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We staan nu aan de start van een 
moeilijk politiek seizoen, maar het 
laatste dat je kunt zeggen is dat 
CDA-politici weglopen voor hun  
verantwoordelijkheid. Het kabinet-
Balkenende-II heeft een fors  
aantal impopulaire maatregelen 
moeten nemen en de omvang van 
de bezuinigingen, 20 miljard of 
ongeveer 4 procent van het  
nationale inkomen, is ongekend. 
De kritiek is hevig en ook in de 

eigen CDA-kring maken we ons 
wel zorgen over het sociale  
gezicht van het CDA. Onze Haag-
se partijgenoten hebben in ieder 
geval een hoop uit te leggen. Maar 
zelfs traditioneel links  
journalistiek Nederland was het er 
over eens dat de oppositie geen 
alternatief kon bieden bij de  
Algemene Beschouwingen.  
Wouter Bos mag zich rijk rekenen 
met opiniepeilingen, maar hij 

slaagde er niet eens in namens de 
PvdA een geloofwaardige  
Tegenbegroting tegen de  
Miljoenennota te presenteren. We 
moeten ons ook wel afvragen of 
een verzorgingstaat die totaal vast 
dreigt te lopen in tijden van  
recessie wel zo sociaal is. Ook de 
problemen van de vergrijzing en 
de pensioenproblematiek mogen 
we niet meer voor ons uit  
schuiven zoals dat op velerlei  
terreinen 8 jaar lang onder Paars 
is geschied.  

 

Voor u ligt een vernieuwde  
CDAccenten. In het vorige nummer 
kondigden wij aan dat uw ledenblad 
meer het karakter van een nieuwsblad 
zou krijgen. De opmaak is aangepast 
en het is steeds duidelijk herkenbaar 
waarop het artikel betrekking heeft. Zo 
onderscheiden we artikelen met we-
tenswaardigheden van de partij en 
van de leden en ledenorganisaties als 
CDAV en CDJA, uit de gemeente, uit 
de provincie, landelijk, uit Europa. 
Maar ook informatie gerangschikt op 
thema’s: Internet, de agenda, religie 
en natuurlijk weer de Rondkijker, op 
onze achterpagina, een politieke rond-
blik. Niet ieder nummer zal in al deze 
rubrieken informatie bevatten, maar u 
kunt snel herkennen waarover we u 
willen informeren.  

 

Elke bijdrage zal ook een herkenbare 
inleiding bevatten, de tekst van het 
artikel is in drie kolommen opgemaakt.  

We zijn een blad voor en van leden van 
het CDA in Huizen en nodigen u uit uw 
gedachten en commentaren als CDA-lid 
op de politieke ontwikkelingen aan de 
redactie toe te sturen. Wij stellen ook 
uw reacties op prijs via de Website van 
CDA-Huizen: http://www.cda.nl/huizen.  

 

De redactie wenst u veel leesplezier  

Rein Jansen, hoofdredacteur.  
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Maatregelen 

Het is echter wel extra pijnlijk dat een 
aantal structurele maatregelen juist in 
een tijd van recessie genomen moet 
worden. WAO-ers die herkeurd wor-
den en gezond worden geacht,  
betreden een arbeidsmarkt waar het 
aantal banen toch al onder druk staat. 
Het appèl op de 
“eigen verantwoorde-
lijkheid” kan in die 
omstandigheden wel 
eens te gemakkelijk klinken. In het 
Gooi en in Huizen neemt de werkloos-
heid momenteel zelfs disproportioneel 
toe. In de  villabuurten van het Gooi is 
het  jarenlang conjunctureel  
bovenproportioneel goed gegaan, 
maar nu zien we de keerzijde. De 
werkgelegenheid is in het Gooi sterk 
afgenomen door bijvoorbeeld de  
ontwikkelingen bij Lucent (met  
vestigingen in Hilversum en voorheen 
ook in Huizen). Alleen al de publieke 
omroepen moeten de komende jaren 
80 miljoen gaan bezuinigen en dat zal 
zeker banen kosten. Vrijwel alle om-
roepen hebben al een vacaturestop 
ingesteld. Gemeentebestuurders heb-
ben zeker in deze tijden dan ook een 
uiterste inspanning te leveren om tot 
een goed vestigingsbeleid voor bedrij-
ven te komen en zich in te zetten voor 
het aantal arbeidsplaatsen in de eigen 
regio. 

 

Gemeente 

Op de gemeenten komt ondertussen 
ook heel wat af omdat de uitvoering 
van de Bijstandswet wordt gedecentra-
liseerd en nog wel met minder geld. 
Dat vergt dus een enorme krachtsin-
spanning en onze gemeenteraadsfrac-
tie heeft afgelopen jaren dan ook  
terecht bij het College van B & W en 

bij het ambtenarenapparaat aange-
drongen op het tijdig gereedkomen 
van een Plan van Aanpak voor de  
uitvoering van de Bijstandswet op  
lokaal niveau. Hopelijk blijven wij in 
staat onze zwakkeren in de (Huizer)  
samenleving te blijven steunen. Een 
aantal maatregelen zoals de schuld-

hulpverlening is daar 
een goed voorbeeld 
van. De financiële posi-
tie van de gemeente 
Huizen is overigens 

toch al niet rooskleurig. De meerjaren-
begroting laat immers een structureel 
tekort zien wat zal leiden tot het ne-
men van verdergaande maatregelen 
om tot een sluitende begroting te ko-
men. Dit vergt veel creativiteit en inzet 
om de zwakkere te ontzien, hoewel de 
mogelijkheden om inkomenspolitiek te 
bedrijven op het niveau van de ge-
meente uiterst beperkt is. 

 

Communicatie 

We moeten dit kabinet echter wel 
eerst de kans geven het beleid goed 
gestalte te geven. Toen in 1982 het 
eerste kabinet Lubbers aantrad en de 
eerste forse ingrepen in de Sociale 
Zekerheid en de subsi-
dieverlening aankondig-
de hebben veel CDA-ers 
zich ook afgevraagd of dat wel goed 
zou gaan. Toen is dat beleid goed uit-
gepakt en heeft ook de zwakkere in de 
samenleving geprofiteerd van het eco-
nomische herstel en de gezondere 
staats financiën. In 1986 heeft de kie-
zer het CDA-beleid vervolgens geho-
noreerd met een forse verkiezings-
winst. De CDA-fractie in de Tweede 
Kamer dient echter wel te waken voor 
de kwaliteit van de publieke sector. De 
bezuinigingen in bijvoorbeeld de zorg-

