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De redactie is verheugd, dat CDAccenten
uitgebreid is van 8 tot 12 pagina's. Tevens
zijn er 2 adverteerders bij gekomen. We verwachten voor de volgende editie nog 2 adverteerders. Bert de Boer is intensief met de
werving van adverteerders bezig.

Gezien de hoeveelheid kopij, beperkt de redactie zich deze
keer ten aanzien van eigen informatie.
Veel leesplezier, namens de redactie Henk Wiesenekker.

Rutger Rebel stelt zich voor
Via deze weg wil ik me graag voorstellen zodat u mij weet te vinden wanneer u iets kwijt wil over onderwerpen
die een relatie hebben met de Huizer
politiek en mijn aandacht hebben.

Mijn naam is Rutger Rebel , geboren
in 1975 en inmiddels alweer 5 jaar lid
van het CDA. Met het idee “meedoen”
heeft meer zin dan “praten over” heb
ik mij in 2002 opgegeven als lid van
het CDA. In de zomer van 2003 heb ik
de zomerschool van het CDA gevolgd
waar ik in contact ben gekomen met
leden van de CDA debatclub in Amsterdam. Bij deze club heb ik mij aangesloten en met een aantal van hen
de kaderschool van het CDA gevolgd
die ik in 2005 heb afgerond. Mijn eerste drie jaar binnen het CDA hebben
zich zodoende niet gekenmerkt door
redactie: Henk Wiesenekker
Jaap Van As
Ruben Woudsma

“meedoen” maar vooral met het volgen
van diverse trainingen en opleidingen.
Het “meedoen” in de Huizer politiek is
voor mij begonnen met het schrijven
aan het verkiezingsprogramma 2006 2010, waarna ik kandidaat heb gestaan voor een zetel in de gemeenteraad. Nu ben ik als beëdigd lijstopvolger betrokken bij zaken die spelen in
de commissie ROW. (ruimtelijke ordening en openbare werken) Een interessante commissie omdat de toekomstige inrichting van Huizen een onderdeel uitmaakt van deze commissie. De
ontwikkeling van het oude haven gebied, Lucent terrein en het oude dorp
zijn de majeure projecten in ons dorp
waar ik graag mijn kennis en kunde
voor inzet. Na vijf jaar CDA is mijn
voorlopige conclusie dat
“meedoen”vooral “meepraten” is.

In het dagelijks leven
werk ik bij Rijkswaterstaat in Den Haag als
adviseur voor het bestuur met als aandachtsgebied het
hoofdwegennet. Daarvoor heb ik gewerkt bij
het project Betuweroute op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en bij
ProRail, de beheerder van de spoorwegen. Mijn studententijd heb ik afgerond aan de universiteit van Eindhoven waar ik Techniek en Maatschappij
heb gestudeerd.

Naast mijn activiteiten voor de plaatselijke afdeling bezoek ik geregeld bijeenkomsten van Labyrint, een
“netwerkclub” van CDA Rijksambtena(Vervolg op pagina 11)

kopij:
vóór 1 december
website: http://www.cdahuizen.nl
Drukkerij: J. Bout & Zonen

adres:
Twijg 12, 1275 CC Huizen
telefoon: 035 52 68 133
redactie@cdahuizen.nl
e-mail:

Van de voorzitter
Afgelopen zomer verbleef ik voor een
deel van onze vakantie op een bergcamping in Zwitserland. Op camping
“Les Glaciers” hadden we uitzicht op
een prachtige gletsjer. Door mijn echtgenote en schoonouders werd ik er op
geattendeerd dat deze gletsjer zo’n 30
jaar geleden, toen zij ook meerdere
vakantie op deze campings vierden,
tientallen zo niet honderden meters
lager kwam. Zo wordt je zelfs tijdens je
vakantie met de neus op de feiten gedrukt: ons klimaat verandert. En de
voornaamste oorzaak voor het snelle
tempo waarin het klimaat verandert is
toch de mens, met alle CO2-uitstoot.
Het ijs op de poolkappen smelt. Later
las ik nog dat het poolijs in de zeeën
rond de Noordpool momenteel 160 cm
dik is, waar het in de jaren ’80 en begin ’90 nog 3 meter was. De zorg voor
het milieu zal de komende jaren op de
politieke agenda een hogere prioriteit
moeten krijgen en daarbij zal veel creativiteit van verstandige bestuurders
gevergd worden. Wat wij nu doen, nu
beslissen, heeft ook nog impact op de
volgende generaties. Dat bepaalt je
verantwoordelijkheid. De maatregel
om iedere vliegreis vanuit Nederland
met 25 euro extra milieuheffing te belasten lijkt mij prima, maar politici moeten wel goed uitleggen waar het dan
aan besteed wordt. Het “kwartje van
Kok” waarmee we extra accijnzen op
benzine betalen levert ook nog steeds
forse bedragen op, maar die verdwijnen zonder oormerk in de staatskas.
Dat tast de legitimiteit van de politiek
aan. Politici moeten voortdurend bezig
blijven om beleidsmaatregelen goed
uit te leggen en hun keuzes te verantwoorden. En de kiezer wil duidelijkheid
en effectief beleid en geen groene
vermomming. Niet alleen een imago.
Politiek leiderschap
Zo wordt van politieke leiders veel gevraagd. Het politiek leiderschap bij het
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CDA is onomstreden, maar bij de buren is er nog veel gedoe over het leiderschap: bij de VVD is het al jaren
crisis. Eerst was er de strijd tussen
Zalm en Jozias van Aartsen (waarover
ik afgelopen zomer nog een aardig
boekje van de voormalige vicevoorzitter van de VVD-Tweede Kamerfractie
Bibi de Vries “Haagse taferelen” las,
een aardig kijkje achter de schermen,
waarvan de inhoud onlangs nog eens
bevestigd werd door een interview van
Jozias van Aartsen met de Gooi &
Eemlander en met oud VVD-tweede
kamerlid Eske Egerschot in het NRC
Handelsblad. Ondertussen leidt de
strijd om het leiderschap tussen Mark
Rutte en Rita Verdonk nog niet geluwd. Die partij holt van incident naar
incident en voelt daarbij de druk van
PVV-populist Geert Wilders. Ik hoop
toch dat de VVD bij zinnen komt. De
bestuurbaarheid van ons land is niet
gebaat bij een implosie van de VVD en
voortdurende rellen over het partijleiderschap. Het pleidooi van Carel Bikkers om in Huizen islamitisch begraven mogelijk te maken toont aan dat
de locale VVD zich in ieder geval niet
door de antimoslimgevoelens laat
meeslepen. …..Of was het toch weer
een slimme politieke meesterzet van
onze Carel die de discussie over de
mogelijke bebouwing van het door de
gemeente aangekochte terrein Naarderstraat 66 (naast de begraafplaats)
frustreerde? Had het niet meer te doen
met het thema “Niet bouwen in het
groene Huizen-West” dan met het respect voor moslims? We zullen zien.
Integratie
Er valt nog veel te bereiken op het
gebied van de integratie van onze medelanders. Ondanks haar onhandige
optreden had Rita Verdonk niet altijd
ongelijk op het gebied van immigratie
en integratie. We mogen onze zorg
uiten over de radicalisering van een

