit de Bijbel verduidelijken.
Geloven in het Oude Testament:
Het belangrijkste woord voor geloven
( he’min ) is afgeleid van een stam
waarop ook het ons bekende woordje
amen teruggaat. In het Hebreeuws
betekent het amen op iets zeggen. Je
zegt dit niet alleen met je verstand (=
voor waar houden) maar ook met je
hele persoon en levenswijze (= je eraan houden, je erdoor laten beheersen, je met je hele bestaan erop verlaten)
Een veelzeggend voorbeeld uit het
Oude Testament is het gedrag van
14de jaargang, nummer 2

vader Jakob als zijn zonen hem vertellen, dat Jozef leeft en heerser is over
Egypte: zijn hart bleef er koud onder,
want hij kon het niet geloven ( Gen.
45:26 ). Wanneer zijn zonen echter
met onweerlegbare bewijzen komen,
verandert zijn ongeloof in geloof: toen
leefde de geest van hun vader Jakob
op(vs. 27). Daarop neemt hij het besluit: ik wil gaan en hem zien eer ik
sterf (vs.28). Zodra Jakob gelooft,
komt hij in beweging en handelt hij in
overeenstemming met wat hij gelooft.
Hij zegt er met zijn hele doen en laten
amen op.
Geloven in het Nieuwe Testament

N.T. is geloven een positief reageren
op de verkondiging van het evangelie.
Hoop
Eén van Plato’s uitspraken is: het zijn
van de mens is bepaald door wat hij
hoopt en hoe hij hoopt.
Hoop is in Griekenland een neutraal
begrip. Een mens geeft zelf hieraan
invulling.
Oude Testament
In het O.T. is hoop altijd hoop op iets
goeds In het O.T. richt de hoop zich op
een toekomstbeeld die door God en
zijn beloften is ontworpen.

In de evangeliën zien we o.a. hoe
mensen genezen worden, als ze in
Christus geloven.
In de overige bijbelboeken van het

(Vervolg op pagina 14)
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Samenwerking brandweren Blaricum en Huizen
In VNG-magazine van 5 maart 2004
las ik een artikel met als kop: “Blijf
van onze brandweer af”. Uit dit artikel citeer ik het volgende:
In kringen van burgemeesters
groeit de onrust over plannen van
het kabinet om ingrijpende veranderingen aan te brengen in de positie
van de gemeentelijke brandweer. De
burgemeesters voelen niets voor
een model waarbij de gemeentelijke
brandweer, net als de politie, in 25

Waar je problemen wél mee
oplost, dan wel probeert de
baas te blijven, is een vorm
van samenwerking na te
streven tussen brandweerkorpsen. Het gaat dan om
problemen op het gebied
van vereiste kwaliteit en
continuïteit; hierdoor worden een aantal kwetsbaarheden in de
huidige gemeentelijke organisaties
opgeheven.
Om die reden hebben de raden van de
gemeenten Blaricum en Huizen onlangs positief gereageerd op een uitwerkingsplan van de brandweerkorpsen van beide gemeenten om het project van samenwerking tussen deze
korpsen voort te zetten en verder te
versterken door een centraal geleide
organisatie met 2 uitrukposten.
Randvoorwaarden bij de verdere uitwerking van deze plannen zijn, dat de
plaatselijke korpsen als uitrukeenheid
het uitgangspunt blijven voor het verzorgen van de basisbrandweerzorg en
dat de samenwerkingsvorm een garantie biedt voor de paraatheid overdag.
De samenwerking zelf moet een juridische basis hebben. Het is de bedoeling om hiervoor een lichte vorm van
een gemeenschappelijke regeling te
gaan uitwerken. Gedacht wordt aan de
14de jaargang, nummer 2

regionale korpsen wordt ondergebracht en zowel de beroepsbrandweer als de vrijwilligers in regionale
dienst komen. Nadat de politie lokaal al steeds meer op afstand is
gekomen, zien veel burgemeesters
een gelijksoortig plan voor de
brandweer eenvoudig gezegd niet
zitten. Zeker als dat van bovenaf
wordt opgelegd, terwijl van onderaf
de laatste jaren al zoveel samenwerking is gezocht – en gevonden. Een
uniform model waarbij het beheer in

de regio komt te liggen, staat voor
veel bestuurders op gelijke voet
met opheffing van de gemeentelijke
brandweer. “Ga eerst maar eens
kijken in de werkelijkheid”, zegt menig burgemeester, verbaasd over de
Haagse strapatsen, omdat het overgrote deel van het werk van de
brandweer nog steeds zuiver lokaal
is. De kortste samenvatting van hun
kritiek: ik zie werkelijk niet welk
probleem hiermee wordt opgelost”.