sector lijken niet te verenigen met on-
ze vorige verkiezingscampagne 
"Anders en Beter". Wat gebeurt er nu 
bijvoorbeeld met de wachtlijsten in de 
Zorg? De bureaucratie bevechten en 
méér met minder geld blijft het parool, 
maar uiteindelijk moeten die handen 
aan het bed ook wel met redelijke sa-
larissen beloond worden en dat kost 
dus geld. Ik acht het verder zeer 
wrang dat een willekeurige wijkver-
pleegkundige 80 euro per maand moet 
inleveren omdat de belastingvrije on-
kostenvergoeding van 28 eurocent per 
gereden kilometer naar 17 eurocent 
teruggaat, terwijl tezelfdertijd om reden 
van administratieve lastenverminde-
ring de blijde  
leasewagenrijder een douceurtje krijgt 
omdat het tarief van de fiscale bijtelling 
van 25% naar 20% van de catalogus-
waarde gaat en de regeling voor het 
woon-werkverkeer verruimd wordt. Dit 
is op inkomenspolitiek gebied toch een 
misgreep. Ik hoop dat de CDA Tweede 
Kamerfractie daar wat aan kan bijstel-
len en zich niet laat afschepen met het 
argument dat dan eerst weer dekking 
gevonden moet worden. Sommige 
dingen kunnen gewoon echt niet! De 
vergadering van voorzitters van het 

CDA in de Gooi- en 
Vechtstreek heeft bij de 
partijleiding in Den Haag 

en bij de Tweede Kamer fractie al per 
brief aangedrongen op een goede uit-
leg van het totaal van de maatregelen 
en de zorg geuit over het sociale ge-
zicht van het CDA. 

 

Wim Zwanenburg 

voorzitter CDA-Huizen 

“financiële positie van de ge-
meente Huizen is overigens 

toch al niet rooskleurig” 

“Sommige dingen kun-
nen gewoon echt niet! “ 



Zo bezochten we de wijkbijeen-
komst in het Holleblok en gingen 
we op de fiets naar de “Kostmand”, 
waar we een verrassende kennis-
making hadden met de Turkse man-
nen die daar het koffiehuis bezoch-
ten. We deden mee aan de zwem-
vierdaagse en we bezochten een 
informatieavond over het Regionaal 
Economisch Stimuleringsprogram-
ma. Als fractie willen we met een 
open oog en een open oor in de 
Huizer samenleving staan. 

Maar er is toch ook weer heel wat te 
vergaderen geweest, zowel in de com-
missies als in de Raad. Wij proberen u 
via website regelmatig op de hoogte te 
houden van de standpunten die we als 
fractie naar voren brengen. Voor die-
genen die de website niet kunnen be-
zoeken vat ik de belangrijkste punten 
hieronder nog eens kort samen: 

 

CDA pleit voor meer aandacht voor 
werkgelegenheid 

De CDA fractie vindt dat dit College 
veel meer werk zou moeten maken 
van werkgelegenheid in Huizen. In 
Huizen stijgt de werkloosheid momen-
teel dubbel zo snel als het landelijke 
gemiddelde. Daarom vindt de CDA 
fractie dat het College creatiever zou 
moeten omgaan met het bevorderen 
van werkgelegenheid in Huizen. De 
suggestie van het CDA om bijvoor-
beeld bij alle nieuwe bouwprojecten 
ook het in dienst nemen van werklo-
zen als onderhandelingspunt in te zet-
ten is door het College overgenomen. 
Maar de CDA fractie vindt dit nog te 
weinig en stelt dat het College ook, in 
het overleg met het bedrijfsleven, ac-
tiever moet zijn in het zoeken naar 
mogelijkheden die werkgelegenheid in 
Huizen stimuleren.  

 

De zomermaanden zitten er al weer 
op. Met veel elan en nieuwe energie 
zijn we weer aan de slag gegaan. De 
voor de CDA-fractie typerende 
werkbezoeken zijn voor de tweede 
helft van 2003 al weer gepland. Een 
bezoek aan jongerencentrum Tra-
montano vond plaats in september. 
In oktober gaan we naar het RIO en 
in november naar het Goois Natuur-
reservaat. Maar ook tussentijds zijn 
leden van de CDA fractie al weer 
regelmatig “de boer op” geweest. 

Integrale schuldhulpverlening 

De CDA fractie is bijzonder positief 
over het voornemen van de Gemeente 
Huizen om te komen tot een integrale 
regeling voor schuldhulpverlening. Het 
CDA heeft hier in haar verkiezingspro-
gramma al een zwaar punt van ge-
maakt en de integrale schuldhulpverle-
ning ook bovenaan op de agenda ge-
zet in de pilot programmabegroting 
sociaal beleid. Zeker met het oog op 
de stagnerende economische groei en 
de sombere vooruitzichten m.b.t. de 
invoering van de wet Werk en Bijstand 
is het van groot belang dat al in een 
vroeg stadium hulp wordt geboden 
aan mensen die zodanig in de schul-
den dreigen te komen, dat de situatie 
door henzelf niet meer op te lossen is. 
De extra investering in schuldhulpver-
lening vindt de CDA fractie dan ook 
gerechtvaardigd. Wel wil de CDA frac-
tie op den duur de resultaten kunnen 
zien van de inspanningen die op het 
gebied van preventie gedaan worden.  

 

Voortzetting zorgloket 

De CDA fractie is altijd al een groot 
voorstander geweest van het zorglo-
ket. Nu blijkt dat de waardering van 
het zorgloket bij zowel medewerkers 

als bezoekers enorm hoog is vindt de 
CDA fractie dit reden temeer om het 
zorgloket te continueren. 

 

Voortgang bebouwing  
Mayonnaterrein 

De CDA fractie wil vasthouden aan de 
volgorde die is afgesproken ten aan-
zien van selectie van bedrijven voor 
het Mayonnaterrein, namelijk: Bedrij-
ven uit het gebied Oude Haven, Bedrij-
ven binnen het hoofdwinkelcentrum, 
waarvan gewenst is dat ze bij nieuwe 
winkelontwikkelingen verplaatst wor-
den. Bedrijven die op locaties geves-
tigd zijn die na vertrek voor herontwik-
keling in aanmerking komen, Bedrijven 
die om een andere reden verplaatst of 
uitgeplaatst moeten worden. Of er 9 of 
13 kavels beschikbaar zullen komen 
zal afhangen van de afspraken die met 
de te vestigen bedrijven gemaakt kun-
nen worden. De CDA fractie wil het 
College de ruimte geven om hierover 
met betrokken bedrijven in onderhan-
deling te gaan. Dat geldt ook voor de 
bedrijven die op dit moment aan de 
Botterstraat zijn gevestigd, maar die 
volgens de hierboven aangegeven 
prioritering pas als derde optie in beeld 
zullen komen.  