aantal moslims.
We mogen moslims en anderen
ook vragen de
beginselen van
de Nederlandse
rechtsstaat te
respecteren.
Maar het moet niet op de manier die
Wilders voorstelt (“verbiedt de Koran”)
of de luidruchtige manier waarop PvdA-gemeenteraadslid Ehsan Jami
(oprichter van een comité van exmoslims). Het is terecht dat vicepremier en PvdA-leider afstand houdt
tot iemand die de islamgemeenschap
enorm schoffeert. Natuurlijk is de vrijheid van meningsuiting een groot
goed, en men mag alles zeggen, maar
men hoeft niet alles te zeggen. We
zullen het gesprek met andere levensbeschouwingen op een hoffelijke manier moeten voeren en daarbij ook oog
moeten hebben voor de nuances en
bijvoorbeeld niet alle moslims over één
kam scheren. Tussen de standpunten
christenen kunnen ook grote verschillen zijn. Verschillende verdedigers van
het recht op beledigen als ultieme
vorm van vrijheid van meningsuiting
zijn in hun stellingname zo fundamentalistisch, dat zij niet meer zijn te onderscheiden van diegenenen die zij
zeggen te willen beledigen of bestrijden. Van opinieleiders, columnisten en
politici mag respect worden verwacht
voor geloofsopvattingen van moslims
èn van christenen.
De christelijk-rode coalitie
Er mag van de christelijk-rode coalitie
wel wat meer inspiratie en elan verwacht worden. De vrees voor de kiezers maakt het er voor de coalitiepartijen CDA, PvdA en CU niet gemakkelijker op. Opnieuw geldt dat een goede
uitleg en verantwoording van het beleid vereist is om de kiezers te overtuigen. Met de voorgenomen maatrege-
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len en bezuinigingen door het kabinet
op de AWBZ (gehandicaptenzorg, bijzondere ziektekosten, etc.) is dat zeker niet gemakkelijk maar een enorme
uitdaging, temeer daar deze coalitie
meer dan de kabinetten Balkenende
1,2 en 3 ook een sociaal gezicht wil
laten zien. De invoering van de WMO
zou geen bezuinigingsoperatie zijn,
maar als er nu toch ingrijpend wordt
bezuinigd op de AWBZ hoe verhoudt
zich dat? Anderzijds wordt het duidelijk
dat de kosten van de AWBZ fors oplopen en dat het kabinet wel moet ingrijpen om die kostenontwikkeling in de
hand te houden.
De partij CDA
Het CDA zoekt het ook onder de nieuwe landelijke partijvoorzitter Peter van
Heeswijk liever in de inhoud dan in
strijd tussen persoonlijkheden. Het
CDA heeft politiekinhoudelijk een voorsprong en heeft de laatste jaren de
politieke agenda getoonzet. Denk aan
onze nadruk op gemeenschapszin
(communitarisme), waarden en normen, op respect en solidariteit, op welvaart en zekerheid, onze inzet op een
modern gezinsbeleid, onze nadruk op
maximalisatie van de kosten van wonen, zorg en kinderen. Dit zijn de
vruchten van interne discussie en debat in de partij en zorgvuldige studie
door bijvoorbeeld het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. Daar zal ook
in het kabinetsbeleid hopelijk veel van
terug te vinden zijn. We wachten met
enige spanning af. Na de eerste 100
dagen heeft het kabinet de afgelopen
zomer in betrekkelijke stilte aan de
eerste begroting gewerkt. Ik ben benieuwd. Nu er voor het komende seizoen geen verkiezingen op de agenda
staan moeten we werken aan de aanscherping van de eigen standpunten
en de bakens voor de komende jaren
uitzetten. Ik hoop dat we daar vanuit
de afdeling Huizen ook op landelijk

niveau volop aan meedoen. Jammer
dat ons gemeenteraadslid Kees de
Kok niet in het landelijk CDA-bestuur
is gekozen, maar we doen ons best.
Een tegenkandidaat met kaliber van
Hanny van Leeuwen bleek op het CDA
Partijcongres van 2 juni nog een te
grote horde.
Gemeentelijke herindeling
Door het bestuur van onze gemeente
zullen de komende maanden de ontwikkelingen bij de buren met veel interesse worden gevolgd. Ik vrees dat
gemeentelijke herindeling met een
nieuwe G4-gemeente (Bussum, Naarden, Muiden en Weesp) de afstand
tussen bestuur en burger alleen maar
zal vergroten, zonder dat de bestuurskracht wordt versterkt. In dat opzicht
ben ik blij dat Huizen buiten schot blijft,
zelfstandig blijft. Een gemeente van
ruim 40.000 inwoners moet voldoende
bestuurskracht kunnen opbrengen. We
zullen ons verder inzetten om de provinciale en landelijke politici alsnog te
overtuigen dat de gehele Bijvanck, de
gehele Oostermeent (incl. de Blaricummermeent) en ook het Huizerhoogt bij de gemeente Huizen horen.
Daar heeft de gemeente twee goede
redenen voor: een praktische en een
financiële. Huizen was een groeikern
en het levert nog steeds de bovenwijkse voorzieningen. Huizen levert zelfs
bovengemeentelijke voorzieningen.
Als de inwoners van de Blaricummer
Bijvanck bij Huizen gaan horen, krijgt
Huizen meer geld: hogere opbrengsten uit de OZB en de uitkering uit het
gemeentefonds, gebaseerd op het
aantal inwoners, stijgt. Dan kan de
OZB, die in Huizen overigens toch al
stukken lager is dan in Blaricum, verder omlaag of het voorzieningenniveau
omhoog. Ik vrees dat de federatie tussen de BEL-gemeenten (Blaricum,
Laren, Eemnes) alleen maar tijdverlies
oplevert. Vanwege het nieuwe be-