variant waarbij de gemeente Huizen (i.c. de
brandweer Huizen) als
centrumgemeente fungeert en waarin het beroepsdeel van de Blaricumse brandweer wordt
ondergebracht. Er wordt
op deze manier geen gemeenschappelijk orgaan of extra bestuurslaag ingebouwd voor de samenwerking en er kan gebruik worden gemaakt van bestaande ondersteunende
diensten van één van de gemeenten.
Bovendien is de structuur helder en is
het mogelijk om alle afspraken te maken die door de partijen nuttig en
noodzakelijk worden gevonden.
In het model dat verder uitgewerkt
gaat worden, wordt uitgegaan van een
gezamenlijke beroepsdienst. De beide
korpsen, die voor het grootste gedeelte bestaan uit vrijwilligers, blijven afzonderlijk bestaan.
Van de gezamenlijke beroepsdienst
maakt ook de commandant deel uit,
die verantwoordelijk is voor de aansturing van zowel het Huizer als het Blaricumse brandweerkorps. Door middel
van een gezamenlijke beroepsdienst is
de paraatheid overdag voor beide gemeenten geregeld.
Om een adequate samenwerking vanuit de centrumgemeente (i.c. de beroepsbrandweer van Huizen) met de

Blaricumse brandweer en een gelijke
bestuurlijke invloed vanuit Blaricum op
de gemeenschappelijke brandweer te
waarborgen, zullen duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over een
aantal zaken. Te denken valt dan aan:
aansturing van korpsen
aansturing van de commandant door
de beide burgemeesters
wijze en frequentie van terugkoppeling
naar de politiek
vaststelling van jaarbeleidsplannen, de
jaarrekening en begroting
aanstelling en ontslag van korpsleden

Dit zijn zaken die met de bevoegdheden van de beide gemeentebesturen
te maken hebben en waarover de afspraken moeten worden vastgelegd.
In de praktijk komt het er op neer dat
er sprake zal zijn van één brandweerorganisatie Huizen – Blaricum met één
voorraad materieel, één investeringsplan, één technische dienst, één afdeling preventie etc. De twee vrijwilligerskorpsen blijven hun eigen identiteit
behouden.

Het opzetten van een gezamenlijke
beroepsorganisatie heeft vele voordelen, zoals:
● Invoeren kwaliteitsverbeteringen. Op
dit moment worden bij beide korpsen
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kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd
die veelal vanuit een wettelijk kader of
richtlijn zijn bepaald. Bij een samenwerking kan een dergelijk verbetertraject gelijktijdig voor beide gemeenten
worden opgepakt waardoor er minder
personeelscapaciteit nodig is om doelstelling op een adequate manier te
bereiken.
● Waarborgen continuïteit brandweerorganisatie. Een zeer belangrijk voordeel van de samenwerking is dat er
meer waarborging is van de continuïteit binnen de organisatie. Momenteel
worden werkzaamheden veelal door 1
persoon uitgevoerd waardoor er bij
ziekte en verlof geen back-up aanwezig is. Door de samenwerking wordt dit
ondervangen.
● Hiërarchische organisatieopbouw. In
de huidige situatie dienen medewerkers aan de hoogste (opleidings)eis
voor de functie te voldoen, terwijl er
ook werkzaamheden zijn die op een
lager echelon kunnen worden uitgevoerd. Door de samenwerking is het
mogelijk om de werkzaamheden af te
stemmen op het werkniveau waardoor
er een meer getrapte organisatie ontstaat.
● Efficiencywinst door schaalvergro-

ting. Door werkzaamheden samen op
te pakken en gezamenlijk uit te voeren
kan een efficiencywinst worden behaald. Dit betreft dan niet alleen de
meer routinematige afwikkeling van
zaken maar ook het niet meer dubbel
opleiden en trainen van personen.
Voor beide brandweerkazernes geldt
dat de nieuwe beroepsorganisatie als
geheel niet in één van beide locaties
kan worden gehuisvest.
Voor de huisvesting zijn er verschillende mogelijkheden, te weten:
● de huidige kazernes handhaven en
één van beide kazernes aanpassen
voor de gezamenlijke beroepsdienst;
● de huidige kazerne Blaricum opheffen en overgaan tot nieuwbouw;
● de huidige kazerne Huizen opheffen
en overgaan tot nieuwbouw.
Om de keus te maken tussen de mogelijkheden zal er in eerste instantie
een inventarisatie moeten plaatsvinden van mogelijke locaties. Vervolgens zal er per locatie een haalbaarheidsonderzoek moeten plaatsvinden
waarbij de mogelijkheden
(bestemmingsplan e.d.) en de financiele consequenties centraal staan.
Nu beide gemeenteraden hebben in-