 

Motie vluchtelingenbeleid 

De CDA fractie heeft samen met de 
fractie van Groen Links een motie op-
gesteld, waarin het College wordt op-
geroepen om de minister van Integra-
tie te laten weten dat Huizen de brief 
van de vier grote steden m.b.t. het 
asielbeleid ondersteunt. In die brief 
staat een verzoek aan de minister om 
de pardonregeling te verruimen. Ook 
willen de gemeenten mensen niet uit 
hun huis zetten als er geen mogelijk-
heid voor terugkeer naar het land van 

Gemeente 
Nieuws uit de Fractie 

13de jaargang, nummer 2 Pagina 3 



heid maatschappelijk middenveld; inte-
grale schuldhulpverlening.  

Concrete doelstellingen 

Op basis van de belangrijkste over-
eenkomsten uit de programma’s zijn 
we als werkgroep de wensen van de 
politiek gaan vertalen naar concrete 
doelen voor 2004 en verder. Het resul-
taat werd in de vergadering van de 
commissie BWZ gepresenteerd en 
bediscussieerd en uiteindelijk ook met 
raadsbrede consensus als kaderstel-
lend stuk aan het College overgedra-
gen. Vervolgens is het College aan de 

In de commissie BWZ werd in het 
voorjaar van 2003 door het College 
een voorstel gedaan voor een pilot 
programmabegroting op het gebied 
van sociale voorzieningen. De CDA 
fractie vond het voorstel veel te wei-
nig concreet. Met het oog op de 
problemen waar we de komende tijd 
mee te maken krijgen, o.a. door het 
verslechterde economisch klimaat, 

slag gegaan met het uitwerken van 
plannen. Hier en daar werden doelstel-
lingen door het College nog aange-
past, maar in dat geval werd er steeds 
een reëel alternatief voorgesteld. Al 
met al heeft deze hele exercitie gere-
sulteerd in brede belangstelling vanuit 
de Raad en in een concreet en meet-
baar plan van aanpak voor het toe-
komstige beleid m.b.t. sociale voorzie-
ningen. Met tevredenheid mogen we 
constateren dat daarin alle speerpun-
ten uit ons verkiezingsprogramma een 
duidelijke plaats hebben gekregen. 
Eén van de plannen, namelijk de inte-

herkomst is. De zorg van CDA en 
Groen Links, uitgesproken door Gerrit 
Pas, werd raadsbreed ondersteund en 
het verzoek zal door het College wor-
den uitgevoerd. Het indienen van de 
motie kon hiermee achterwege blijven. 

 

Discussie n.a.v. recente overlast 
rond “de Kostmand” 

In de Raadsvergadering vond een dis-
cussie plaats over de recente overlast 
rond de Kostmand en de publiciteit die 
hierover is losgebarsten. De CDA frac-
tie heeft met klem verzocht om een 
plan van aanpak, waarin een analyse 
van de problemen wordt gemaakt en 

waarin een tweesporenbeleid wordt 
uitgewerkt: een harde aanpak van de 
raddraaiers en het bevorderen van de 
communicatie met en tussen alle 
goedwillende betrokkenen. De CDA 
fractie wil in het plan van aanpak 
meerdere oplossingsrichtingen onder-
zocht zien, waaronder ook cameratoe-
zicht. De burgemeester heeft dit plan 
van aanpak toegezegd. Een motie van 
CDA en VVD m.b.t. een proef met het 
cameratoezicht is daarom vooralsnog 
aangehouden.  

Op dit moment werkt de fractie hard 
aan de algemene beschouwingen bij 
de begroting van 2004. Ons verkie-
zingsprogramma is daarbij richtingge-

vend: wat hebben we (nog) niet gerea-
liseerd van wat we aan onze kiezers 
hebben beloofd en welke onderdelen 
daarvan willen we in de plannen voor 
2004 verwezenlijkt zien? We houden u 
op de hoogte.  

 

Namens de CDA fractie, 

Janny Bakker  

Actieve inbreng CDA fractie in  
programma sociale voorzieningen  
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Verkiezingsprogramma’s 

Allereerst heeft de werkgroep alle ver-
kiezingsprogramma’s van de politieke 
partijen in Huizen geanalyseerd op 
onderwerpen die met sociale voorzie-
ningen verband houden. Met uitzonde-
ring van VVD, Dorpsbelangen en SGP 
hadden alle Huizer politieke partijen 
wensen t.a.v. dit onderwerp. Het CDA 
is hier in het verkiezingsprogramma 
zelfs heel uitvoering over. Speerpun-
ten uit ons programma zijn: begelei-
ding naar werk; armoedebestrijding; 
aanvullend minimabeleid; betrokken-

stellen die een poging zou wagen 
om de wensen van de Raad te verta-
len in een kaderstellend document 
voor het College, waarin concrete 
doelen zouden worden geformu-
leerd. De Commissie werd gevormd 
en bestond uit Nel Hoogmoed 
(PvdA), Ronald Bleijenberg 
(Leefbaar Huizen), Henca Hasper 
(D66) en Janny Bakker (CDA). De 
commissie kreeg ambtelijke onder-
steuning van Joep Schrőder, 
Raadsgriffier en van Cees Bakker 
en Jos Huijts, beiden vanuit hun 
verantwoordelijkheid voor Sociale 
Zaken. 

het financiële perspectief van de 
Gemeente Huizen en de nieuwe wet 
“Werk en Bijstand” die per 1 januari 
a.s. de Bijstandswet gaat vervan-
gen, is het nodig om concrete doe-
len te formuleren en duidelijke af-
spraken te maken over de middelen 
die daarvoor worden ingezet. De 
PvdA steunde dit standpunt en stel-
de voor om een commissie in te 



Wat is uw specifieke inbreng als  
CDA-er? 

Ik probeer nuchterheid in te brengen, 
nuchterheid in ambities. Niet alleen 
ambitieuze plannen maken, maar ook 
bezien of iets uitgevoerd kan worden 
en of er draagvlak voor is. Als een 

project ingezet wordt be-
kijk ik of het in de toe-
komst netjes beheerd kan 
worden. 

 

U bent lid sinds 1999: wat was een 
dieptepunt? 

Een dieptepunt was de manier waarop 
er met de deelstroomgebiedsvisies is 
omgegaan. De ambtelijk ingezette 
koers is zonder enige nuancering dog-
matisch vastgehouden. Bespreking in 
de commissie Milieu, water en groen is 
angstvallig vermeden. Resultaat: een 
theoretisch verhaal zonder draagvlak 
bij de inwoners van Noord-Holland.  

 

En een hoogtepunt? 

Als mensen na de vergadering naar je 
toekomen en zeggen dat ze zo blij zijn 
eindelijk eens iets uit de praktijk te 
horen. Ook het indienen van 
(aangenomen) moties bij de behande-
ling van het streekplan Noord-Holland 
zuid, geeft veel voldoening. 