stuurlijke experiment mocht in deze
gemeenten geen onderzoek, geen
bestuursmonitor worden uitgevoerd.
Toch kunnen we wel op enkele bestuurlijke ervaringen van de laatste 20
à 30 jaren in de BEL-gemeenten terug
zien: die zijn helaas niet hoopgevend.
Tijdverlies, betekent dus: wordt vervolgd. De eerste geluiden na de zomer
uit het College van B&W duiden er op
dat de financiële situatie van de gemeente Huizen zich gunstig blijft ontwikkelen, al is de hoogte van de Rijksbijdrage lange tijd onzeker en de
grootste risicofactor. Komen we toch
weer bij de landelijke politiek uit…..
Nederlanderschap
Terug naar het thema “integratie”. In
Huizen kregen dit jaar 70 inwoners
hun nieuwe Nederlandse nationaliteit.
Op 24 augustus, “de Dag van het Nederlanderschap” koos de gemeente
voor het thema “Indonesië” en het onthaalde hen op Indonesische muziek,
Indonesische dans, hapjes en drankjes. Berry Honing uitte daar op zijn
website “Een knipoog naar de Huizer
politiek” forse kritiek op: “Hieruit blijkt
dat de overheid volkomen los is komen te staan van haar eigen nationale
historie. Een naturalisatieceremonie
met als thema “Indonesië”. Gekker
moet het niet worden”. Ik ben dat helemaal met hem eens. Het is een geweldig zwaktebod, met weinig zelfvertrouwen en weinig besef van de eigen
identiteit. Dat de eerste grote instroom
van immigranten uit Indonesië kwam het argument van het gemeentebestuur - is in dit kader een misplaatst
argument. Ieder jaar een klompendans
is ook weinig creatief, maar ik roep het
gemeentebestuur van Huizen op deze
ceremonie volgend jaar op een andere
wijze te organiseren.
Wim Zwanenburg
voorzitter CDA Huizen

http://weblog.cdahuizen.nl
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Van de fractie - Herindeling Gooi en Vechtstreek
Het zal u, als politiek geïnteresseerde
burger van Huizen, niet zijn ontgaan,
dat er op dit moment een (Arhi-)
procedure loopt in de regio Gooi en
Vechtstreek om te komen tot een herindeling van de tot deze regio behorende gemeenten.
Na een lang voortraject hebben Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie
Noord-Holland op 3 juli 2007 een besluit genomen hoe deze herindeling
zal moeten gaan plaatsvinden.
Voor Huizen betekent dit besluit dat zij
geheel zelfstandig blijft voortbestaan.
Maar ook, dat de door Huizen bepleitte
grenscorrectie op de Oostermeent,
waarbij het Blaricummer deel van de
Bijvanck en de nog te ontwikkelen Blaricummermeent naar Huizen dient
over te gaan, niet zal plaatsvinden.
Sterker nog: de thans tot Huizen behorende wijk Huizerhoogt zal overgaan
naar Blaricum.
GS beargumenteren deze keuze door
te stellen dat de bestuurskracht van
Huizen voldoende is om zelfstandig
voort te kunnen blijven bestaan, terwijl
de overgang van de Blaricummer Bijvanck en de Blaricummermeent naar
Huizen door GS worden gezien als
een zodanige amputatie van Blaricum,
dat dit tot opheffing van deze gemeente zal moeten leiden.
De CDA-fractie in de gemeente Huizen betreurt deze stellingname van
GS; alle legitieme wensen en verwachtingen van Huizen worden opgeofferd teneinde de BEL-variant (een
Samen En Toch Appart-model, waarbij
Blaricum, Eemnes en Laren - gezamenlijk ca. 30.000 inwoners - intensief
zullen gaan samenwerken, maar wel
als gemeenten zelfstandig blijven met
3 burgemeesters, 9 wethouders en 41
raadsleden) een kans van slagen te
geven.
In de gehele discussie over de Bijvanck c.s. wordt Huizen nogal eens be17de jaargang, nummer 3

schuldigd van “landje-pik”; is dit terecht? Zeker niet!
Het is goed om de argumenten nogmaals te noemen welke Huizen aanvoert bij het pleidooi voor de grenscorrectie op de Oostermeent:

• De gehele Bijvanck vormt sociaal,
economisch, geografisch en stedenbouwkundig een eenheid, welke
eerst onder 1 bestuur optimaal kan
functioneren;

• Huizen streeft naar logische grenzen: nu lopen in de Blaricummer
Bijvanck grenzen soms dwars door
huizen en percelen van inwoners
heen; Gedeputeerde Moens heeft
zelf in de Statencommissie FEPO
van 11 juni 2007 gezegd dat de
grens tussen beide gemeenten inderdaad idioot is;

• De huidige grens roept discussies
op over het beheer van de openbare ruimte en de brandveiligheid;

• Afspraken over economische ontwikkeling van onze regio (waarvoor
de Blaricummermeent, met 18,5
hectare bedrijventerrein, van groot
belang is), de verkeersontsluiting
van dit gebied, de problematiek met
betrekking tot het tekort aan betaalbare woningen voor jongeren en
ouderen in onze regio (waar door
Blaricum volledig aan voorbij wordt
gegaan), en de toeristisch recreatieve ontwikkeling van de totale Gooimeerkust vragen om een krachtige
bestuurlijke aanpak. Goede samenwerking tussen 2 gemeentebesturen is daarbij – gezien de ervaringen tot dusver – niet voldoende.
Door nu als provincie uitsluitend
oog te hebben voor de BELsamenwerking komt geen optimale
bestuurlijke situatie in dit gebied tot
stand en laten we kansen liggen;

• De inwoners van de Blaricummer
Bijvanck zijn volledig gericht op het

Huizer voorzieningenniveau, voor de
nog te ontwikkelen
Blaricummermeent
zal dit nog sterker
gelden;

• De provincie heeft
Huizen in de jaren 80 van de vorige
eeuw altijd ondersteund bij het toen
reeds ingediende wetsvoorstel tot
grenswijziging tussen Huizen en
Blaricum en daarbij ook steeds verklaard dat een dergelijke correctie
bij een streeksgewijze herindeling
zonder meer meegenomen zou
moeten worden. Het gehele GSvoorstel Herindelingsontwerp Gooi
en Vechtstreek besteedt geen enkel
woord aan het zo’n 22 jaar geleden
door de Eerste Kamer verworpen
voorstel tot grenscorrectie op de
Oostermeent en daarmee laat de
provincie Huizen volledig in de kou
staan, terwijl men weet van deze
toezeggingen en verwachtingen uit
het verleden in de richting van Huizen;

