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Beste CDA‟ers, 

 

Voor u ligt de tweede CDAccenten van dit jaar. Het CDA zet zich in voor de economische toekomst van 

Nederland en daarom hoort u bij ons weinig over bedrijfspoedels of over mensen die nu eens „normaal 

moeten doen‟. Helaas levert dat niet altijd de gewenste media-aandacht op. De pijnlijke bezuinigingsmaat-

regelen raken rechtstreeks aan ons gevoel van solidariteit en dat wordt veelal wel breed uitgemeten in de 

media. Toch mogen we trots zijn op ons CDA. Minister de Jager oogst veel lof voor zijn optredens in Euro-

pa. Het CDA is een constructieve coalitiepartner. Geen harde woorden en snel scoren via de media, maar 

concrete broodnodige maatregelen, daarvoor moet je bij het CDA terecht! 

 

In deze CDAccenten gaat onze voorzitter, Wim Zwanenburg, hier verder op in. Ook komen lokale thema‟s 

aan bod en behandelt Wim enkele zaken die in het bestuur spelen. Op pagina drie leest u wat er lokaal 

speelt en waar de fractie zich mee bezighoudt. Janny Bakker schrijft vanuit haar lidmaatschap aan het 

Strategisch Beraad over de trends in onze samenleving. Welk antwoord heeft het CDA daarop en hoe 

moet het deze overbrengen in de media? Deze CDAccenten is verder gevuld met een bijdrage van de 

CDA vrouwen en twee oud-Huizer CDA‟ers die politiek actief zijn in een andere gemeente. Op de achter-

kant van deze CDAccenten neemt de fractie nogmaals de pen ter hand om het fractiestandpunt uit te leg-

gen in het HOV-dossier. 

 

Tot slot nog een opmerking van de redactie. Het bestuur heeft besloten de CDAccenten zoveel mogelijk 

digitaal te willen verspreiden. Hiervoor wordt u vriendelijk verzocht uw e-mail adres door te geven aan 

Alexandra van de Koppel (a_vandekoppel@yahoo.com). Alvast bedankt! 

 

Vriendelijke groet namens de redactie, 

Dennis Heijnen 

V
a

n
 
d

e
 
r
e

d
a

c
t
i
e

 

In dit nummer: 

 

Van de voorzitter ..….. 2 

 

Van de fractie …......... 3 

 

Van de wethouder ..…. 5 

 

 Hoe is het met ............ 6 

Het CDA Huizen organiseert op woensdagavond 9 november een  
Algemene Ledenvergadering met als thema de lokale politiek. Ongeveer 
een week van te voren ontvangt u per email de uitnodiging met de agenda 
en de stukken. 

Datum: 9 november, aanvang 20:00 uur, inloop v.a. 19:45 uur 
Plaats: Bovenzaal van de Kruiskerk, Karel Doormanlaan, Huizen 

Zet u het vast in uw agenda? 

Algemene Ledenvergadering 

mailto:a_vandekoppel@yahoo.com
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Van de voorzitter 

Inmiddels zit het kabinet-Rutte er al 
weer meer dan een jaar.  Het kabinet 
blijkt een ploeg te zijn met de nodige 
saamhorigheid en collegialiteit en de 
ministers en staatssecretarissen 
vechten elkaar niet zoals bij de CDA-
PvdA-CU-coalitie de tent uit. Het op-
treden van de CDA Tweede Kamer-
fractie, met name het optreden van 
Sybrand van Haersma Buma, tijdens 
de beschouwingen stemt mij hoop-
vol. De CDA-fractievoorzitter bleef 
zichzelf en laat zich niet gek maken 
door populaire uitspraken die niet bij 
hem passen. De media besteden 
uitgebreid aandacht aan de provoca-
ties van de gedoger. Naast een Islam
-obsessie is er de boosheid over de 
Griekse schuldenmakers bijgeko-
men. Maar met „geen cent meer naar 
de Grieken‟ komen we er niet, en 
dergelijke opvattingen zijn juist uiter-
mate schadelijk voor de welvaart van 
Henk en Ingrid. Opnieuw is de PVV 
onverantwoordelijk bezig.   