gestemd met het uitwerkingsplan kunnen de korpsen aan de slag om te
komen tot een definitief plan waarop
de uiteindelijke besluitvorming kan
plaatsvinden.
Het streven is er op gericht dat eind
2005 het centraal geleide model operationeel zal zijn, met een uitloop van
de huisvesting e.d. naar eind 2006.
Ook de CDA-fractie heeft met de hierboven genoemde uitwerkingsplannen
ingestemd en wacht het definitieve
plan met belangstelling af.
Als fractie hebben we nog aandacht
gevraagd voor de bij de korpsen betrokken vrijwilligers; de brandweercommandanten hebben aangegeven
dat de vrijwilligers dit proces niet als
bedreigend ervaren; ook zij zien de
voordelen van de samenwerking; op
die manier worden zij in staat gesteld
zich toe te leggen op dié activiteiten
van hulpverlening en brandbestrijding
waarvoor ze ook primair als vrijwilliger
bij de brandweer zijn aangetreden.
En die grote groep van vrijwilligers
moeten we koesteren!

Bert Rebel

Interview Camiel Eurlings
De Europese verkiezingen komen er
aan! Op 10 juni is het zover. Tot nu
toe waren er voor Nederland 31 van
de 626 zetels in het Europese Parlement beschikbaar. Door de uitbreiding met 10 nieuwe lidstaten blijven
er na de verkiezingen in juni nog 27
zetels beschikbaar op een totaal
van 732.
Het opkomst percentage voor deze
verkiezingen is traditioneel laag. In
1979 ging bijna 60% van de Nederlandse kiesgerechtigden stemmen,
maar in 1999 was het opkomstpercentage slechts 29,9%. Alleen in
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Groot-Brittannië was het nog lager
(23%). Het CDA doet het traditioneel
goed. Bijna altijd heeft het CDA de
Europese verkiezingen in ons land
gewonnen
(met uitzondering van
1984). In
1999 kreeg
het CDA
26,9% van de
stemmen,
goed voor 9
zetels.

Camiel Eurlings (1973) is sinds 19
mei 1998 lid van de Tweede-Kamerfractie van het CDA. Hij woont in Valkenburg a/d Geul. Camiel studeerde
technische bedrijfskunde in Eindhoven en was gemeenteraadslid in zijn
woonplaats. Ook was hij voorzitter
van de CDJA-afdeling Mergelland. In
de Tweede Kamer is hij algemeen
woordvoerder van zijn fractie voor het
buitenlandse beleid. Daarnaast houdt
hij zich onder andere bezig met verslavingszorg en drugsbeleid. Bij de
komende Europese verkiezingen is
hij lijsttrekker van het CDA..
Pagina 10

Het CDA heeft Camiel Eurlings tot
lijsttrekker gekozen. Een jong politiek
talent: 31 jaar. Limburger in hart en
nieren. We zullen nog veel van hem
horen. Zijn ambitie is zonder twijfel ook
deze verkiezingen te winnen. Tijd voor
een paar vragen.

Hoe zorgt u ervoor dat u regelmatig
het initiatief hebt, een dominante factor
in het debat bent?

U bent gekozen tot CDA-lijsttrekker
voor de Europese verkiezingen. Wat
betekent dat voor u?
Op 14 februari jl. hebben de CDAleden mij gekozen. Ik ben hen en de
afdelingen van de partij bijzonder
dankbaar voor het vertrouwen dat zij
mij hebben geschonken. Samen met
mijn medekandidaten zal ik er alles
aan doen om dat vertrouwen waard te
zijn en te blijven.

moet Europa zich een natuurlijke
plaats verwerven. Niet de verre anonimiteit van Brussel, maar een herkenbaar thuis. Europa is niet ver weg,
maar hier en van ons.

Wat wordt uw motto voor de Europese
verkiezingen?
CDA: Voor een eigen plek in Europa.
De toekomst van Europa en de eigen
plaats van Nederland daarin zijn bij het
CDA in goede handen. We gaan er
alles aan doen om Europa extra impulsen in de goede richting te geven.