• De gemeente Huizen heeft in die
verwachtingen ervoor gezorgd dat
een adequaat voorzieningenniveau
tot stand is gekomen, behorende
bij een gemeenteomvang van ca.
50.000 inwoners. Bij het achterwege blijven van de door Huizen bepleitte grenscorrectie in de Bijvanck
en de Blaricummermeent dreigt het
inwonersaantal te dalen tot onder
de 40.000, dit met alle kwalijke
(financiële) gevolgen van dien.
Tot op heden hebben deze argumenten nog te weinig gehoor gekregen in
Haarlem.
Verder is het goed op te merken dat
Huizen ook niet uit is op de opbrengsten welke voortvloeien uit de ontwikkeling van de Blaricummermeent; wij
zijn zelfs bereid daarover financiële
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afspraken te maken met Blaricum.
In het genomen besluit bieden GS
weliswaar ruimte voor een nieuwe,
door Huizen ingebrachte, discussie
over de bestuurlijke inrichting in het
gebied ten oosten van de A1. Huizen
heeft zich namelijk uitgesproken voor
fusie met delen van Blaricum. GS stellen de betreffende gemeenten
(Blaricum, Huizen en Laren) in de gelegenheid tot eind november 2007 met
een gezamenlijk voorstel te komen, en
daarbij zelfs te willen bemiddelen.
Hoewel we deze mogelijkheid natuurlijk zullen moeten oppakken, hebben
wij als CDA-fractie hier echter weinig
vertrouwen in: Blaricum en Laren hebben tot op heden heel duidelijk uitgesproken niets te voelen voor een fusie
met Huizen, en alleen te willen gaan
voor de BEL-constructie. In maart
2007 nog tussen de fractievoorzitters
van Blaricum en Huizen afgesproken
periodiek overleg is door Blaricum
voor de komende 2 jaar opgeschort,
omdat Blaricum zich in eerste instantie

wil richten op de BEL-samenwerking
en eerst wanneer deze in praktische
zin meer vorm heeft gekregen zal de
aandacht worden verbreed naar buiten
Blaricum, Eemnes en Laren.
Iedereen (ook u!) kan tot 15 oktober
2007 zijn/haar zienswijze op het besluit van GS van 3 juli jl. betreffende
het Herindelingsontwerp indienen bij
GS. De Raad krijgt deze zelfde mogelijkheid tot 26 november 2007. Vervolgens stellen GS mede op basis van de
ingediende zienswijzen een Herindelingsontwerp op dat aan Provinciale
Staten ter besluitvorming wordt voorgelegd. Dit geaccordeerde Herindelingsadvies wordt vervolgens naar de
Minister van BZK gezonden, in dit geval “onze” CDA-Staatssecretaris Ank
Bijleveld, die een wetsvoorstel opstelt.
Het wetsvoorstel wordt daarna behandeld door de Tweede en Eerste Kamer.

bestuur) zullen wij bij onze CDA-fractie
in de Provinciale Staten van NoordHolland blijvend aandacht vragen voor
onze legitieme argumenten om, in
weerwil van GS, te kiezen voor een
grenscorrectie op de Oostermeent.
Ook zullen
contacten worden gelegd met onze
politieke vertegenwoordigers in Den
Haag. Want uiteindelijk zal dáár het
definitieve besluit worden genomen.
En dat zo’n besluit wel eens héél verrassend kan uitpakken, is wel gebleken toen de Eerste Kamer op 3 september 1985 besloot niet akkoord te
gaan met de voorgestelde grenscorrectie op de Oostermeent.
We bevinden ons nu nog in een positie
om deze historische misser te corrigeren.
Als CDA-Huizen gaan we daarvoor!
Bert Rebel,
voorzitter CDA-fractie Huizen
e-mail: bertrebel@cdahuizen.nl

De strijd is dus nog niet gestreden! Als
CDA-Huizen (fractie, wethouder en

CDAV
Het CDAV wil vrouwen politiek bewuster maken en participatie van vrouwen
binnen het CDA op bestuurlijk en politiek niveau bevorderen. Het CDAV
vraagt binnen het CDA actief aandacht
voor de positie van vrouwen in de
maatschappij. Het CDAV heeft plaatselijke afdelingen, waaronder de afdeling Huizen. Landelijk heeft het CDAV
4500 leden. Eén daarvan ben ikzelf.

Bij het CDAV Huizen heb ik als wethouder een adviserende en ondersteunende rol ten behoeve van de beide
bestuursleden, Anne-Marie Klein en
Ingrid Pegtol. Ondanks hun inzet in
het afgelopen jaar valt mij de actieve
deelname van overige Huizer CDA
vrouwen aan de activiteiten van het
CDAV tegen. Waar ligt dat aan? Zijn
de thema’s van het CDAV niet aan17de jaargang, nummer 3

sprekend genoeg? Zij vrouwen door
de combinatie van werk en gezin te
druk voor politieke activiteiten? Voelt
men zich meer thuis binnen de afdeling in het algemeen (dus inclusief de
mannen) dan binnen uitsluitend een
groep vrouwen? Ik zou het antwoord
hierop niet kunnen geven.

Ik ben eens op internet via google
gaan zoeken naar “emancipatie van
vrouwen” en zo kwam ik op een artikel
(zonder bronvermelding), dat mij aan
het denken zet. Het feminisme aan het
eind van de 19e eeuw begon, zo lees
ik in dit artikel, als een radicale hobby
van vrouwen uit de betere klasse en
eindigt aan het eind van de 20ste
eeuw met symposia, georganiseerd
door vrouwen uit de hogere posities,
onder het genot van exquise hapjes en

drankjes, gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken.
Het zou interessant zijn te weten waarom het feminisme nooit is aangeslagen bij de vrouwen die het meest profijt hebben van verbetering van hun
positie: de arbeidersvrouwen, de vrouwen van detailhandelaren, de vrouwen
die als verzorgende of verpleegkundige in de zorgsector werkzaam zijn etc.
Werden ze misschien afgeschrikt door
de positie en het taalgebruik van de
vrouwen die zich ermee bezighielden,
of hadden zij misschien niet de tijd om
zich aan emancipatie te wijden: zij
werkten immers meer uren op de dag
dan wie ook, tegen de laagste lonen?
Hoewel geenszins ontkend mag worden dat de emancipatiebeweging van
de jaren zeventig en tachtig van de
vorige eeuw een aantal essentiële
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kwesties aan de orde heeft gesteld, is
het ook wel een enigszins elitaire beweging geworden.

straks bijvoorbeeld gebeuren met de
verzorgenden in loondienst in relatie
tot de zgn “Alpha hulpen”?

Is dat misschien ook het probleem van
ons CDAV?

Ruim 75% van alle zorg in Nederland
wordt geleverd door mantelzorgers en
de groep mantelzorgers bestaat voor
het grootste deel uit vrouwen. Toch
wordt als het gaat om de ondersteuning van mantelzorgers nauwelijks met
deze vrouwen zelf gesproken. Ze komen ook niet naar bijeenkomsten over
dit onderwerp, omdat de mantelzorgtaken op zichzelf al genoeg tijd opslokken.