U heeft mogelijk wel de commercial 
gehoord “Wie komt straks het werk 
doen?”. De regio ‟t Gooi en ook ge-
meente Huizen loopt demografisch, 
dus met de veroudering, voor op de 
rest van Nederland, dus waarschijn-
lijk zullen we dat hier ook het eerste 
merken. Is het nog aantrekkelijk voor 
een politieagent of voor een verzor-
gende, om in het relatief dure Huizen 
te komen werken? Wat doen we aan 
betaalbare huisvesting? 

In de gemeente Huizen is het beeld 
relatief goed. De begroting 2012 van 
de gemeente is sluitend. Bovendien 
is ook het meerjarenperspectief 
(nagenoeg) sluitend, al moeten daar-
voor voor 2012, 2014 en 2015 wel 
aanvullende bedragen uit de reserve 
„schommeling algemene uitkering‟  
(van het Rijk, aan de gemeenten) 
worden ingezet ten gunste van het 
geraamde begrotingsresultaat voor 
die jaren. Daardoor treden minder 
fluctuaties op in de jaarlijkse begro-
ting. Maar in Huizen zijn de financiële 
reserves nog voldoende om alle be-
stuurlijke plannen te kunnen uitvoe-
ren. Eerder voorgenomen bezuinigin-
gen kunnen deels nog worden ge-
schrapt of uitgesteld. In Huizen kan 
er zelfs nog een nieuwe sporthal wor-
den gebouwd. De behoefte daaraan  

is groot. Huizer kinderen spelen nu 
soms „thuiswedstrijden‟ voor zaalhoc-
key in Almere en Barneveld. Niette-
min is het bijzonder dat dit in deze 
tijden nog kan. En overigens ook me-
de dankzij de politieke inzet van het 
CDA Huizen. Kortom, we profiteren 
van de resultaten van gezond, even-
wichtig, verstandig financieel beleid, 
waarbij de burgers van Huizen ook 
ten opzichte van veel andere ge-
meenten niet bepaald de zwaarste 
lasten opgelegd krijgen.  

Uitgangspunten. 

Moeten we de Uitgangspunten van 
het CDA (gespreide verantwoordelijk-
heid, solidariteit, gerechtigheid en 
rentmeesterschap) „hertalen‟ ? Daar-
over voeren we nu discussie in onze 
partij (de commissie onder leiding 
van Jacobine Geel) en ook in onze 
afdeling besteedden we er aandacht 
aan in een huiskamerbijeenkomst in 
september. Op het Partijcongres op 
29 oktober komen aanbevelingen 
van de commissie aan de orde. Naar 
mijn mening kunnen deze woorden 
wel een taalkundige opfrisbeurt ge-
bruiken, maar aan de inhoud behoe-
ven we niet zoveel te veranderen. 
We moeten meer laten zien en horen 
wat ons beweegt, hoe die Uitgangs-
punten een rol spelen bij onze politie-
ke standpunten. Daarmee hebben 
we een richtsnoer om intern te dis-
cussiëren en om anderen te overtui-
gen. Dan laten we zien dat we elkaar 
stimuleren, wat het CDA-gedachte-
goed is, en dat het CDA niet een wis-
selvallige opportunistische politieke 
stroming is. Ik ben altijd huiverig ge-
weest om over „christelijke‟ politiek te 
spreken. We moeten niet tegen el-
kaar opbieden wie het meest christe-
lijk is, maar we moeten wel laten zien 
waar we onze inspiratie uit putten, 
welke idealen we koesteren en dat 
we normen en waarden hanteren, 
welk mensbeeld en welke maat-
schappijvisie we hebben. Dan kom je 
er zelfs uit in moeilijke dilemma‟s 
over Europese samenwerking, de 
noodzaak van discipline van over-
heidsbudgetten en steun aan schul-
denlanden zoals Griekenland. Geluk-
kig kiest het CDA weer duidelijk voor 
Europa! 

 

De gedoogsteun van de PVV aan het 
kabinet en het politieke onfatsoen 
van die partij valt ons zwaar. Het zet 
ons eigen profiel onder druk. Het is 
geen goede zaak dat minister Leers 
zijn excuses moet aanbieden omdat 
hij gezegd heeft dat immigranten een 
verrijking van de samenleving zijn! 
Maar het CDA laat opnieuw zien dat 
we niet weglopen voor onze verant-
woordelijkheden, de moeilijkheden 
niet uit de weg en niet aan de kant 
gaan staan. 