Wat is uw visie op de vervoersproble-
matiek in ´t Gooi? Wanneer wordt er 
nu eindelijk eens een effectieve oplos-
sing gerealiseerd? Wat is uw bijdrage 
daaraan? 

De vervoersproblematiek in het Gooi 
zal nog zeer veel aandacht vragen. 
Een paar praktische zaken worden 
opgelost, zoals met de rotondes op de 
Gooilandseweg van Bussum naar 
Weesp.  

De ontsluiting van het mediapark 
vraagt oplossinggerichtheid van be-
stuurders in de hele regio. Het reikt 
verder dan Hilversum en het is daarom 
moeilijk om alle neuzen in één richting 
te krijgen. Ik hoop dat Hans Hillen als 
mediator kan bereiken dat de bestuur-
ders tot een oplossing komen en daar 
hun nek voor uit willen steken. 

Rondom de A1 is ook draagvlak van 
de hele regio voor nodig. We hebben 
als CDA fractie formeel en informeel 
hier voortdurend aandacht voor ge-
vraagd van de Tweede Kamer fractie. 
Uiteindelijk moet een dergelijke lang-
durige lobby toch resultaten geven. 

Persoonlijk heb ik binnen de fractie 
steeds uitgedragen dat het opwaarde-

CDA-politici vind je overal, ook in de 
provinciale staten van Noord-Holland. 
Het lijkt ons daarom een goed idee 
kennis te maken met leden van de 
CDA-fractie uit onze regio. Deze keer 
een interview met Cornelis van Diest. 
Hij is lid van de Provinciale Staten 
voor het CDA en in het 
dagelijks leven melkvee-
houder in de gemeente 
Muiderberg. Als statenlid 
zit Cornelis van Diest in de commis-
sies Economie, Landbouw en Europa, 
Milieu, Water en Groen, Openluchtre-
creatie, Onderwijs en Personeel en 
Organisatie en ten slotte in de com-
missie Wegen, Verkeer en Vervoer. 

 

Welke betekenis heeft het lidmaat-
schap van de Provinciale Staten voor 
u? 

Naast het voeren van een zelfstandig 
bedrijf moet ik me verdiepen in allerlei 
onderwerpen. Ik probeer een visie te 
ontwikkelen die ook steun van mijn 
fractie krijgt. Als CDA-
vertegenwoordiger van het platteland 
moet ik veel uitleggen aan de ambte-
naren in het provinciehuis. 

 

 

 

grale schuldhulpverlening, is door het 
College zelfs al helemaal uitgewerkt.  

 

Toekomst 

Bovenstaande betekent niet dat we er 
nu ook zijn met ons sociale beleid in 
Huizen. De CDA fractie vindt bijvoor-
beeld dat het College veel meer werk 
moet maken van de bestrijding van de 

werkloosheid, die in Huizen de afgelo-
pen maanden dubbel zo hard is  
gestegen als in de rest van Nederland. 
Ook zal het nog een hele klus worden 
om het armoedebeleid, waar we als 
CDA in het verleden zo hard aan  
getrokken hebben, overeind te  
houden. Samen met onze eigen CDA 
werkgroep “Sociaal Beleid” (Margo 
Dierick, Rob Doesburg, Rein Jansen, 

Provincie 
Interview 
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Kees de Kok en Erik Racké) zullen we 
dan ook ten aanzien van de uitvoering 
van het programma sociale voorzienin-
gen stevig de vinger aan de pols hou-
den. 
 

Janny Bakker  

“Ik probeer nuchterheid 
in te brengen, nuchter-

heid in ambities.” 

Opwaarderen van bestaande door-
snijdingen roept de minste  

weerstand op 



Bekendheid 

Eigenlijk ken ik er maar drie: Hanja 
Maij-Weggen, Arie Oostlander en Wim 
van Velzen. En die bekendheid dan-
ken ze primair niet aan hun lidmaat-
schap van het Europees Parlement. 
Welnee, de oud-minister, de oud-
directeur van het wetenschappelijke 
instituut en de oud-partijvoorzitter heb-
ben hun bekendheid vooral te danken 
aan die andere functies. Dat geeft te 
denken. Welke verdiensten hebben de 
andere zes eigenlijk op hun naam 

Meer dan de helft van onze regels 
en wetten wordt in Brussel ge-
maakt, en niet in Den Haag. Toch is 
onze belangstelling voor Europa 
gering. Veel mensen denken dat de 
bureaucratie in Brussel is uitgevon-
den. Verder twijfelen velen aan de 
democratische controle. Wat stelt 
het Europese Parlement nou voor? 

staan. Ik zal u nu niet vermoeien met 
een overzicht van alle zes. Ik beperk 
me tot Bartho Pronk uit Groenekan, 
voor mensen uit ´t Gooi toch eigenlijk 
om de hoek. 

 

Bartho Ponk 

Volgens zijn eigen website schrijft hij 
vier keer per jaar een nieuwsbief. In de 
nieuwsbrief van juli 2003 schrijft hij op 
een informatieve en toegankelijke ma-
nier over enkele actuele onderwerpen. 
Aan de orde komt de uitbreiding van 
de EU met 10 nieuwe lidstaten. Hier-
door zullen er 162 nieuwe parlementa-
riërs bij komen. Verder schrijft Bartho 
Pronk over de sociale aspecten van de 
nieuwe Europese Grondwet. Hij wijdt 
verder een artikel aan de Europese rol 
bij de aanpak van de vogelpest en aan 
een uitspraak van het Europese Hof 
van Justitie dat toestemming voor een-
voudige medische ingrepen in andere 

ren van bestaande doorsnijdingen de 
minste weerstand oproept en dus veel-
al het snelste tot uitvoering kan ko-
men.  

´t Gooi is een mooi gebied, ook wat 
natuur betreft, maar het is ook erg vol 
en versnipperd. Welk landschapsbe-
leid staat u voor? 

In mijn beleving is er in ´t Gooi en in 
de Vechtstreek een fragiel evenwicht 
tussen natuur, agrarisch cultuurland-
schap en verstedelijking. De druk op 
de ruimte voor o.a. 
infrastructurele wer-
ken blijft aanwezig.  

Het gebied is juist zo 
mooi door verschei-
denheid. In mijn beleving mag er niet 
meer aan het open polderlandschap 
geknabbeld worden. Bij verdere na-
tuurontwikkeling zal het open land-

schap op termijn geheel verdwijnen, 
terwijl het open polderlandschap al 
hoge natuurwaarde heeft. Het is een 
belangrijk broedgebied voor grutto en 
andere kritische weidevogelsoorten. 

De provincie moet toezicht houden op 
het waterschap. Hoe doet u dat en wat 
vindt u van de bestuurlijke kwaliteit 
van het waterschap Amstel Gooi en 
Vechtstreek? Hoe is het gesteld met 
het waterbeheer en het dijkonder-
houd? 