Hoe gaat u de afstand tussen Brussel
en Huizen overbruggen?
‘Europa’ roept bij veel mensen een
dubbel gevoel op. Aan de ene kant ligt
onze toekomst in Europa, het biedt
perspectief op een stabiele samenleving. Aan de andere kant is de EU een
ondoorgrondelijk en ontoegankelijk
apparaat dat ver van mensen af staat.
Te veel burgers vinden Europa een
‘ver van mijn bed-show’. Het CDA wil
daarom werken aan een Europa dat
weer leert dichtbij en herkenbaar voor
de burgers te zijn. Een Europa dat van
ons allemaal is. Wij willen dat Europa
het eigen karakter en de eigen toekomstkansen van de burgers en van
de lidstaten weer centraal stelt.

Wat worden uw belangrijkste thema´s
in de verkiezingen?
Veiligheid en kenniseconomie. Een
stabiel Europa is een veilig Europa.
We kunnen gezamenlijk optreden tegen wat ons bedreigt. Waar dat mogelijk is moeten we als Europeanen samenwerken om criminaliteit en dreiging van terreur terug te dringen. De
Unie is verplicht om de burgers bescherming en vrijheid te bieden.
Daarnaast wil het CDA zwaarder inzetten op de ontwikkeling van slimme
netwerken van vernieuwers in Europa.
Laten we het voordeel van de open
grenzen dat Europa ons biedt oppakken. Europese investeringen die impulsen geven aan die kennisnetwerken van vernieuwers bieden ons kansen op nieuw, duurzaam en slim werk.
Dat helpt bij het ontstaan van nieuwe
beroepen. Innovatie helpt ook bij het
stimuleren van duurzaamheid op punten als schone energie en een vernieuwend milieubeleid.

Het debat in de Europese Unie moet
weer helder worden. Het Europese
Parlement wordt de komende jaren
een echte volksvertegenwoordiging.
Een parlement dat de kwaliteit en de
openheid van het Europese apparaat
voorop stelt. De verkiezingen moeten
gaan over de toekomst van ons land
en de andere lidstaten, elk op hun eigen plek met elk hun eigen kleur en
karakter. Europa leeft dankzij die veelkleurigheid. Europa zal tot bloei komen
dankzij nieuwe kansen en slimme oplossingen.
Met een laatste vraag wil ik de lijsttrekker tot een voorspelling over het aantal
te behalen zetels verleiden, maar dat
lukt niet. Camiel Eurlings volstaat met
de uitspraak: “Ik reken op uw steun,
zodat we met elkaar ons eigen Europa
uit de anonimiteit gaan halen”. Goed,
dan maar een eigen indicatie. Als het
CDA een resultaat haalt zoals nu in de
peilingen wordt voorspeld, dan blijft
het steken op vijf à zes zetels. Bij een
percentage als in 1999 kunnen het er
wel zeven worden. Maar een score
van 30% moet toch mogelijk zijn? Acht
zetels! Een echt feest wordt het als we
éénderde van de stemmen halen: negen zetels. Een droom die werkelijkheid gaat worden?

Kees de Kok

Binnen onze Nederlandse nationaliteit
14de jaargang, nummer 2
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Referendum Gokhal ‘Graaf Wichman’
Zoals u waarschijnlijk al uitgebreid
in de lokale media heeft vernomen,
is de poging om een referendum af
te dwingen over een gokhal in het
uitgaanscentrum geslaagd! In

plaats van de benodigde 2.250, zijn
er maar liefst 3202 aanvragen goedgekeurd. Bovendien zijn er nog
eens 443 ongeldige aanvragen,
waarvan de overgrote meerderheid

slechts is afgekeurd vanwege het
niet nauwkeurig invullen van het
formulier.

10 juni 2004, gelijk met de Europese
verkiezingen, zal het referendum gehouden worden. Wij zijn zelf blij dat
het referendum niet op een aparte dag
gehouden wordt, al was het alleen
maar omdat de dag makkelijker te onthouden is en dus niet zomaar voorbij
zal gaan. Mensen die hoe dan ook hun
stem willen laten gelden in het referendum zullen dat toch wel doen, of het
nou samen met een andere verkiezing
is of niet. En wie weet zullen nu sommige Europa-stemmers, als ze er toch
zijn, ook maar meedoen aan het referendum.

klaren dat hij niet luistert naar de officiele wil van het volk. En dat is nou niet
het fijnste wat politici willen doen! Het
winnen van het referendum betekent
dus niet automatisch dat het besluit
wordt teruggedraaid, maar zal nooit
onopgemerkt voorbij gaan vanwege de
verplichting tot heroverweging in de
wet. Uiteindelijk hoeft in ons geval
maar één raadslid zijn overwegingen
aan te passen om de Gokhal tegen te
houden.

showbizz komt om sfeervol uit te gaan
onder het genot van live-muziek van
bekende artiesten. Nee, het woord
elektronisch casino is misleidend. Men
moet meer denken aan een aantal
hallen zoals die bestaan in het Verenigd Koninkrijk, waar zelfs oudere dames dag in dag uit hun AOW staan te
vergokken en geen geld meer over
hebben voor hun eigen verzorging.
Mensen die dat ooit gezien hebben
zullen precies begrijpen dat de sfeer
en het publiek van een fruitautomatenhal in de verste verte niet te vergelijken is met die van een casino à la Kurhaus. Een echt casino heeft wel sfeer
en gezelligheid en leidt tot een positieve uitstraling. Als men dat in Huizen
zou plaatsen, zouden de kaarten heel
anders liggen ...