Binnen de partij blijven we lokaal, 
regionaal en landelijk ons partijtje 
meeblazen. Het beleid van vraagge-
stuurde uitvoering van de WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) is 
op regionaal en lokaal niveau uitge-
zet door onze wethouder Janny Bak-
ker en haar inzet is ook door het lan-
delijk CDA opgemerkt. Zij heeft daar 
de uitnodiging om aan het Strate-
gisch Beraad deel te nemen aan te 
danken, een van de commissies die 
het politieke profiel van het CDA 
moeten vernieuwen. (De omslag van 
aanbodsturing naar vraagsturing leidt 
in de uitvoering tot nieuwe inzichten 
over het bereiken van burgers met 
een WMO-behoefte (de rol van het 
netwerk) en de mogelijkheden van 
het meer op maat faciliteren van de-
ze burgers via het middel van het 
persoonsvolgende budget). Ons ge-
meenteraadslid Kees de Kok is te-
genwoordig ook voorzitter van de 
CDA Senioren in Noord-Holland en in 
die hoedanigheid diende hij een re-
solutie in voor het CDA Partijcongres 
van 29 oktober waarin hij aandacht 
vraagt voor de positie van overbelas-
te mantelzorgers.  Ik zelf ben buiten 
Huizen actief als fractievoorzitter van 
de CDA-fractie in het bestuur van het 
waterschap Amstel, Gooi en Vecht.  

Ingrid Pegtol heeft om persoonlijke 
redenen afscheid moeten nemen van 
het duolidmaatschap van onze ge-
meenteraadsfractie. Ingrid, het ga je 
goed, en bedankt voor je inzet voor 
de fractie en onze partij! Op onze 
ledenvergadering op 9 november 
hoop ik u in grote getale te mogen 
ontmoeten. 

Wim Zwanenburg 

Voorzitter van het CDA Huizen 
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Van de fractie 

Voorzichtig begrotingsbeleid en 
investeren in sport en glasvezel 

voor Huizen 

De CDA-fractie heeft tijdens de 
voorjaarsnota steun uitgesproken 
aan het college in haar voorzichti-
ge begrotingsbeleid en daarbij 
gepleit voor een jaarlijkse afwe-
ging naar de mogelijkheden voor 
nieuw beleid.  Voor het CDA is dit 
een belangrijk punt: initiatieven uit 
de samenleving die goed zijn voor 
ons dorp kunnen zo financieel 
worden ondersteund. Daarnaast 
heeft de fractie, samen met de 
coalitiepartijen, de wens uitge-
sproken dat de nieuwe sporthal op 
de Wolfskamer  in 2013 beschik-
baar zal zijn voor de sportvereni-
gingen. Tijdens de vergadering 
van 30 juni heeft het college door 
middel van een motie de opdracht 
gekregen van de gemeenteraad 
om opnieuw indringend in gesprek 
te gaan met de betrokken sport-
verenigingen, betreffende de mo-
gelijke verplaatsing van de sport-
hal van de voorgestelde locatie 
(veld 2) naar de locatie van het 
huidige verenigingsgebouw van 
de sv Huizen. Een voorstel hier-
over zal binnenkort worden be-
sproken. 

Kunstgrasvelden 

Het voorstel voor de aanleg van 
kunstgrasvelden voor de voetbal-
verenigingen op de Wolfskamer 
ondersteunen wij. Vorig jaar kon 
de wens van HSV De Zuidvogels 
voor een 3e kunstgrasveld niet 
worden gehonoreerd vanwege het 
ontbreken van voldoende financië-
le middelen voor nieuw beleid. In 
onze bijdrage gaven we toen aan 
dit met de vereniging jammer te 
vinden omdat dit zou kunnen lei-
den tot een ledenstop, hetgeen 
een beperking kan betekenen 
voor de doelgroep jeugd en oude-
ren tot sportdeelname. Daarbij 
gaven we ook aan als CDA-
fractie, bij voldoende financiële 
mogelijkheden voor 2012, ons 
hard te maken voor de realisatie 
van een 3e kunstgrasveld. Met De 
Zuidvogels zijn we blij dat hun 
wens nu in vervulling zal gaan. 