Het toezicht van de pro-
vincies op de waterschap-
pen is in wetgeving vast-
gelegd. Formeel is vooral 
de toetsing van het jaar-

plan en de meerjarenbegroting van 
belang. In de commissie Milieu, water 
en groen hebben we indringende dis-
cussies gehad over diverse peilbeslui-

ten. De goedkeuring daarvan vindt 
formeel door Gedeputeerde Staten 
plaats. De discussie ging over de 
vraag wat is de theorie en hoe gaan 
we praktisch om met de belangen van 
eigenaren en aanwonenden. 
De kwaliteit van het waterbeheer is in 
het algemeen goed te noemen. Extre-
me situaties zoals deze zomer in  
Wilnis kun je nooit helemaal uitsluiten. 
We zullen moeten accepteren dat wa-
terbeheersing ook door de natuur zelf 
bepaald wordt. En dat laatste betekent 
nu eenmaal dat we niet alles zo kun-
nen beheersen zoals we misschien 
wel zouden willen. 
Cornelis van Diest. Een man van de 
praktijk, dat is duidelijk. We danken 
hem voor zijn bereidheid aan dit inter-
view mee te werken.   
Kees de Kok  

Europa 
CDA in het Europees parlement 
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“Bij verdere natuurontwik-
keling zal het open land-
schap op termijn geheel 

verdwijnen” 

In juni volgend jaar zijn er verkiezin-
gen voor het Europese Parlement. 
Het bestaat uit 626 leden. Op dit 
moment komen 31 van hen uit Ne-
derland, van wie er 9 lid zijn van het 
CDA (zie tabel op pagina 11). Kent u 
ze? Weet u waar ze vandaan ko-
men? Wat doen ze?  

De gemiddelde leeftijd van deze ne-
gen CDA-ers is ruim 55 jaar. Wat dat 
betreft is de beoogde lijsttrekker alleen 
al vanwege zijn leeftijd een welkome 
vernieuwing. Verder valt op dat de 
regionale spreiding nogal te wensen 
over laat. Maar liefst zes provincies 
zitten zonder ´eigen´ volksvertegen-
woordiger, waaronder Noord-Holland. 
Het lijkt geen overbodige luxe dat daar 
bij de samenstelling van de nieuwe 
kandidatenlijst ook verandering in 
komt. 
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Algemene Ledenvergadering 

EU-lidstaten niet nodig is. Wat mij op-
valt is dat ik in geen enkel artikel te 
horen krijg wat de opvattingen van 
Bartho Pronk zijn en welk standpunt 
het CDA heeft over de genoemde on-
derwerpen. Doen CDA-standpunten er 
toe?  

Om daar iets meer over te weten te 
komen moet je misschien naar één 
van zijn zes spreekbeurten toe, die hij 
in de periode september t/m november 
in het land gaat houden, o.a. op Wie-
ringen en in Amsterdam. Of je moet je 
verdiepen in de vragen die hij aan de 
Europese Commissie heeft gesteld. 
Sinds het begin van de zittingsperiode 

heeft Bartho Pronk 60 vragen gesteld 
(alleen of samen met anderen), dat is 
gemiddeld iets meer dan 1 vraag per 
maand. Zo op het eerste gezicht wordt 
dat niet duidelijk. Het is een waaier 
aan onderwerpen: het rijbewijs, AOW, 
euromunt van 1 en 2 cent, vakbonds-
rechten, asbest, studiefinanciering, 
vakantiegeld, leeftijdsdiscriminatie van 
voetbalscheidsrechters, enz. Zo op het 
eerste gezicht is niet duidelijk wat het 
belang van de vragen is. Hebben de 
vragen en antwoorden invloed op het 
beleid? Ik weet het nog niet. In het 
volgende nummer zullen we Bartho 
Pronk zelf aan de tand voelen.  

Internet 

In ieder geval is mij wel duidelijk ge-
worden dat Internet een prima hulp-
middel is om over het Europese Parle-
ment geïnformeerd te worden. De toe-
gankelijkheid van de informatie is 
goed. Hoe was dat vroeger toch toen 
het World Wide Web nog niet be-
stond? 

 

Kees de Kok 

Parlementariers 

13de jaargang, nummer 2 Pagina 11 

Naam Lft Woonplaats Lid van EP Portefeuille Website 

Hanja Maij-Weggen 59 Eindhoven 1979 – 1989 Voorzitter CDA-delegatie www.maij-weggen.com 

Albert Jan Maat 
 

50 Paterswolde 1999 - heden Landbouw, visserij, milieu www.ajmaat.nl 

Arie Oostlander 67 Doetinchem 1989 - heden Buitenland, mensen-rechten, vei-
ligheid 

www.oostlander.net 

Bartho Pronk 
 

53 Groenekan 1989 – heden Werkgelegenheid, sociale zaken, 
begroting 

www.barthopronk.com 

Bert Doorn 
 

54 Wassenaar 1999 – heden Interne markt, economie en mone-
taire zaken 

www.bertdoorn.nl 

Peter Pex 
 

57 Rotterdam 1994 – 1999 
2003 - heden 

Regionaal beleid, vervoer en toe-
risme 

www.peterpex.nl 

Maria Martens 
 

48 Arnhem 1999 – heden Cultuur, jeugd, sport, media, on-
derwijs, emancipatie, ontwikke-
lingssamenwerking 

www.mariamartens.nl 

Ria Oomen 
 

53 Maasbracht 1989 – heden milieubeheer, volksgezondheid en 
consumentenbeleid 

www.oomen-euro.org 

Wim van Velzen 
 

60 Waalwijk 1994 – heden Industrie, handel, buitenland, men-
senrechten, veiligheid 

www.wimvanvelzen.nl 

 

Noteert u hem alvast in uw agenda? Zoals 
in de agenda (pagina 14) te lezen is, is op 
20 November de najaarsvergadering! 



kunnen leiden. Dit is ons aller op-
dracht, en zeker voor het CDA. 

Liefde: Liefde zou de grondslag moe-
ten zijn voor onze samenleving. Het 
streven naar de Normen en Waarden 
in deze samenleving kan daarbij een 
goede handreiking zijn. 

Majoor Boshart 

Tijdens het grachtenconcert in Amster-
dam zag ik Majoor Boshart. Deze 
vrouw straalt voor mij GELOOF en 
HOOP en LIEFDE uit. Haar geloof en 
vertrouwen in God en de gehele 

In Kor. 13-13 worden de drie goddelij-
ke deugden genoemd: 

Geloof: Geloven is zoveel omvattend. 
In de Bijbel lezen wij over hoe God de 
aarde en de mens geschapen heeft. 
Vele verhalen vertellen ons over hoe 
Jezus hier op aarde leefde en gestor-
ven is voor ons. Hoe zou je de Bijbel 
lezen zonder het Geloof? 