Wat gebeurt er met de uitslag
De NEE-stemmers hebben het referendum gewonnen als er een absolute
meerderheid is behaald. Maar de Tijdelijke Referendumwet voorziet in een
extra drempel. In het geval van Huizen
komt dat erop neer dat het aantal
NEE-stemmers minimaal 9.500 moet
bedragen. Als aan beide eisen voldaan is, wordt de gemeenteraad verplicht om het gokhalbesluit te heroverwegen. Dit betekent dus dat elk raadslid dat toch nog vóór de gokhal is, expliciet (in zijn stemgedrag) moet ver-

Referendumcomité ‘Gokhal NEE!’
Op dit moment zijn we druk bezig om
een veelzijdig referendumcomité te
vormen dat keihard campagne zal
gaan voeren tegen de komst van de
gokhal. Naast de 3.500 uit de vorige
ronde, zullen er namelijk nog eens
minimaal 6.000 -en liever nog meertegenstanders bereid moeten zijn om
op 10 juni naar de stembus te gaan
om tot 9.500 te komen. Vanaf mei zal
de campagne geïntensiveerd worden.
Geprobeerd zal worden om de komst
van de gokhal niet vanuit één bepaalde hoek te bestrijden, maar om aan te
geven dat er vele redenen naast elkaar bestaan die pleiten tegen de gokhal met 75 fruitautomaten.

Hoe ziet een dergelijk casino er
uit?
Heeft u wel eens nagedacht over de
sfeer en de uitstraling die een dergelijke hal heeft, hoe mooi hij ook is ingericht? Het wordt geen luxe casino zoals in Scheveningen of Monaco, waar

14de jaargang, nummer 2

Al met al was de belangstelling
overweldigend.

Laat uw stem gelden
Bij dezen willen wij een beroep op alle
CDA-leden doen om het referendum
vanuit het NEE-kamp te ondersteunen.
Zonder de hulp en de meest enthousiaste inzet van alle tegenstanders uit
alle hoeken, zal het referendum niet
slagen. De vleugels moeten nu worden uitgeslagen naar alle bevolkingsgroepen in Huizen. We moeten de
bezigheid in eigen kring doorbreken.
Anders ondergaat het Huizer referendum waarschijnlijk hetzelfde lot als het
onlangs gehouden Hilversums parkeerreferendum!

CDJA Huizen
Harmen Rebel
Jaap Kos
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CDA Vrouwen
Op donderdag 19 juni houden het ICB
en het CDAV samen met de Tweede
Kamerfractie al weer hun zesde netwerkbijeenkomst. Deze bijeenkomst
staat in het teken van de partijbrede
discussie binnen het CDA over
‘Investeren en Integratie’. Het thema
van deze middag is ‘integratie en gezin’. Samen met u hebben we gesproken over de aandacht voor de rol van
het gezin bij inburgering. Een aantal
deskundigen, waaronder Peter Cuyvers (voormalig staflid Nederlandse
Gezinsraad), Kathleen Ferrier (CDA

Netwerkbijeenkomst ICB en CDAV

Tweede Kamerlid, woordvoerder gezinsbeleid) en Mirjam Sterk (CDA
Tweede Kamerlid, woordvoerder integratie) zullen vanuit hun vakgebied
een link proberen te leggen tussen
integratie en gezin. De bijeenkomst
duurt van 17.00 – 19.00 uur en is in
het gebouw van de Tweede kamer te
Den Haag. Voor meer informatie en/of
aanmelden kunt u mailen Marco Senda: senda@bureau.cda.nl

Het beleid ten aanzien van de pluriforme
samenleving is nader uitgewerkt in het
rapport 'Nieuwe wegen, vaste waarden'
van het Strategisch Beraad, in de fractiespecial van de CDA-fractie in de Tweede
Kamer 'Cohesie in de samenleving' en in
het verkiezingsprogramma 'Samenleven
doe je niet alleen'.
Om het beoogde beleid gestalte te geven
is reeds in 1983 het Inter Cultureel Beraad
(ICB) ingesteld. De primaire taak van het
ICB is, het bevorderen van de acceptatie
van levensbeschouwelijke en culturele
pluriformiteit binnen de kaders van het
Program van Uitgangspunten van het
CDA en het creëren van een gemeenschappelijk draagvlak daarvoor.