Dat ook sv Huizen een extra kunstgras-
veld erbij krijgt, levert voor zowel de 
gemeente als voor de sport een win-
win-situatie op. In dit verband onder-
steunen wij het voorstel van het college 
om het uitgangspunt te gaan hanteren 
dat aanvragen om uitbreiding van trai-
nings- en/of wedstrijdcapaciteit van de 
voetbalverenigingen op de Wolfskamer 
in de toekomst getoetst zullen worden 
aan de in totaal beschikbare capaciteit 
in dit gebied vóór dat besloten wordt tot 
de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden. 
Regelmatig gezamenlijk overleg tussen 
de beide voetbalverenigingen en de 
gemeente lijkt ons hierbij dan ook drin-
gend gewenst om optimaal gebruik te 
maken van de schaarse ruimte. 

CDA gaat voor glasvezel in Huizen 

De CDA fractie heeft bij de gemeente-
raadsvergadering op 30 juni 2011 een 
voorstel ingediend om  internet via 
glasvezel mogelijk te maken voor alle 
inwoners van Huizen.  Wij hebben het 
college gevraagd om een plan van aan-
pak op te stellen om de interesse voor 
een glasvezelnetwerk onder inwoners 
te peilen. Wanneer er voldoende inte-
resse voor glasvezel blijkt te zijn, zal 
het bedrijfsleven bereid zijn te investe-
ren in een glasvezelnetwerk tot in de 
woning. Momenteel kunnen alleen be-
drijven op het industrieterrein worden 
aangesloten op het glasvezelnet. Voor 
inwoners is echter alleen de kabel en 
het telefoonnetwerk beschikbaar voor 
telefoon, internet en televisiediensten. 
Om de enorme groei in de digitale 
dienstverlening  en live videoverbindin-
gen voor werk en zorgondersteuning 
mogelijk te maken, zijn snellere verbin-
dingen echter onmisbaar.  

Het plan van aanpak moet er dit najaar 
liggen, waarna de gemeenteraad een 
definitief besluit zal nemen om de inte-
resse onder inwoners te gaan meten.  
De inwoners van Huizen zijn dan aan 
zet.  Is er voldoende belangstelling, 
dan wordt in Huizen een glasvezelnet-
werk aangelegd. 
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I have a very strong feeling, that the 
opposite of love is not hate. It’s apa-
thy, it’s not giving a damn.  

Leo Buscaglia, psycholoog (1924-
1998) uit “Trendrede 2012” 

  

De kracht van de  

samenleving 

Via het strategisch beraad kwam ik in 
aanraking met een interessant docu-
ment, de zogenaamde “Trendrede 
2012”. Het is het tweede jaar dat dit 
document verschijnt, op initiatief van 
11 Nederlandse trendwatchers. De 
trendrede gaat voorbij aan kortduren-
de trends en hypes. Het gaat in de 
trendrede over diepere ontwikkelin-
gen in onze samenleving. Het is best 
een groot document, maar ik heb er 
een paar alinea‟s uit gekopieerd om 
de trends die daaruit zichtbaar wor-
den eens met u te delen.   

“Maatschappelijk dienstverlenende 
instituties draaien zichzelf steeds ver-
der vast in beleidstrajecten en bu-
reaucratie: de verhouding tussen 
staffuncties en uitvoerende werk-
zaamheden nadert 1:2, waar die in 
de jaren zestig nog 1:8 was. De men-
sen die in de frontlinie staan binnen 
het onderwijs of de zorg raken daar-
door het contact met hun oorspronke-
lijke drijfveer kwijt, laten bij iedere 
reorganisatie de schouders iets die-
per hangen en buigen zich moede-
loos over het nieuwste urenformulier”. 

“We moeten ons aan steeds meer 
controlesystemen onderwerpen en 
nog gaat er van alles mis. Banken, 
pensioenfondsen, landen en unies, 
ze zijn allemaal gestruikeld. Nu hangt 
men in elkaars armen boven de sa-
men gegraven kuil; laat er één los, 
dan valt iedereen de afgrond in, maar 
niemand komt nog op eigen kracht 
overeind”. 

“Moegestreden autoriteiten proberen 
controle uit te stralen door middel van 
ferm taalgebruik, maar het effect is 
vooral daadkrachtinflatie. Een voet-
balcoach weet het niet en buigt voor 
spelersprotest, politici weten het niet 
en buigen voor peilingen, het bedrijfs-
leven weet het niet en buigt voor de 
aandeelhouder en zelfs complete 
landen buigen voor kredietbeoorde-

laars. Onze autoriteiten zijn het con-
tact met de eigen overtuiging kwijt en 
proberen vooral de verwachtingen 
van anderen te spiegelen. Leiders 
ondergraven zelf de basis van hun 
leiderschap. Ze staan niet langer 
rechtop, maar lijken naar onze pijpen 

te dansen. Ze geven geen richting 

aan”.   