Hoop: Hoop kan vertrouwen geven in 
de juiste besluiten van de Wereldlei-
ders en daardoor voor de gehele 
mensheid tot een betere toekomst 

mensheid. Haar hoop en haar vertrou-
wen in een betere toekomst. Haar lief-
de voor de mensen die door omstan-
digheden zoveel moeten missen. Om 
zichzelf zo weg te kunnen cijferen dat 
vind ik geweldig en dwingt mijn res-
pect af. 

Het Pocketkruisje 

Tijdens een bezichtiging van een kerk 
zag ik op de lectuurtafel een klein hou-
ten kruisje liggen met de bijbehorende 
tekst: zie kader op pagina 13. 

José Meijs-Rutten 

Het landelijke CDA heeft er een 
nieuw communicatiemiddel bij. Na 
een lange proefperiode is medio 
2003 het CDAnet officieel ge-
lanceerd. CDAnet is de plek waar 
alle CDA leden uit Nederland elkaar 
24 uur per dag kunnen ontmoeten. 
Het CDAnet is een intranet, dit 
houdt in dat het een afge-
schermd deel van het Internet 
betreft welke alleen toeganke-
lijk is voor leden van het CDA.  

 

Communiceren 

Vanaf nu kunnen alle CDA-leden 
de nieuwe site gratis gaan ge-
bruiken. CDAnet biedt de CDA 
leden diverse mogelijkheden, zoals: 
Digitaal stemmen op stellingen, 
volgen van het laatste CDA nieuws, 
contact leggen met andere leden 
en bovenal debatteren met andere 
leden over het CDA en de alge-
mene politieke ontwikkelingen. 
Voor besturen van lokale en provin-
ciale afdelingen heeft het CDAnet 
aantrekkelijke mogelijkheden om de 
eigen communicatie te ondersteunen. 

Zij kunnen er bijvoorbeeld publieke en 
vooral ook besloten bijeenkomsten 
(zeker als deze een politiek-inhoudelijk 
karakter hebben) op de agenda van 
CDAnet aankondigen. Dit kan al ruim 
van tevoren, zodat CDA-leden in de 
regio’s er bijtijds op geattendeerd 
worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceren 

Het CDAnet biedt ook de mogelijkheid 
om politiek inhoudelijke notities, stud-
ies en dergelijke te publiceren. Op 
deze manier kunnen CDA leden ge-
bruik maken van de teksten en van de 
inzichten die daarin door andere CDA 
leden naar voren zijn gebracht. Dit 
alles bevordert de kennis- en infor-
matie-uitwisseling binnen onze partij! 

 

 

Debatteren 

Discussies starten (ofwel debat-
teren) in het forum van het 
CDAnet over onderwerpen die in 
de afdeling/regio of landelijk spe-
len is een grote aanvulling op de 
bestaande mogelijkheden welke er 
zijn. 

 

 

U kunt zich voor CDAnet aanmelden 
op: http://www.cdanet.nl 

 

Ruben Woudsma  

CDAnet officieel gelanceerd 
http://www.cdanet.nl 

Geloof, Hoop en Liefde 
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knoopt hij zijn oude en nieuwe wereld 
aan elkaar. Hij versiert de tekst met 
citaten uit de Perzische en Nederland-
se literatuur. Zo slaat hij ook een brug 
tussen schrijvers uit beide culturen 
zoals Multatuli en Hafez. Altijd dit lege 
hart, altijd. 

 

11 september  

Kader Abdolah voelde zich na de aan-

Ismaiel vlucht voor het bewind van 
de Iraanse leider Khomeini naar 
Nederland. In zijn werkkamer in de 
polder schrijft hij zijn familieverhaal 
op. Spijkerschrift; een indrukwek-
kend relaas over familie, politiek en 
leven in een andere cultuur. 

slag op Twin Towers plots een vreem-
deling, die met wantrouwen werd be-
zien. De moord op Pim Fortuyn zette 
de verhoudingen verder op scherp. De 
tragische gebeurtenissen dwongen 
hem tot een keuze. Voor een land van 
regen en wind, dat ook zijn land is. Elf 
september had de grenzen zichtbaar 
gemaakt, maar de dood van Pim For-
tuyn trok een duidelijke grens. Hier zijn 
wij. Daar zijn jullie. 

Nog nooit telde een kabinet zoveel 
vrouwelijke bewindslieden. Maar 
liefst TIEN! En 50% daarvan komt 
van het CDA. 

Netwerkbijeenkomst 

Maandag, 27 oktober 2003 zal er een 
netwerkbijeenkomst zijn voor CDA-
Vrouwen. Bericht over locatie en tijd 
volgen zo spoedig mogelijk.Marja Bijs-
terveldt zal het een en ander vertellen 
over de jongste ontwikkelingen in de 
partij en over de grote lijnen van het 
CDA naar de toekomst. 

 

Leeskring CDA Vrouwen  
afd. Huizen. 

Het leesseizoen is weer van start ge-
gaan. Het te lezen boek heeft u al in 
uw bezit en zal besproken worden op 

onze eerste bijeenkomst a.s. donder-
dagmiddag 9 oktober om 14.00 uur. 

 

Uitnodiging 

Op maandag, 17 november a.s. is er 
een lezing op uitnodiging van de CDA 
Vrouwen Bussum met als titel: 

INVESTEREN en INTEGRATIE. Over 
dit belangrijke onderwerp voor de Ne-
derlandse samenleving wordt een le-
zing gegeven naar aanleiding van een 
CDA-discussienota. Spreekster is me-
vrouw Mirjam Sterk, lid van de Tweede 
Kamer voor het CDA.  

Plaats: Wilhelminakerk (benedenzaal), 
Wilhelminaplantsoen 14 in Bussum. 

Tijd: van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

CDAV 

13de jaargang, nummer 2 Pagina 13 

Het Pocketkruisje 
 
Het kruisje dat ik bij mij draag 
herinnert mij er telkens aan 
dat ik als christen leven wil 
en op Gods weg wil gaan. 
 
Het is geen magisch stukje hout, 
geen toverbrenger van geluk, 
en het beschermt mij evenmin 
voor pijn of ongeluk. 
 
Ik draag het ook niet als een soort 
identiteitsbewijs bij mij; 
het is een teken van contact 
tussen mijn Heer en mij. 
 
Als ik mijn hand steek in mijn zak 
omdat ik geld of sleutel zocht, 
voel ik dat kruisje, dat mij zegt: 
“Hij heeft je vrijgekocht!” 
 
Het zegt mij dat ik danken mag 
voor zegeningen, groot en klein, 
en dat ik steeds, in woord en daad, 
Zijn volgeling moet zijn. 
 
’t Herinnert mij ook aan het feit 
dat Christus troost en vrede geeft 
aan ieder, die zich aan Zijn zorg 
en liefde overgeeft. 
 
