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Anno Domini 2010: het nieuwe jaar is alweer even oud. Een nieuwe CDAccenten ligt voor u, en wel een heel 
bijzondere. De Gemeenteraadsverkiezingen staan immers voor de deur en deze uitgave van het blad van 
CDA Huizen staat helemaal in dat teken. Daarom leest u, naast de vaste rubriek „Van de voorzitter‟,  
bijvoorbeeld een stuk „Van de lijsttrekker‟ op de plek waar normaal gesproken de wethouder schrijft. En maakt 
u kennis met niet een nieuw lid, maar met de negen kandidaten die de top tien van onze lijst compleet maken. 
Daarnaast beveel ik de informatie van de programmacommissie en de campagnecommissie van harte bij u 
aan. 

 

Op 3 maart 2010 is het zover: u kunt stemmen voor de gemeenteraad van Huizen. Een belangrijke dag, want 
er staat (opnieuw) veel te gebeuren, de komende jaren. Het CDA gaat in Huizen voor zes zetels en daar is uw 
stem voor nodig. En die van uw eventuele gezinsleden, uw buren, enzovoort. Maar  
eigenlijk nog belangrijker is dat u de mensen in uw omgeving uitnodigt en aanspoort om 
überhaupt het rode potlood te hanteren. Want daarmee bepalen we met z‟n allen hoe de 
toekomst van ons dorp en ons land eruit ziet. Als CDA Huizen hopen we daarin opnieuw 
een rol te mogen spelen. 

 

Namens de redactie, 

 

Christiaan W. Lustig 
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De campagne voor de gemeenteraads-

verkiezingen is van start gegaan op onze 

nieuwjaarsbijeenkomst van 15 januari jl.  

Met een enthousiast team van CDA leden 

zijn verschillende acties in gang gezet om het 

CDA in de komende weken aan de kiezer te 

presenteren.  

Uw hulp in de campagne is hard nodig om de 

zesde zetel binnen te krijgen. Uit de evaluatie 

van de verkiezingen voor het Europees  

Parlement is gebleken dat de lage opkomst 

de oorzaak is van de slechte verkiezingsuit-

slag voor het CDA.  

Lees het hele stuk op  pagina 3 

Doe mee met de  

verkiezingscampagne!  

Verkiezingseditie 
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Van de voorzitter 

We zijn er klaar voor! 

Het afgelopen jaar 2009 heeft voor het 

CDA Huizen voor een groot deel in het 

teken gestaan van de voorbereidingen 

van de gemeenteraadsverkiezingen. Een 

groot aantal leden heeft zich betrokken 

getoond en daar ben ik trots op. Op ons 

verkiezingsprogramma werden meer dan 

honderd amendementen ingediend en 

vele voorstellen waren toespitsingen, 

verbeteringen en aanvullingen waar 

geen grote controverses en dus geen 

politieke onenigheid achter schuilging. 

Het verkiezingsprogramma is goed op-

gebouwd, op een zeven thema-avonden 

en met inbreng van instellingen, 

verenigingen, middenstanders en andere 

kiezersdoelgroepen. Ons programma is 

‘voor elkaar’. Hier past een bijzonder 

compliment aan de voorzitter van de 

verkiezingsprogrammacommissie Kees 

de Kok, maar ook aan de andere leden 

Janny Bakker en Bert Rebel. Zelf mocht 

ik ook nog een bijdrage leveren. 

We zullen het komende jaar een goede 

balans moeten vinden tussen wat moet 

en wat kan. De financieel-economische 

crisis is nog niet achter de rug.  

Statistisch is de recessie ten einde en er 

is weer wat economische groei, maar zo 

voelt het nog niet. Ook in onze regio 

neemt de werkloosheid toe. Er zijn  

sombere perspectieven voor staatsfinan-

ciën en ook de gemeenten zullen het 

gaan voelen. Niettemin is de  

uitgangspositie in Huizen goed, maar in 

de septembercirculaire (van het Rijk aan 

de gemeenten) is ook aangekondigd dat 

er vanaf 2011 forse bezuinigingen aan 

komen. Tot nu toe is het voor de ge-

meente Huizen nog niet noodzakelijk 

geweest om draconische maatregelen te 

treffen en te  bezuinigen op lopende 

projecten en activiteiten. Afgelopen jaar 

konden zelfs stimuleringsmaatregelen 

genomen worden om de locale econo-

mie te versterken. 

 

Het CDA loopt nooit weg als het moeilijk 

wordt, maar loopt voorop. Dat doen we 

nationaal bij de bestrijding van de crisis, 

maar ook lokaal als we de komende  

jaren wellicht tot forse ombuigingen 

moeten komen. Het belooft een jaar vol 

heftigheid te worden. Zoals premier  

Balkenende al eerder zei: de politiek “is 

in de greep van het populisme”. Ook in 

Huizen zijn populistische tendensen te 

bespeuren en helaas werd bij de  

Europese verkiezingen ook in Huizen de 

PVV de grootste partij. Het is onderdeel 

van een grimmiger klimaat, meer  

verbeten, met meer polarisatie. Een  

klimaat waarin karikaturen de toon en de 

publiciteit bepalen, een klimaat waarin 

complete bevolkingsgroepen worden 

weggezet, waarin vrouwen kennelijk 

geen hoofd meer hebben maar een kop. 