“De wil tot veranderen gaat gelijk op 
met het peil van frustratie in de sa-
menleving. De ontwikkeling gaat van 
wanhoop naar woede. Het rommelt 
steeds heftiger in Nederland”.   

“Er is woede en onbegrip. We lopen 
vast in allerlei systemen. We zijn ver-
kloofd. We zien mensen langzaam 
afstand nemen van het systeem van 
onbeperkte, maar vooral van beteke-
nisloze groei – en krimp. Men ziet 
deze periode als een stap terug, 
maar het is eerder een stap opzij. 
Woede creëert nieuwe wegen. Veel 
individuen zetten zwijgend een kleine 
stap. En straks zal blijken, dat we 
collectief een nieuwe richting zijn in-
geslagen. Het wachten is op 
een charismatische nieuwe seman-
tiek, op nieuwe autoriteiten met een 
fris vocabulaire, in een andere toon-
soort dan we gewend zijn geweest de 
afgelopen jaren”. 

  

Herkent u deze trends? Ik herken die 
wel. Maar tegelijkertijd vind ik het 
schokkend om het zo zwart op wit te 
zien staan. Moeten we als CDA-ers 
het schaamrood op de kaken krijgen 
als we deze trends tot ons door laten 
dringen? Wat mij betreft niet. Eén van 
de vragen uit de trendrede is:  “Blijven 

we bij de pakken neerzitten? Of her-
pakken we de kracht die in onze cultuur 
schuilt?”  

 

En daarmee is een mooie taak weg-
gelegd voor het CDA. Wij zijn immers 
van oudsher de partij geweest die de 
kracht van de samenleving weet te 
bundelen. 

Laat ik nog eens een recent voor-
beeld daarvan aan u voorhouden. In 
Huizen werd in het voorjaar van 2011 
een armoedeconferentie gehouden. 
Zonder aan de uitvoerige en inhoude-
lijke discussie tekort te doen, kan ik 

wel stellen dat een belangrijke con-
clusie was dat er van alles gebeurt in 
Huizen, maar dat de samenhang 
vaak ontbreekt en de „arme‟ onder 
aan de streep vaak toch niet echt 
geholpen is.  

We waren als gemeente nog aan het 
nadenken over oplossingen, toen de 
kerken met hun initiatief van 
„schuldhulpmaatjes‟ aankwamen. Vrij-
willigers, die mensen in armoedesitu-
aties bijstaan, ook als dat langdurig 
nodig is om uit de schulden te ko-
men. Er waren al 6 van die schuld-
hulpmaatjes opgeleid en anderen 
hadden zich al aangemeld. De sa-
menwerking met het fonds bijzondere 
noden, het schuldhulploket, de voed-
selbank en de gemeente werd ge-
zocht en als bestuurder hoef je dan 
eigenlijk alleen nog maar initiatieven 
te bundelen. Wat een kracht schuilt 
er in onze samenleving! 

Laten we ons vooral niet de put in 
laten praten. We moeten als CDA bij 
ons eigen verhaal blijven en dat is 
een krachtig verhaal, dat nog steeds 
actueel is en zelfs -als u bovenstaan-
de trends tot u door laat dringen- 
steeds actueler wordt! Het CDA heeft 
een unieke en zeldzame boodschap 
in de Nederlandse politiek. Een sa-
menleving waarin zorg en oprechte 
aandacht is voor elkaar, dat is waar 
het CDA voor staat. En dat is precies 
waar het bij alle andere partijen aan 
ontbreekt, óók bij de christelijke partij-
en. Het CDA kiest niet voor een kille, 
neo-liberale samenleving, waar het 
alleen nog maar „ikke-ikke‟ is. het CDA 
kiest ook niet voor het ongebreideld 
uitbreiden van overheidsvoorzieningen, 
waardoor alle eigen initiatief van men-
sen om verantwoordelijkheid te nemen 
voor zichzelf en voor de ander in de 
kiem wordt gesmoord. Wij willen inves-
teren in een zorgzame samenleving en 
daarmee ook in een duurzame en veili-
ge toekomst voor onze kinderen. Die 
boodschap moeten we niet alleen con-
sequent uitdragen, maar ook voortdu-
rend in de praktijk brengen. En dat 
doen we als CDA, traditiegetrouw, altijd 
samen met anderen, óók in Huizen.   