Als ik nu mijn eigen werkzaamheden
als wethouder eens overzie, dan ben
ik van mening dat betrokkenheid van
“gewone” vrouwen binnen onze politieke partij binnen het beleid meer dan
ooit hard nodig is. Om maar eens een
paar voorbeelden te noemen:
De positie van werkende vrouwen is in
de afgelopen jaren sterk achteruit gegaan. Een groot deel van de vrouwen
heeft een onderbetaalde baan in de
financieel uitgeklede zorgsector, veelal
in deeltijd. Er is op dit moment heel
wat aan de hand in de zorg (met name
ook in de thuiszorg). Wat gaat er

CDA vrouwen in Huizen, ik kan dit rijtje
nog veel langer maken. Maar hoe krijg
ik jullie er warm voor om jullie persoonlijke inbreng te hebben in het gemeentelijke beleid?

workshops of vergaderingen?

Graag kom ik in aanraking met CDA
vrouwen die in Huizen werkzaam zijn
in de zorgsector én met CDA vrouwen
die als “mantelzorger” in Huizen zorgen voor een partner, kind, familielid of
vriend.
Bel me (06-515 10 134), of stuur me
een e-mail (j.bakker@huizen.nl) als je
in de dagelijkse praktijk tegen situaties
aanloopt waarvan je vindt dat daaraan
iets gedaan zou moeten worden. Ook
voor een persoonlijk gesprek maak ik
graag tijd! Want vrouwen zoals jullie
zijn mijn ogen en oren in de werkelijkheid van alle dag.

Janny Bakker

Misschien eens niet met symposia,

Manifest over Bijvanck voor CDA statenfractie Noord Holland
Het CDA Huizen heeft op dinsdag 9 oktober tijdens een bezoek aan de CDA fractie in Provinciale Staten van Noord
Holland een manifest aangeboden. In het manifest dringt het CDA Huizen aan op een besluit om de Blaricummer
Bijvanck en de nog te bebouwen Blaricummermeent toe te voegen aan de gemeente Huizen.
In het manifest somt het CDA Huizen
een zestal argumenten op, die een
dergelijk besluit onderbouwen. Voorop
staat dat het CDA Huizen streeft naar
een duurzame oplossing voor het gebied, die ook voor langere tijd houdbaar is. Eerder werd de Bijvanck door
de provincie en de Tweede Kamer al
aan Huizen toegewezen, maar dit besluit werd door de Eerste Kamer teruggedraaid. De problemen zijn sindsdien, zo blijkt uit het manifest, niet minder geworden.
Het CDA pleit in het manifest voor logische grenzen. Ook wil het CDA spanningen en discussies over beheer van
de openbare ruimte, brandveiligheid
en ontsluiting definitief tot het verleden
laten behoren.
Het CDA wijst op het risico voor afbraak van de voorzieningen voor inwoners van Huizen én de Bijvanck en
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pleit voor een krachtiger aanpak van
de problemen en de kansen in het
gebied. Die aanpak komt volgens het
CDA Huizen alleen door samenwerking met Blaricum niet van de grond.
Tenslotte geeft het CDA aan dat de
zogenaamde BEL samenwerking
(tussen Blaricum, Eemnes en Laren)
met bestuurlijke wil van de provincie
ook prima doorgang kan vinden zonder de Blaricummer
Bijvanck.

haar website www.cdahuizen.nl ook
de gelegenheid om het manifest te
onderschrijven. Handtekeningen van
inwoners (zowel schriftelijk als electronisch) worden door het CDA Huizen
verzameld en aan de fracties in Provinciale Staten verzonden, voordat in
maart door de provinciale staten een
definitief besluit wordt genomen over
het gebied.

Het CDA Huizen
biedt bezoekers van
CDA activiteiten
(zoals a.s. donderdag 11 oktober tijdens het bezoek van
Tweede Kamerlid
Mirjam Sterk in ’t
Visnet aan de Ruijterstraat te Huizen)
en bezoekers via
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Van de wethouder
In de vorige CDAccenten heb ik uitvoerig stilgestaan bij de invoering van
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In dit nummer wil ik de
focus leggen op de regionaal economische samenwerking.
Als gewestgedelegeerde economie en
werk ben ik voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg economie en
werk. Daaraan nemen alle portefeuillehouders economie en werk uit de gewestgemeenten deel. Bij sommige
gemeenten is economie en werk binnen één portefeuille gebracht. In Huizen doet burgemeester van Frans Willem van Gils de portefeuille
“economie” en wethouder Liesbet Tijhaar de portefeuille “werk”. Ikzelf ben
in Huizen verantwoordelijk voor de
portefeuille “toerisme en recreatie”, die
natuurlijk onlosmakelijk verbonden is
met economie en werk. Er is dus alleen al binnen Huizen veel afstemming
nodig, laat staan binnen de regio. Die
afstemming is niet altijd eenvoudig.
Toch is het mijn vaste overtuiging dat
regionale samenwerking heel hard
nodig is om in onze regio economische groei te realiseren. Ik investeer
daar dus ook een fors deel van mijn
tijd in.

Innovatieve verbindingen
Het afgelopen jaar hebben we als negen regio-gemeenten een strategische
agenda gemaakt voor de lange termijn. Kernvragen waren: “waar zitten
in onze regio de kansen voor economische groei?” en “welke thema’s moeten we regionaal- en welke lokaal oppakken?”
Op de termijn-agenda voor de regio
zijn vervolgens vier sectoren benoemd
die kansrijk zijn voor economische
groei, namelijk de media sector, de
toeristische sector en de zorgsector.
Als deze sectoren in omvang toenemen, heeft dit ook onmiddellijk een
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effect op de detailhandel en op het
midden- en kleinbedrijf.
De regio-gemeenten willen de economische groei binnen de genoemde
drie sectoren gaan ondersteunen door
o.a. te investeren in de infrastructuur
(herontwikkeling van bedrijventerreinen) en door “innovatieve verbindingen” tussen die de drie sectoren tot
stand te brengen en op die manier
versneld de concurrentiekracht van de
regio te vergroten..

Innovatie in de toeristischrecreatieve sector
De Gooi- en Vechtstreek ligt ingeklemd tussen regio’s die op toeristischrecreatief gebied grote trekkers hebben: de Utrechtse Heuvelrug
(wandelen, fietsen, verblijfsaccommodatie), Randmeren
(verblijfsaccommodatie, watersport) en
Amsterdam. In de Gooi- en Vechtstreek zijn enkele grote bovenregionale
trekkers zoals het Instituut voor Beeld
en Geluid in Hilversum en het Muiderslot in Muiden. Daarnaast heeft de
Gooi- en Vechtstreek een aantal regionale trekkers zoals het plassengebied
in Wijdemeren, het Goois Natuurreservaat en de vele fraaie historische
stads- en dorpskernen. Gelet op het
concurrerende aanbod in de directe
omgeving, is het niet te verwachten
dat de Gooi- en Vechtstreek een sterk
bovenregionaal verzorgende functie
zal hebben. Een uitzondering hierop
zijn de grote trekkers. Geconcludeerd
kan worden dat de relevante doelgroepen voor het gebied als volgt samen te
vatten zijn:

• Inwoners uit de regio Gooi- en
Vechtstreek en omliggende gebieden;

• Zakelijke gasten (bovenregionaal);
• Bovenregionale bezoekers aan de
grote trekkers.