De Geus: nog veel emancipatiewerk
Uit de Volkskrant van 8 maart 2004

Vrouwen moeten volgens minister De
Geus van Sociale Zaken nog altijd
vechten voor hun plek op de arbeidsmarkt. ‘Op papier is in Nederland al
heel veel bereikt op het gebied van
emancipatie en klopt een heleboel,
maar in de praktijk is er nog ontzettend
veel te doen’, stelde de minister.

Volgens De Geus is op papier bijvoorbeeld goed geregeld dat vrouwen

recht hebben op eenzelfde beloning
als mannen in dezelfde functie en zijn
vrouwen inmiddels goed opgeleid.
‘Kijkend in hoeverre vrouwen doorstromen naar topfuncties, valt er in Nederland echter nog veel winst te behalen
in vergelijking met het buitenland’.
Daarbij wees hij erop dat emancipatie
in Nederland ook een beetje laat’ op
gang is gekomen.
De bewindsman deed zijn uitspraken

Wereldgebedsdag 2004
Een viering georganiseerd vanuit Panama.
Op vrijdag 5 maart werd om 19.00 uur
in de “Schoter”, Wakkerendijk 66a te
Eemnes de traditionele Wereldgebedsdag gehouden. Dit uur van gebed
had dit jaar als thema “Vol vertrouwen
bouwen aan de toekomst”. Dit thema
was op verzoek van het Internationale
Comité Wereldgebedsdag door vrouwen uit Panama uitgewerkt in liturgie,
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zang en gebed.
Ruim 180 landen in de gehele wereld
namen deel aan deze Wereldgebedsdag. In Laren, Blaricum, Eemnes en
Huizen is dit uur van gebed sinds jaren
een traditie. De bijeenkomst werd door
ongeveer zestig vrouwen en mannen
bijgewoond.

bij een ontbijtbijeenkomst van de commissie Participatie van vrouwen uit
etnische minderheden (PaVEM), die in
opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Vreemdelingenzaken is
opgericht. Volgens De Geus is vooral
ook op het gebied van de emancipatie
van allochtone vrouwen veel werk te
verzetten. Zo stelde hij dat relatief veel
allochtone vrouwen in de WW en
WAO zitten en geen baan hebben

Het thema van het landelijke CDAV
is: “Mobilitieit en Emancipatie”
Wilt u meer weten over de activiteiten
van de CDA Vrouwen in Huizen? U
kunt bellen naar het secretariaat CDAV Huizen 035 – 525 84 20 of mailen jameijs@hotmail.com
Wij willen de digitale snelweg optimaal gebruiken. Stuur ons uw emailadres zodat wij u ook langs deze
weg op de hoogte kunnen houden.
Het CDAV is een organisatie waar
je bij wilt horen.
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Nieuwe Testament
De hoop wordt in één adem genoemd
met het geloof en de liefde.
De hoop wordt in het N.T. beheerst
door Gods reddend optreden in Jezus
Christus. Men hoopt op de Messias en
wat Hij doen zal bij zijn komst
Liefde
Oude Testament
Het Hebreeuwse woord voor liefhebben, liefde, geliefde wordt in allerlei
betekenissen gebruikt net zoals bij
ons. Wij lezen van de liefde van God,
maar vaker over het liefhebben van
God. De aandacht is gericht op wat
God doet ( zijn handelen in de geschiedenis ) in het O.T. vnl. voor zijn
volk Israel. Voor dit liefhebben is geen
reden aan te geven. Het feit van zijn
liefde is niet te verklaren, het is er, als
een puur wonder.
In Leviticus 19:18 wordt de liefde tot

de naaste geboden. In Mattheus 7:12
zegt Jezus hierover: Alles nu wat gij
wilt, dat u de mensen doen, doet gij
hun ook aldus: want dit is de wet en de
profeten.
In Lev. 19:34 wordt de liefde tot de
vreemdeling geboden. De vreemdeling
moet worden behandeld als een mede-Israeliet!