  

Janny Bakker-Klein 

Van de Wethouder 



 

 

Nadat ik met mijn ouders was meeverhuisd van Haar-
lem naar Huizen ontwaakte mijn politieke interesse 
tijdens de middelbare schooltijd op Stad & Lande (nu 
Erfgooiers College). In de gepolariseerde jaren ‟80 
was je ergens voor of tegen: een middenweg was er 
niet. Maar die zocht ik wel. Na afloop van een spreek-
beurt van toenmalig Minister van CRM (nu VWS) Hans 
de Boer ben ik lid geworden van het CD(J)A. Je mocht 
namelijk pas de zaal verlaten als je lid werd! Met veel 
passie ben ik toen actief geworden in het CD(J)A Hui-
zen. Al snel zat ik in het bestuur. Vanuit Huizen werd ik 
actief in het CDJA Noord Holland en in het landelijk 
CDJA.  

Tijdens mijn studie politicologie (1983-1988) ben ik 
heel actief geweest in het CDJA, o.a. als vervanger 
van huidig TK Lid Ad Koppejan toen hij in dienst 
moest. Ik ben zelfs nog eens het TK gebouw uitgezet 
toen we met de CDJA Binnenlandcommissie protes-
teerden tegen de snelheidsverhoging naar 120 km/u. 
Tja. In 1988 moest ik zelf in dienst en was er weinig 
tijd voor politiek. In die tijd woonde ik weer thuis bij 
mijn ouders aan de Bies. In 1989 leerde ik mijn huidige 
vrouw Carin kennen. In 1990 zijn we gaan samenwo-
nen in Alphen aan den Rijn. Daar wonen we nog altijd, 
intussen met 3 dochters (14, 11, 8 jaar). Al snel was ik 
secretaris van het CDA Alphen a/d Rijn. Tussen 1994-
1998 was ik afdelingsvoorzitter. In 1999 ben ik verko-
zen als lid van Provinciale Staten Zuid-Holland. Vlak 
daarna barstte de Ceteco-affaire los: een turbulente 
periode dus.  

In de Staten hield ik me bezig met verkeer, water, RO 
en financiën. In 2002 ben ik verkozen als lid van de 
gemeenteraad van Alphen aan den Rijn (heb ik 1 jaar 
gecombineerd met PS lidmaatschap). Vanaf 2006 ben 
ik fractievoorzitter (tot heden). We hadden in die tijd 
nog 2 CDA wethouders en 7 raadsleden. Sinds maart 
2010 hebben we 5 raadsleden en 1 wethouder. We 
hebben in Alphen een droevig jaar achter de rug: het 
dramatische schietincident op 9 april. En ook een be-
stuurlijke crisis met het aftreden van burgemeester en 
2 wethouders (w.o. eigen CDA wethouder) als gevolg. 
Momenteel is het gelukkig stabieler en werken we aan 
de toekomst van onze stad en aan een herindeling met 
Boskoop en Rijnwoude in 2014, waarmee Alphen a/d 
Rijn meer dan 100.000 inwoners gaat tellen! Qua 
werk: sinds 1993 werk ik bij Rijkswaterstaat in Den 
Haag, in een veelheid van functies waaronder project-
directeur van de 2e Maasvlakte en Toekomst Afsluit-
dijk. Sinds eind 2009 ben ik Directeur Netwerken bij 
Staf DG. Een van mijn medewerkers is het Huizer 
raadslid Rutger Rebel. Via Rutger maar ook via mijn 
ouders en zus blijf ik op de hoogte van het wel en wee 
van (het CDA) Huizen. Ik voel me nog steeds betrok-
ken!   

René Vrught 

CDA-fractievoorzitter gemeente Alphen 

 

Ik ben Sandra Hek, 45 jaar, getrouwd met Lucas Meijs 
en moeder van 3 zonen. Alleen tijdens mijn middelba-
reschooltijd op Stad en Lande – van 1978 tot en met 
1985 -  heb ik in Huizen gewoond. Mijn ouders en 
schoonouders wonen nog wel in Huizen, dus wij ko-
men er regelmatig op bezoek. 