Het belang
van de toeristischrecreatieve
sector wordt
in de Gooien Vechtstreek op
waarde geschat: veel organisaties zijn bezig met
het formuleren en uitvoeren van plannen in de vrijetijdssector. Bij alle betrokkenen is in de afgelopen maanden
het gevoel ontstaan dat door de veelheid van initiatieven overlappingen
kunnen voorkomen en dat kansen onvoldoende benut worden. Daarom is er
behoefte aan het gezamenlijk ontwikkelen van een heldere strategie voor
de regio, waardoor initiatieven ingebed
kunnen worden in een breder verband.
Als economische doelstelling van de
regio Gooi- en Vechtstreek is gekozen
voor een groei van 6-10 % van de toeristische bestedingen per jaar. In Nederland is de groei van de bestedingen
gemiddeld 6 % per jaar. Met deze
doelstelling geeft de regio aan dat het
landelijk gemiddelde de ondergrens is
voor de regio; de ambitie is om deze
groei te overstijgen.
Naast deze economische doelstelling
is er ook een maatschappelijke doelstelling. Deze laat zich niet in percentages of aantallen uitdrukken. De
maatschappelijke doelstelling is het
stimuleren van een plezierige woonen werkomgeving voor inwoners, ondernemers en werknemers in de regio.
Niet alleen door de uitstekende natuurwaarden of een interessant cultureel
aanbod, maar ook door een bruisende,
creatieve cultuur die inspireert en uitdaagt.
De strategie om deze doelstelling te
realiseren bestaat uit twee delen:
1. Het onderscheidend vermogen in
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de regio is innovatie en crosssectorale samenwerking: beiden worden
actief aangejaagd en ontwikkeld;
2. Vooralsnog niet zozeer inzetten op
nieuwe elementen en trekkers: allereerst het bestaande aanbod op
verrassende wijze verbinden en
daardoor de trekkracht verhogen.
Inovatie in de zorgsector
De zorgsector is in onze regio een
heel belangrijke werkgever. Toch zijn
we tot op heden niet zo gewend geweest aan het kijken naar deze sector
vanuit een economisch belang. Op 5
juli jl. kwam daar verandering in. Op
die datum heeft bij Koninklijke Visio in
Huizen het werkcongres ‘Gooi en
Vechtstreek: proeftuin voor innovatie
in de zorg’ plaatsgevonden. Met een
gezelschap van ongeveer 90 deelnemers afkomstig uit overheid, bedrijfsleven, zorginstellingen en onderwijs, is
gezocht naar kansen voor innovatie en
economische groei in de zorgsector.

Innovatie is in de zorgsector niet alleen een middel om het welzijn van de
cliënt te verbeteren, maar ook om de
regionale economie een economische
impuls te geven. De regio Gooi en
Vechtstreek kan worden beschouwd
worden als een proeftuin voor de toekomstige inrichting van de zorginfrastructuur, omdat de regio sterk vooroploopt in de vergrijzing en omdat er
sprake is van een “koopkrachtige
vraag”. Tijdens het congres werd duidelijk dat een cross-sectorale benadering met media en toerisme zal leiden
tot innovatie en de kansen op economische groei van de zorgsector aanmerkelijk kan vergroten.
Komende periode
De provincie heeft bij monde van CDA
gedeputeerde Jaap Bond inmiddels al
laten weten bereid te zijn om haar bijdrage aan de Regionaal Economische
Samenwerking (RES) tussen de gewestgemeenten te verviervoudigen,
mits gemeenten zelf ook hun eigen

bijdragen aan economische ontwikkeling in de regio verviervoudigen. De
komende maanden zullen we dan ook
als negen gewestgemeenten zoeken
naar de mogelijkheden om aan deze
voorwaarde te kunnen voldoen.
Voor de herontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio wordt momenteel
vanuit het Gewest hard gewerkt aan
een plan van aanpak. In het najaar
komt daarover meer informatie beschikbaar.
Voor wat betreft de “innovatieve verbindingen” hebben we gebruik gemaakt van de expertise van de organisatie iMMovator in de mediasector en
is een daarmee vergelijkbaar plan van
aanpak tot stand gekomen voor de
zorgsector en de toeristische sector.
Dit plan zal –na goedkeuring van de
negen gemeenten- eind september
aan de provincie Noord-Holland worden voorgelegd.
Janny Bakker
e-mail: j.bakker@huizen.nl
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Interview Jaap Bond
CDA Gedeputeerde in de provincie Noord-Holland beantwoord vragen