Nieuwe Testament
De Griekse taal bood drie woorden
aan voor het Hebreeuwse woord liefhebben:
1) eros- liefde i.v.m. seksualiteit
2) phileo – philia – houden van een
persoon, houden van iets
3) agepè – Gods verkiezende liefde
voor mensen
Het woord eros komt niet voor in het
N.T. en het woord philia slechts twintig keer. Het woord agapè daartegen
vele malen. Het Johannes evangelie
wordt door de agapè beheerst. Johan-
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nes benadrukt dat geen mens de liefde van de Vader kan leren kennen
buiten Jezus om.
Het is opvallend hoeveel aandacht en
nadruk de liefde van de christenen in
het N.T. krijgt. De agapè is een gave
van de Geest. Zij is een reflex van het
liefhebben van God en vertoont daardoor dezelfde kenmerken. ( o.a. respect, naastenliefde).
Van de liefde geldt dat zij nimmermeer
vergaat (1Cor.13:8). Zij is daarom op
de toekomst gericht en van de drie
woorden de enige die overblijft.
Nelly Rebel-Kruijmer

Agenda
Datum
3 mei
5 mei
10 mei
11 mei
12 mei
13 mei
17 mei
20 mei
24 mei
27 mei
31 mei
1 jun
2 jun
3 jun
7 jun
14 jun
15 jun
16 jun
17 jun
21 jun
28 jun
1 jul
5 jul
12 jul

Activiteit
Geen Fractie
Bevrijdingsdag
Fractie
Commissie ROW
Commissie BWZ
Commissie ABF
Werkbezoek
Hemelvaartdag
Fractie
Gemeenteraadsvergadering
Geen Fractie
Geen Fractie
Presidium
Algemene Ledenvergadering
Werkbezoek
Fractie
Commissie ROW
Commissie BWZ
Commissie ABF
Werkbezoek
Fractie
Gemeenteraadsvergadering
Fractie
Geen Fractie
zomervakantie tot 23 augustus
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Adressen
Bestuur CDA Huizen

Rekening nummer: 65.02.26.798

Voorzitter: Wim Zwanenburg

t.n.v. penningmeester CDA

A. Crijnssenstraat 7, 1411 DV Naarden

ING Bank Huizen

tel. (035) 523 56 91

Girorekening: 251617

Populierenlaantje 5a, 1272 CW Huizen
tel. (035) 525 47 45
Secretaris: André Verkaik
Vossestraat 32, 1273 TS Huizen
tel. (035) 524 37 73
e-mail: verkaik.andre@12move.nl
Lid: Kees de Kok
Langestraat 60, 1271 RC Huizen
tel. (035) 52 61 930

Jaap Kos, Wethouder ROW
Kotter 2, 1276 CE Huizen
tel. (035) 525 27 45

e-mail: wimzwanenburg@hotmail.com
Vice-voorzitter : Ab van de Born

CDA – Wethouder

CDJA -Huizen
Jaap Rutger Kos

e-mail: jaap-kos@wanadoo.nl

Crailoseweg 37, 1272 ER Huizen

CDA – fractie

tel. (035) 525 43 14

Jo Beltman, fractievoorzitter

e-mail: jaapkos@tiscali.nl

Nw Bussummerweg 42
1272 CJ Huizen

CDA –Vrouwen

tel. (035) 525 61 53

Voorzitter: José Meys-Rutten

e-mail: jwa.beltman@wanadoo.nl

Imkerweg 2, 1274 HZ Huizen
e-mail: jameijs@hotmail.com

Nelly Rebel-Kruijmer, vicefractievoorzitter
Arie de Waalstraat 13

e-mail: cgdekok@planet.nl
Secretariaat:

1272 CB Huizen

Lid: Jaap Rutger Kos

p/a Imkerweg 2, 1274 HZ Huizen

tel. (035) 525 66 49

Crailoseweg 37, 1272 ER Huizen

tel. (035) 525 84 20 – 525 72 02

e-mail: nrebelkruijmer@wanadoo.nl

Penningmeester:

Bert Rebel

Nel Woudsma-Spaander

Bovenlangewijnseweg 10

tel. (035) 525 43 14
e-mail: jaapkos@tiscali.nl
Lid: José Meijs-Rutten
Imkerweg 2, 1274 HZ Huizen

Crailoseweg 56, 1272 EW, Huizen

tel. (035) 525 84 20

tel. (035) 523 17 40

e-mail: jameijs@hotmail.com

e-mail: nelwoudsma@wanadoo.nl

Lid: Cees Teeuwissen
Keucheniusstraat 25, 1271 BM Huizen

1272 BX Huizen
tel (035) 526 40 87
e-mail: bert.rebel@wanadoo.nl
Janny Bakker-Klein, fractiesecretaris
Bachlaan 16

tel. (035) 525 95 61

1272 EK Huizen

e-mail: teeuwissen@teeuwissen.com

tel. (035) 525 43 27

Lid: Robert de Vries
de Drost 2, 1274 HZ Huizen
tel. (035) 526 84 76
e-mail: r.en.a.de.vries@hetnet.nl

e-mail: j.bakker-klein@wanadoo.nl
Nel Woudsma-Spaander
Crailoseweg 56
1272 EW Huizen