In 1987 ben ik lid geworden van het CDJA en daarna van 
het CDA. Na afronding van mijn HBO-opleiding ben ik 
gaan werken op het partijbureau van het CDA in Den 
Haag. Als ledenwerfconsulent heb ik een aantal jaar veel 
CDA-afdelingen bezocht om hen te helpen bij het houden 
van een ledenwerfactie. Een bijzonder leuke en leerzame 
tijd, het CDA had heel veel zetels in de Tweedekamer en 
onze partij had verreweg het meeste aantal leden. Later 
heb ik mij bemoeid met de reorganisatie van de ledenad-
ministratie en ten slotte heb ik nog een tijdje voor het 
Steenkampinstituut gewerkt. Na de geboorte van ons 
tweede kind ben ik gestopt met werken totdat ik een paar 
jaar later door de CDA-fractie In Rotterdam gevraagd 
werd om fractiemedewerker te worden. Dat doe ik nu al 
meer dan 10 jaar voor 4 verschillende achtereenvolgende 
fracties.  

Drie jaar geleden zijn wij verhuisd van Capelle aan den 
IJssel naar Rhoon, een dorp in de gemeente Albrands-
waard. Albrandswaard is met bijna 25.000 inwoners een 

groene oase in het drukke Rijnmondgebied. Direct na 
onze verhuizing stond voor mij vast dat ik, na jarenlang 
de politiek te hebben ondersteund, zelf ook politiek actief 
wilde zijn. In mijn onschuld dacht ik toen aan een functie 
als duo-raadslid (burgerraadslid). Maar na kennismaking 
met het plaatselijke CDA-bestuur, liep het al snel anders. 
Voor ik het wist was ik lijsttrekker en inmiddels ben ik 
fractievoorzitter. Onze raad heeft 19 zetels, waarvan twee 
voor het CDA. We zitten in de coalitie samen met een 
grote lokale partij en de PvdA. Financieel maakt onze 
gemeente een moeilijke tijd door, we zitten midden in 
bezuinigingen en ombuigingsvoorstellen. Daarnaast  zijn 
we druk aan de slag om de centra van de dorpen Rhoon 
en Poortugaal verder te ontwikkelen. Ook vragen de ont-
wikkelingen van de aanleg van een groot natuur- en re-
creatiegebied onze aandacht. Hierover is veelvuldig con-
tact op zowel provinciaal als landelijk niveau.  

Sandra Hek 

CDA-fractievoorzitter gemeente Albrandswaard 
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Hoe is het met René Vrugt en Sandra Hek? 
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Advertentiepagina 

Beste CDA leden, een bericht van de CDAV te Huizen: 

 

Het CDAV afdeling Huizen is een actieve club. On-
langs is er weer een discussieavond geweest, bekend 
onder de naam „haardvuurbijeenkomst‟ met als agen-
da: 
 
- Polarisatie en participatie (discussie over de strategie 
die het CDA zou moeten kiezen voor de toekomst, toe-
gelicht door Janny Bakker, lid van de werkgroep Stra-
tegisch Beraad) 
 
- De menselijke maat en het CDA (Hoe gaan wij om 
met asielzoekers en hun kinderen die in de knel zitten? 
Discussie aan de hand van een praktijkvoorbeeld uit 
Huizen) 
 
De avond kenmerkte zich (weer) door alerte en inhou-
delijke discussie‟s. De uitkomsten worden verwerkt in 
een advies naar contacten in Den Haag, de Provincie 
of de locale politiek, al naar gelang hetgeen aan de 
orde is gekomen. 

 

 

 

Uitnodiging: 

Om onze kennis en inzichten te verbreden is er op vrijdag-
middag 25 november a.s. een excursie georganiseerd 
naar het Provinciehuis te Haarlem. Naast een rondleiding 
door het prachtige historische gebouw is er een presenta-
tie door mevrouw Ciel Stevens, lid van de Provinciale Sta-
ten Noord Holland. 

Deze excursie staat open voor alle vrouwelijke CDA leden 
van onze afdeling: er is nog plaats, dus geef je op bij on-
dergetekende. We rijden zelf en verder zijn er geen kosten 
aan verbonden. Van harte welkom!  