Hoe bevalt het u op het provinciehuis, bent u inmiddels voldoende
ingewerkt voor uw portefeuilles?
Het bevalt prima. Het is een drukke
een veelzijdige baan. Vooral de eerste
maanden ben je vooral bezig om zo
snel mogelijk dossierkennis op te doen
en zoveel mogelijk mensen ontmoeten
die met je portefeuille te maken hebben. Ook de kennismaking met de
ambtenaren stond bij mij hoog op de
prioriteitenlijst. Met deze mensen moet
ik een goede samenwerking tot stand
brengen. Het voordeel daarvan is dat
ik nu wel durf te zeggen dat ik aardig
inzicht heb in mijn portefeuille.
U bent nu een paar maanden aan de
slag in uw nieuwe functie als gedeputeerde, hoe zijn voor u de eerste
maanden verlopen?
Zoals ik in de vorige vraag al gedeeltelijk beantwoord heb, de eerste maanden waren druk. De voorgaande
maanden met de verkiezingen, de
campagne en daarna de vorming van
het college is een periode waarin je in
een soort van roes zit. Dan ga je inwerken i.c.m. bijvoorbeeld de eerste
begroting, tja dan maak je de nodige
uurtjes. Gelukkig was ik wel wat gewend wat dat betreft want de combinatie van een full time baan met het fractievoorzitterschap kost ook de nodige
tijd. Erop terugkijkend zijn de eerste
maanden goed verlopen. Ik heb gedaan wat ik wilde doen en dat levert
nu een voorsprong op voor de tijd na
het reces.
Is het wennen om nu gecontroleerd
te worden in plaats van zelf het college van GS te controleren?
Dat gaat eigenlijk vanzelf. Je bent gewoon vanaf het eerste moment bestuurder en dus ook verantwoordelijk.
De acht jaar ervaring vooraf zijn gewoon heel goed voor een dergelijke
functie. Je weet gewoon hoe het werkt
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in de politiek en dat scheelt.
U heeft ongeveer tien portefeuilles,
wat zijn voor u de belangrijkste
items waar u momenteel mee bezig
bent?
Ik heb maar één portefeuille; Economische Zaken, Landbouw en Visserij en
Recreatie en Toerisme. Belangrijke
onderdelen van mijn portefeuille zijn
bijvoorbeeld het HIRB, (Herinrichting
en Revitalisering Bedrijventerreinen)
WED (Water als Economische Drager)
en verschillende projecten op gebied
van kennis en innovatie en biologische
landbouw. Op dit moment ben ik o.a.
bezig met drie nieuwe agenda’s voor
de komende vier jaar, agenda Economie, agenda Landbouw en Visserij en
de agenda Recreatie en Toerisme.
Vooral die laatste wil ik specifiek noemen. Toerisme is een economische
factor van groot belang. tien miljoen
overnachtingen in Noord-Holland, exclusief Amsterdam en een groei van 6
% in 2006. Dat moet zo blijven en zelfs
groeien. Leuke klus, nietwaar?
Ervaart u een afstand tussen u als
provinciaal lid van het CDA en de
burgers in bijvoorbeeld Huizen? Dit
in tegenstelling tot een gemeenteraadslid?
De afstand is letterlijk en figuurlijk
groot. Qua omvang is de provincie
toch best wel groot. Toch heb ik de
afgelopen jaren een goed contact opgebouwd met de raadsleden en bestuurders uit het Gooi. Middels werkbezoeken en het vaste verticale overleg was en ben ik goed op de hoogte
van alles wat er speelt in het gebied.
Ook kort na mijn installatie heb ik met
Rinske Kruisinga (tweede CDA gedeputeerde afkomstig uit Wijdemeren)
een ontmoeting gehad met de bestuurders van de gemeente Huizen. Tevens
probeer ik altijd op locatie te gaan om
te zien wat er speelt. Dat levert vaak

meer op dan stapels dossiers doornemen en het is leuk om te zien hoe
mooi en gevarieerd onze provincie is,
maar dat er een grotere afstand is tussen provinciale en gemeentelijke bestuurders dat klopt. Ik kom trouwens
nog een keer varen in Huizen op een
historische botter. Als Volendammer
spreekt mij dat natuurlijk enorm aan.
Wat is uw visie op de ontwikkeling
van een randstadprovincie en hoe
denkt u over een zogenaamde
Noordvleugel?
Ons verkiezingsprogramma was daar
duidelijk in en ik ben daar in alle debatten en vraaggesprekken ook duidelijk in geweest. Handen af van het “
Huis van Thorbecke!” Volgens mij
moet de discussie niet gaan over de
structuur maar over de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Verder zou een Randstadprovincie de huidige problemen niet oplossen. Als er tussen twee steden zoals
Amsterdam en Rotterdam al een soort
van Ajax – Feijenoord mentaliteit
heerst dan kun je wel raden hoe het
met de verhoudingen in de Randstad
tussen de G4 en de vier betroken provincies. (Noord- en Zuid-Holland,
Utrecht en Flevoland) De conclusies
van het rapport Kok hebben het daar
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niet over. Zij leggen de oplossing bij
een fusie terwijl in de analyse van Kok
negen van de elf pijnpunten een verantwoordelijkheid van het Rijk zijn.
Volgens mij is het zogenaamde Urgentieprogramma Randstad wel een eerste goede stap omdat daar in ieder
geval wel overeenstemming over is
daar waar het gaat over de te stellen
prioriteiten in het gehele gebied. Daar
hoef je echt geen lichaam te creëren
waar 50% van de Nederlandse bevolking woonachtig is en waar 50% van
het Bruto Nationaal product wordt geproduceerd.
Tot slot zou het effect voor de rest van
de Provincie Noord-Holland niet goed
zijn. De focus (lees vooral geld) zou
alleen maar op Randstad en Noordvleugel gericht zijn terwijl de rest van
de provincie ook de nodige problemen
en kansen heeft.

Is het verstandig om als provinciaal
bestuurder bezig te zijn met mondiale/internationale bedrijfsvoering,
zoals recentelijk het geval is geweest met de overname rondom de
ABN Amro?
Of het verstandig is weet je nooit. Je
moet hierin vaak je gevoel volgen. De
opzet is trouwens nooit geweest om
de landelijke pers te halen. De bewuste brief was persoonlijk gericht aan
Minister Bos en is door zijn Ministerie
in de openbaarheid gekomen. De inhoud van de brief ging over mijn bezorgdheid bij dergelijke overnames
voor de gevolgen van de werkgelegenheid in met name Noord-Holland. Met
name de effecten op de aangrenzende
markten zoals horeca, kantorenmarkt,
juridische sector en je status als Internationaal financieel centrum. Als Gedeputeerde Economische zaken ben ik
daar natuurlijk wel mee bezig. De
tweede reden van zorg is dat wij in
Nederland geen enkel middel hebben

om overnames tegen te houden. Wat
te doen als de energiebedrijven zijn
gesplitst en op de markt komen? Energie als politiek drukmiddel? Afhankelijkheid van andere landen als het gaat
om dit soort zaken? Wat mij betreft
echt tijd voor een landelijke discussie
waarbij we zelfs de meeste liberale
markt in de wereld, Amerika als voorbeeld kunnen nemen met hun
“Commitee off foreign investments” als
voorbeeld.
De derde reden is dat we in het recente verleden natuurlijk een groot aantal
bedrijven kwijt zijn geraakt; “ Hooghovens, KLM, VNU, Numico, Hema, etc.
en helemaal tot slot is het natuurlijk te
gek voor woorden dat een dergelijk
proces op gang komt door een zogenaamd hedge fund met 1 % belang.
Op het gebied van herindeling lopen
de opvattingen van het college van
GS en de Huizer CDA-fractie (en
gemeenteraad) behoorlijk uiteen.
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Waarom is er ogenschijnlijk zo weinig gedaan met de inbreng van de
Huizer CDA-fractie en de gemeenteraad van Huizen?
Ik vind niet dat er te weinig is gedaan
met de opvattingen uit Huizen. Zou dat
dan ook gelden voor de inbreng van
de andere gemeenten? Voor Huizen is
de huidige BEL samenwerking een
belangrijke reden dat de gewenste
grenscorrectie mogelijk geen doorgang zal vinden. De vraag voor het
college van GS is of bij een grenscorrectie van de Blaricummermeent ten
faveure van Huizen dit het einde van
de BEL zou betekenen. In de regelmatige contacten met de CDA bestuurders uit Huizen is dit ook besproken. Ik
wil hierbij trouwens ook nog de kanttekening plaatsen dat de uiteindelijke
beslissing voor herindelingen en
grenscorrecties ligt bij de Provinciale
Staten van Noord-Holland.