Zo draag ik ’t kruisje steeds bij mij 
als teken van geloof en hoop 
dat Christus ook mijn Heer wil zijn 
als ‘k Hem maar niet ontloop. 

Boekbespreking CDAV  
Een Kroniekschrijver in ballingschap (Kader Abdolah) 

Polder 

Ismaiel krijgt een huis in Flevoland. Hij 
verbaast zich erover dat alles in zijn 
omgeving nieuw is: ‘De grond ruikt nog 
naar vis en de bomen zijn jong, de 
vogelnesten zijn van verse takken, 
geen oude woorden, geen oude lief-
desverhalen en geen haat van oude 
ruzies’. De polder inspireert Ismaiel 
om ook iets nieuws te maken. Door 
het schrijven van zijn familieverhaal 

Hij werd geboren in 1954 in Arak, 
Iran. Wegens politieke activiteiten 
tegen de dictatuur van Khomeini, 
moet hij in 1985 vluchten. Hij 
droomt van een leven in Amerika, 
maar belandt in Nederland. 

 



Colofon 
Dertiende jaargang, nummer 2, oktober 2003. Het ledencontact-
blad van het CDA-Huizen komt uit onder verantwoordelijkheid 

van het bestuur. 

 

 

 

 

Drukkerij: 
De uitgave van dit blad wordt mede mogelijk gemaakt door onze 
adverteerders! Druk: J.Bout & Zonen 

Door de enorme drukte stond er iets 
wezenlijks te gebeuren in de samenle-
ving. Vooral iets grondigs in het zijn 
van de allochtonen. Ik merkte het aan 
mezelf. Ik moest een duidelijk ant-
woord op mijn vragen vinden. Er wer-
den wezenlijke vragen gesteld. 

 

11-09 Een jaar later 

Wie ben ik? Waar ben ik? Waar sta ik? 
Behoor ik bij deze samenleving of bij 
die van mijn afkomst? 

En waar wil ik begraven worden? Ik 
sommeer het antwoord: Nederland is 
van ons, van ons allemaal. Niemand 
van ons hoeft weg te gaan. Mijn huis is 
hier. De markt is van mij. De biblio-
theek is van mij. De sloot is van mij. 
De brug is van mij. De fietspaden zijn 
van mij. 

Op elf september hebben een paar 
terroristen een aanval gepleegd tegen 
Amerika. Dit had absoluut niet mogen 
gebeuren. Het mag nooit herhaald 

worden. Er moet geen plaats meer zijn 
voor politieke islam op aarde. 

Elf september heeft veel dingen veran-
derd. Ik ga iets vreselijks vertellen. Ik 
merk steeds meer dat ik naast Bush 
sta, dichter bij zijn mening over de as 
van het kwaad. Saddam moet weg. De 
Iraanse geestelijken moeten weg. Ik 
pleeg verraad. Met duizenden vliegtui-
gen val ik het vaderland binnen en 
jaag de misdadige geestelijken de ber-
gen in! Maar nog een ding mag duide-
lijk zijn. Ik zal een zeer kritische hou-
ding tegenover Amerika innemen. Om 
zijn arrogantie in toom te houden wil ik 
Osama Bin Laden niet aan Bush ge-
ven. 

 

Nederland is ook van ons 

De bewoners van dit lage land mogen 
over een onderwerp zeer verschillende 
meningen hebben, ze mogen soms 
met harde woorden met elkaar spre-
ken. Maar er mag geen grens tussen 
allochtonen en autochtonen getrokken 

worden. Allochtoon bestaat niet. Ne-
derland is ook van ons. De regen van 
dit land is ook van ons. De wind is ook 
van ons. De ganzen die over de molen 
vliegen zijn ook van ons. 

Hier is mijn huis. Hier word ik geboren. 
Hier leef ik. Hier word ik begraven. 
Hier spreek ik de taal van  

J.C. Bloem: 
 

Het regent en het is november 

Weer keert het najaar en belaagt 

Het hart, dat droef, maar steeds gewender, 

Zijn heimelijke pijnen draagt. (..) 

Altijd november, altijd regen, 

Altijd dit leege hart, altijd. 

In dit land. 

 

Wilt u meer weten over alle CDAV 
activiteiten, u kunt bellen naar het se-
cretariaat in Huizen,  

Telefoon 035-525 84 20 of per e-mail: 
jameijs@hotmail.com.  

13de jaargang, nummer 2 Pagina 14 

Datum Activiteit 
13-okt Fractie vergadering 
20-okt Fractie vergadering 
23-okt Gemeenteraadsvergadering 
24-okt Gemeenteraadsvergadering 
27-okt Werkbezoek 
27-okt Fonteinavond in Amstelveen 
3-nov Fractie vergadering 
4-nov Commissie ABF 
5-nov Commissie ROW 
6-nov Commissie BWZ 
10-nov Presidium 
17-nov Werkbezoek 
20-nov Algemene ledenvergadering CDA Huizen 
24-nov Fractie vergadering 
27-nov Gemeenteraadsvergadering 
1-dec Fractie vergadering 
8-dec Werkbezoek 
15-dec Fractie vergadering 
16-dec Commissie ABF 
17-dec Commissie ROW 
18-dec Commissie BWZ 
22-dec Presidium 
29-dec Fractie vergadering 

Contact: 
Hinde 3, 1273 GN Huizen 

tel: (035) 524 44 37 

fax: (035) 523 16 55 

e-mail: reinjansen@planet.nl 

Redactie: 
Rein Jansen, hoofdredacteur 

Kees de Kok 

Harry Meijers, columnist 

Nel Woudsma 

Ruben Woudsma 

Frequentie: 
Het blad verschijnt één maal 
in de drie maanden. 

Website: 
http://www.cda.nl/huizen 

Agenda 



Bestuur CDA Huizen 

Voorzitter: Wim Zwanenburg 
A. Crijnssenstraat 7, 1411 DV Naarden 

tel. (035) 523 56 91 
e-mail: wimzwanenburg@hotmail.com 
 

Vice-voorzitter : Ab van de Born 
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 
 

Penningmeester: Jan de Gast 
Hoeveweg 15, 1276 EZ Huizen 
tel. (035) 525 64 37 
 

Lid: Jaap Rutger Kos 
Crailoseweg 37, 1272 ER Huizen 
tel. (035) 525 43 14 
e-mail: jaapkos@tiscali.nl 
 

Lid: José Meijs-Rutten 
Imkerweg 2, 1272 EB Huizen 
tel. (035) 525 84 20 
e-mail: jameijs@hotmail.com 
 

Lid: Cees Teeuwissen 
Keucheniusstraat 25, 1271 BM Huizen 
tel. (035) 525 95 61 
e-mail: teeuwissen@teeuwissen.com 
 