Lid: Ruben Woudsma

tel. (035) 523 17 40

Merino 22, 1273 JG Huizen

e-mail: nelwoudsma@wanadoo.nl

tel. (035) 602 97 77
e-mail: ruben.woudsma@tiscali.nl
14de jaargang, nummer 2

Pagina 15

CDAchterzijde

Rondkijker
Uw rondkijker kan ook wel eens in de fout gaan.Hij vroeg zich af wat miscreëren was.
Het woord werd gebruikt door Gerrit Pas van Groen Links. Jammer, want Gerrit had het
over: MIST creëren.Door die T ging uw rondkijker dus letterlijk de MIST in. Sorry Gerrit
Pas.
Deze keer vroeg de redactie mij of ik mijn licht wilde laten schijnen over de oude haven,
de samenwerking met de brandweer Blaricum, het refendum, de Europese verkiezingen
en de toekomstvisie voor Huizen. Voor uw rondkijker teveel van het goede.
Je vraagt je af of al deze onderwerpen wel leven bij de Huizer bevolking. Zelfs het referendum is geen onderwerp van dagelijkse gesprekken, terwijl een gokhal toch tegen
onze principes is. Natuurlijk niemand zit specifiek op een gokhal te wachten, ofschoon
uw rondkijker liever praat over een elektronisch casino. Ik heb er alle stukken nog eens
op na gelezen en gelet op alle voorwaarden die er in worden gesteld denk ik dat de Huizer wereld niet instort als dat casino er komt.Bovendien ligt er de levensgrote vraag wat
er dan wel met het uitgaanscentrum moet gebeuren. Voor het welslagen van het referendum zou het goed zijn als het CDA met een, voor alle burgers duidelijk, alternatief zou
komen dat geld oplevert en geen geld gaat kosten. Want geld heeft Huizen nodig om uit
de rode cijfers te komen.
Voor een deel heeft onze eigen wethouder dat al klaar. De bezuinigingen die hem waren
opgelegd heeft hij gehaald. Het nieuwbouwen zal nog zeker de nodige problemen met
zich mee brengen. De gemeente mag overal bouwen, maar ons uitzicht moet onbelemmerd blijven, ons groen mag niet worden aangetast en onze parkeerruimte mag niet
minder worden. Dan maar wat torenflats zou je zeggen, maar denk wel aan de horizonvervuiling. Huizen moet een gezellig dorp blijven. Alleen wij willen geen dorpelingen zijn.
We hebben stadse allures. Zie daar maar eens uit te komen.
Wat zou u zeggen van een bescheiden dorp met circa 30.000 inwoners (dus niet meer
bouwen) een bescheiden winkelvoorziening (dus geen uitbreiding van het winkelcentrum) met als voordeel dat het geen aantrekkingskracht meer heeft voor mensen van
buiten Huizen. Is ons parkeerprobleem ook opgelost! Rest ons alleen nog de OZB fors te
verhogen om alles betaalbaar te maken. Dat heeft trouwens nog een voordeel, want de
laagste inkomensgroepen zullen langzaam naar elders gaan verhuizen waardoor de
woningbehoefte geleidelijk kleiner zal worden. De behoefte aan bouwen zal dus ook op
termijn verdwijnen.
Zo ziet u maar, met een beetje fantasie zet je in 10 minuten een toekomstvisie voor Huizen op papier.
Maar goed, volgend jaar mag u zelf zeggen wat u van Huizen vindt. Er komt een burgeronderzoek, als de raad er geld voor over heeft tenminste. Dat moet het dualisme ten top
worden. We zullen zien.
Eerst maar eens europees kiezen in juni en natuurlijk voor of tegen de revitalisering van
het uitgaanscentrum of, zo u wilt, voor of tegen het casino.
Voor uw rondkijker staat een ding vast. Zolang er nog miljoenen mensen zijn die deelnemen aan de postcodeloterij, de bankgiroloterij, de staatsloterij, de sponsorloterij, de lotto
of de toto is een referendum over een gokhal eigenlijk overbodig.

door
Harry Meijers

U, lieve lezeressen en lezers, mag daar natuurlijk anders over denken. En er dus ook
over stemmen. In dit hopeloos verdeelde landje kan dat gelukkig nog. En laten we daar
maar blij mee zijn.