stel tot herindeling in ‘t Gooi alleen
gekeken naar de huidige en toekomstige draagkracht alsmede economische ontwikkeling van een gemeente, of speelden logische
grenscorrecties hierin ook een rol?
Het onderzoek is gericht op de bestuurlijke kracht van een gemeente op
de langere termijn. Uit dat onderzoek
blijkt vervolgens dat drie gemeenten
(Naarden, Weesp en Muiden) op korte
en langere termijn een probleem hebben. Een gemeente (Bussum) kan het
zelfstandig redden op de middellange
termijn. Je kijkt als provincie dus naar
het belang van de regio als het gaat
om economisch belangen en bestuurlijke kracht. Voor mij was het als nieuwe gedeputeerde best lastig. Je komt
in het college in een discussie die grotendeels al gevoerd is en waar een
gedeputeerde al jaren mee bezig is.
Het is een heel moeilijk proces waar je
nooit alle koppen in een zak krijgt.

(Vervolg van pagina 1)

ren, en ben ik penningmeester van
stichting Kerk en Vluchteling. Het
jeugdwerk in mijn kerkelijke gemeente
heeft ook mijn aandacht en is iets waar
ik veel plezier aan beleef. In mijn vrije
tijd squash en zeil ik graag. Sinds
2002 ben ik gelukkig getrouwd met
Martine Vos en woon sinds een jaar bij
de oude haven die er steeds mooier uit
gaat zien.

Zoals ik al aangaf in de eerste zin van
dit stukje is het de bedoeling dat u mij
weet te vinden. Dit kan per e-mail:
rutgerrebel@hetnet.nl of per telefoon
035-5264497.

Met een hartelijke groet,

Rutger Rebel

Is er door de provincie bij het voor-
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IndeRaad!
Provincie, wakker worden!
In de zomer van 2006 heb ik deelgenomen aan de CDA-Zomerschool in
Den Haag. Van woensdagmiddag tot
vrijdagavond kregen de deelnemers
een ‘rondleiding door bestuurlijk
Nederland’. In dit verband werd ook
een bezoek gebracht aan het Provinciehuis van Zuid-Holland, waar we
welkom werden geheten door CDAgedeputeerde Asje van Dijk. Hij begon zijn betoog met een vurig pleidooi over nut en noodzaak van de
provincie. Vooral op het gebied van
regionale (economische) samenwerking en bij de gemeentegrens overstijgende infrastructurele projecten
was de provincie naar zijn mening
onmisbaar. “In het Huis van Thorbecke1 neemt de provincie een zeer belangrijke plaats in,” schilderde hij de
aanwezigen voor. Toen er gelegenheid was tot het stellen van vragen
kon ik het niet nalaten om onmiddellijk de knop van de interruptiemicrofoon in te drukken: “Als de provincie
zich in het Huis van Thorbecke bevindt, dan moet het wel in de slaapkamer zijn, want zoveel merk je namelijk niet van die aanwezigheid!”
Mijn constatering oogstte bijval en
even was de gedeputeerde uit het
veld geslagen. Al snel herpakte hij
zich echter met de beeldspraak dat
het dan misschien voor buitenstaanders niet altijd even duidelijk was wat
zich in de slaapkamer afspeelde,
maar dat het niettemin tot zeer
vruchtbare resultaten kon leiden.

Toch ben ik erg benieuwd hoe
vruchtbaar het uiteindelijke resultaat
zal zijn, als het proces van herinde-

ling in de regio Gooi- en Vechtstreek is
afgerond. Vlak voor de zomer heeft
het college van Gedeputeerde Staten
namelijk een voorstel tot herindeling
gedaan en wat Huizen betreft is het
geen mooi kindje. Men stelt voor om
het Huizerhoogt naar Blaricum te laten
overgaan, maar anderzijds ziet men
geen aanleiding tot grenscorrecties
voor de Bijvanck en de Blaricummermeent! Ook bij de grens met Naarden
(langs de Bestevaer) wil men niet
meer grondgebied van Huizen naar
Naarden laten gaan dan strikt noodzakelijk is. Men wil slechts de grens zo
corrigeren dat deze niet meer dwars
door panden heenloopt. In plaats van
logische grenscorrecties toe te passen
bedient het College van Gedeputeerde
Staten zich in Huizen van ‘verdeel en
heers’-politiek.

CDA-gedeputeerde Jaap Bond mag
dan wel zeggen dat de leden van de
Provinciale Staten altijd nog het laatste
woord hebben, maar dan wordt er plotseling wel erg duaal gedacht. Begrijpelijk dat Bond het standpunt uitdraagt
van (de meerderheid van) het College
van Gedeputeerde Staten, maar om
nu de bal bij de Statenleden te leggen
is wel een erg makkelijke manier om je
er vanaf te maken. Dan kan het college van B&W in Huizen ook wel het
plan opperen om het Oude Raadhuisplein knalpaars te gaan schilderen
(menig lezer denkt nu misschien: “Ach,
dan gebeurt daar tenminste wát”) en
als de collegeleden hier dan door burgers op worden aangesproken antwoorden met: “Tja, het is weliswaar
ons idee, maar je moet nu toch echt bij

de raadsleden wezen, die kunnen
ook gewoon tegen stemmen!”

Bond heeft echter wel gelijk: voor
Huizen is de laatste hoop nu gevestigd op de realiteitszin van de Statenleden van de provincie NoordHolland. Binnenkort brengen zij een
bezoek aan onze regio en voor hen
is dit dé mogelijkheid om aan te tonen dat het wakkere mensen zijn,
met een heldere blik en een scherp
gehoor. Misschien dat de provincie
de verdiepingsvloer van het Huis
van Thorbecke dusdanig goed heeft
geïsoleerd dat er moeilijk geluiden
tot de slaapkamer doordringen,
maar de ervaring leert dat, als je
maar hard genoeg ‘onder aan de
trap’ roept, men uiteindelijk wel wakker wordt!

Jaap Van As
E-mail: jaapvanas@cdahuizen.nl

Noten:
1. Met het Huis van Thorbecke wordt de indeling van de Nederlandse democratie bedoeld. Het "Huis" bestaat uit drie
lagen: rijk, provincies en gemeenten. De bedenker van dit staatsbestel is J.F. Thorbekce (1798-1872). Bron:
www.provincies.nl