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

Lid: Ruben Woudsma 
Merino 22, 1273 JG Huizen 
tel. (035) 602 97 77 
e-mail: ruben.woudsma@tiscali.nl 
 

Rekening nummer: 32.99.44.940  

t.n.v. penningmeester CDA 
Rabobank Huizen 
Girorekening: 251617 
 

CDJA -Huizen  

Jaap Rutger Kos 

Crailoseweg 37, 1272 ER Huizen 

tel. (035) 525 43 14 

e-mail: jaapkos@tiscali.nl 

 

CDA –Vrouwen  

Voorzitter: Mevr. José Meys-Rutten 

Imkerweg 2, 1274 HZ Huizen 

e-mail: jameijs@hotmail.com 

 
Secretariaat:  

p/a Imkerweg 2, 1272 EB Huizen 

tel. (035) 525 84 20 – 525 72 02 

 
Penningmeester:  

Mevr. Nel Woudsma-Spaander 

Crailoseweg 56, 1272 EW, Huizen 

tel. (035) 523 17 40 

e-mail: nelwoudsma@wanadoo.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CDA – Wethouder 

Jaap Kos, Wethouder ROW 

Kotter 2, 1276 CE Huizen 

tel. (035) 525 27 45 

e-mail: jaap-kos@wanadoo.nl 

 

CDA – fractie 

Jo Beltman, fractievoorzitter 

Nw Bussummerweg 42 

1272 CJ Huizen 

tel. (035) 525 61 53 

e-mail: jwa.beltman@wanadoo.nl  

 

Nelly Rebel-Kruijmer, vice-
fractievoorzitter 
Arie de Waalstraat 13 
1272 CB Huizen 
tel. (035) 525 66 49  
e-mail: nrebelkruijmer@wanadoo.nl 
 

Bert Rebel 

Enkhuizerzand 49 
1274 HT Huizen 
tel (035) 526 40 87 
e-mail: bert.rebel@wanadoo.nl 
 

Janny Bakker-Klein, fractiesecretaris 

Bachlaan 16 

1272 EK Huizen 

tel. (035) 525 43 27 

e-mail: j.bakker-klein@wanadoo.nl 

 
Nel Woudsma-Spaander 
Crailoseweg 56 
1272 EW Huizen 

tel. (035) 523 17 40 

e-mail: nelwoudsma@wanadoo.nl 

Adressen 
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Rondkijker 
CDAchterzijde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

door Harry Meijers 

Het wordt mij soms bang te moede lieve lezers en lezeressen. Nu weer de lafhartige 
moord op de Zweedse minister Anna Lindt, ruim een jaar na de moord op Pim Fortuin. 
Zinloos geweld, gepleegd door ogenschijnlijk normale mensen maar ondertussen gees-
telijk gestoord, denk ik. 
In Nederland had  de moord op Fortuin  tot gevolg dat er plotsklaps werd geroepen om 
herstel van waarden en normen, om respect voor elkaar. Iedere politicus had er de 
mond van vol. Ook ons eigen CDA. Ouders moesten op hun verantwoordelijkheden wor-
den gewezen, scholen moesten een stuk opvoeding in hun programma’s opnemen. Het 
kon niet langer zo. En nu anderhalf jaar later? Er zijn alweer jonge mensen dood ge-
schopt of gestoken. Jeugdige vandalen slaan een conductrice met een straattegel , jawel 
zo’n ding als waar bij u het trottoir van gemaakt is, bijna dood alleen om de tas af te pak-
ken waar misschien wat geld in zit. Grote koppen in de krant, maar de dader is onvind-
baar. De politie moet prioriteit geven aan grote zaken want de zware criminaliteit moet 
worden teruggedrongen. Maar kleine criminaliteit is ook crimineel en om moedeloos van 
te worden als je auto weer eens is bekrast of de bushokjes weer aan scherven liggen. 
Ook in ons eigen Huizen wordt week na week ingebroken en een kleine groep vervelen-
de jongeren maakt de omgeving van de Kostmand zo onveilig dat de politie daar op ver-
zoek van de burgemeester permanent moet patrouilleren. Er zou cameratoezicht moeten 
komen, maar over de kosten moet nog worden gepraat en over de aantasting van de 
privacy ook. Want alles mag zo maar niet in ons landje. Voor dat daar camera’s staan 
zijn we  weer een half jaar verder. 
Als een eigenaar een winkeldief betrapt en hem of haar staande houdt en daarbij wat te 
hardhandig is, zit de eigenaar in de cel en de dief loopt de volgende dag weer vrij rond, 
wachtend tot justitie de tijd heeft om zijn of haar zaak voor de rechter te brengen. De 
eigenaar wordt sneller berecht. Normen en waarden, ja ja.  
Misschien zouden we eens moeten beginnen om onze wetgeving  door te lichten. Eens 
kijken of de ene wet de uitvoering van de andere niet in de weg staat. Met onze wetge-
ving is het als met klaver in uw en mijn gazon. Je ziet er één en als je er niet gelijk wat 
aan doet kruipt het onder of bovengronds verder en voor je het weet heb je alleen  klaver 
in je tuin. Preventief fouilleren, ja als het nodig is, maar let op: er is een privacywet. 
Dat uw en mijn sofi-nummer compleet met adres en al bij alle grote bedrijven bekend zijn 
is blijkbaar geen probleem. Of krijgt u soms geen reclamepost toegezonden elke week. 
Hoezo privacywet?  
Laten we nog even naar ons eigen Huizen teruggaan. Ene meneer Elsinga  vond dat 
burgers te weinig werden betrokken bij het bestuur van hun gemeente. De afstand tus-
sen burger en bestuurder moest worden verkleind. Hij en zijn commissie vonden het 
dualisme uit. Dat zou alles oplossen. Hebt u er wat van gemerkt? Uw Rondkijker wel. Er 
zijn bijna geen wekelijkse persbijeenkomsten meer. Is er geen nieuws meer of duurt het 
allemaal veel langer?  
Er is bijna geen raadsvergadering meer die in één avond de agenda afwerkt. Er is 
spreekrecht voor burgers. Er wordt maar zelden gebruik van gemaakt. Er is ook spreek-
recht voor raadsleden. Maar waarom eigenlijk?  Hebben we dan geen commissie- en 
raadsvergaderingen meer? 
Onze burgemeester heeft keurig zijn eerste burger jaarverslag gemaakt . Hebt u het al 
gelezen? Uw rondkijker is benieuwd wat u er van vindt. 
Misschien vindt u uw Rondkijker somber. U hebt gelijk, maar er komen een aantal moei-
lijke jaren aan. Misschien zal dat helpen om weer onze normen en waarden terug te vin-
den. Als we daar nou eens in Huizen mee begonnen? Eindigen we toch positief.  
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