 

Hartelijke groet, 

 

Alexandra van de Koppel 

Voorzitter CDAV Huizen 

a_vandekoppel@yahoo.com 

 

Bericht van het CDAv 



 

 

Van de Fractie 

Met de HOV gaat het CDA voor een bereikbaar Huizen 
 
De fractie van het CDA Huizen heeft tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 september jl. voor de komst 
van een HOV-lijn gestemd om zo de bereikbaarheid van ons dorp per openbaar vervoer te verbeteren. Wij zijn 
van mening dat Huizen voor een (eigen) gemeentelijk bijdrage van € 750.000,- veel voorzieningen terugkrijgt 
van de provincie: 
- Twee aangepaste rotondes die de doorstroming bevorderen van ál het doorgaande verkeer. Hier profiteert niet 
alleen de busreiziger van, maar ook de automobilist die op doorreis is, én het vrachtverkeer vanaf de A27 rich-
ting ons industrieterrein. 
- Een nieuw fietspad tussen het Gooierserf en de Bovenmaatweg. 
- Een aangepaste verkeerssituatie op de Bovenmaatweg die ruimte biedt aan een vrije busbaan zonder verlies 
aan ruimtelijke kwaliteit. 
- Een overzichtelijke kruising Bovenamaatweg, Brederode, Moninckskamp waardoor deze veiliger is voor fiet-
sers en voetgangers. 
- Nieuwe vrijliggende fietspaden langs de Bovenmaatweg. 
- Nieuwe haltes met voldoende fietsenstallingen. 
- Een stukje vrije busbaan op een tracé waar in het ontwerp van het gebied al rekening mee is gehouden. 
 
De CDA-fractie concludeert dan ook dat er voor € 750.000,- veel verbeteringen aan de infrastructuur in Huizen 
worden gerealiseerd, waar niet alleen de busreiziger maar ook de automobilist, fietser en voetganger van profi-
teert. Daarnaast heeft wethouder Van Hartskamp toegezegd dat er per saldo geen bomen en parkeerplaatsen 
zullen verdwijnen. Een vrije busbaan biedt niet alleen een verbeterde betrouwbaarheid en reistijdwinst maar 
biedt bedrijven die zich willen vestigen in Huizen ook de zekerheid dat de HOV-verbinding geen eendagsvlieg is 
maar voorlopig blijft bestaan. 
 
A27 
Daarnaast heeft de CDA-fractie benadrukt dat alles op alles gezet moet worden om de HOV-bus niet in de file te 
laten stranden op de A27. Om dit kracht bij te zetten heeft het CDA met de overige coalitiepartijen een motie 
ingediend die het college opdraagt om zich maximaal in te zetten voor een vervolg op de eerste fase van de 
HOV. Doel daarbij is een goed sluitend OV-netwerk en een betere bereikbaarheid op de corridor Almere- Gooi- 
Utrecht. 
 
Realiteit 
Hoewel er nu nog geen vrije busbaan ligt langs de A27, ziet de CDA-fractie voldoende redenen om voor te stem-
men. CDA-woordvoerder Rutger Rebel verwoordde de overweging van de CDA-fractie als volgt: “De realiteit is 
dat je soms genoegen moet nemen met een Opel al had je Porsche gewild. Ook mijn fractie ziet het liefst een 
treinverbinding naar Huizen komen maar de realiteit is dat daar geen geld voor is.” Rebel liet tijdens de vergade-
ring merken dat hij zich, de weken voorafgaand aan de raadsbehandeling, had gestoord aan diverse oppositie-
partijen die soms met halve waarheden bewust een negatief beeld trachtten neer te zetten van deze plannen, 
die het OV juist een grote kwaliteitsverbetering geven: “Blijven roepen dat je eerst een vrije busbaan langs de 
A27 wilt of alleen een treinstation heeft meer weg van pubergedrag dan realiteitszin. De provincie zegt het zelf in 
haar brief van 27 september: „door de aanleg van de HOV in het Gooi laat de regio zien de problematiek serieus 
te nemen en bereid te zijn fors te investeren.‟ Wie nu afhaakt, heeft tien jaar lang geen recht van spreken bij pro-
vincie en rijk.” 
 
 

Meer informatie: Rutger Rebel, rutgerrebel@hetnet.nl 

 

 