Een dergelijk klimaat stelt hoge eisen 

aan ons als CDA. We gaan niet roepen 

om het roepen, maar vertellen ons eigen 

verhaal en maken dat ook concreet en 

afrekenbaar in onze campagne-uitingen. 

Er zijn heel grote noden in de  

samenleving, daar gaan wij niet aan 

voorbij, maar die pakken we op. 

 

We hebben een lijst met herkenbare 

kandidaten, een glanzende top tien.  

Volgens sommigen is de man-

vrouwverhouding dit keer wat minder, 

maar met vier vrouwen bij de eerste tien, 

twee bij de eerste zes en een vrouwelijke 

lijsttrekker kan het CDA Huizen goed 

voor de dag komen. We hebben ook 

vooral een kwalitatief goede lijst met 

vernieuwing en ervaring. Rutger Rebel is 

hoogste nieuwe binnenkomer en daar-

mee hebben we ook een tamelijk jonge 

hoge kandidaat. Maar de al ervaren 

Jaap Van As en de nieuwe kandidaat en 

nog student Dennis Heijnen worden ook 

in staat geacht jongeren in onze  

gemeente aan te spreken. De eerste tien 

kandidaten zijn allen bereid om een  

actieve bijdrage te leveren fractielid of 

duoraadslid en commissielid. Zo zullen 

we ook passend van de ervaring van 

raadslid Clary Vos gebruikmaken. Een 

actief tiental voert de lijst van dertig aan, 

maar ze kunnen op een brede inzet en 

steun vanuit de afdeling rekenen. Janny 

Bakker voert de lijst aan en Rutger staat 

klaar met zijn campagneteam. Wij heb-

ben nu de ambitie om weer opnieuw de 

grootste partij van Huizen te worden, 

maar omdat de PVV van Wilders niet 

meedoet, zal ook de VVD weer een gooi 

doen naar die positie. 

 

Het gaat erom dat het CDA zich de  

komende maanden laat zien met een lijst 

van herkenbare Huizers, mensen die 

midden in de samenleving staan, die niet 

alleen van achter hun computer politiek 

voeren, maar juist ook burgers en 

verenigingen opzoeken bij problemen, in 

vreugdevolle en minder vreugdevolle 

dagen. Ik hoop op een mooie  

verkiezingsuitslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wim Zwanenburg 

We hebben een lijst met 

herkenbare kandidaten 

Het CDA loopt nooit weg 
als het moeilijk wordt, maar 

loopt voorop 

Ik hoop op een mooie 
verkiezingsuitslag 



 

 

De campagne voor de gemeen-

teraadsverkiezingen is van start 

gegaan op onze nieuwjaarsbi-

jeenkomst van 15 januari jl. Met een 

enthousiast team van CDA leden zijn 

verschillende acties in gang gezet om 

het CDA in de komende weken aan 

de kiezer te presenteren.  

Uw hulp in de campagne is hard no-

dig om de zesde zetel binnen te kri-

jgen. Uit de evaluatie van de verkiez-

ingen voor het Europees Parlement is 

gebleken dat de lage opkomst de 

oorzaak is van de slechte verkiezing-

suitslag voor het CDA. Hieronder 

vindt u een paar eenvoudige sugges-

ties om uw omgeving te motiveren om 

naar de stembus te gaan op 3 maart. 

 Met deze CDAccenten heeft u ook 

een poster ontvangen die u voor 

het raam kunt hangen om de in-

woners van Huizen te attenderen 

op de gemeenteraadsverkiezin-

gen. 

 Motiveer uw familie, vrienden, 

buren en kennissen om te gaan 

stemmen op 3 maart. Over de politiek 

wordt veel gesproken en daardoor is er 

altijd wel een moment waarop u uw om-

geving kunt herinneren aan de verkiezin-

gen van 3 maart. 

 Wanneer u mensen wilt motiveren om 

specifiek op het CDA te stemmen lees dan 

het artikel "van de Lijsttrekker" in deze 

CDAccenten waarin Janny Bakker-Klein 

de speerpunten van het CDA voor de ko-

mende vier jaar toelicht. 

 In de week voor de verkiezingen ontvangt 

u als CDA-lid een e-mail met daarin de 

oproep om te gaan stemmen op 3 maart. 

U kunt deze e-mail doorsturen naar uw 

familie, vrienden en kennissen. 

 Op zaterdag 13, 20 en 27 februari trekken 

we met een groot aantal CDA'ers het dorp 

in om ons te presenteren aan de kiezer. 

Met name op zaterdag 27 februari is het 

van belang dat de groep zo groot mogelijk 

is om Huizen groen te laten kleuren met 

onze CDA jassen. Hoe laat we exact be-

ginnen en waar is bekend wanneer u dit 

leest. Bent u geïnteresseerd en wilt u mee 

doen neem dan contact op met de cam-

pagneleider. 

 Last but not least. Op dinsdaga-

vond 2 maart gaan we ochtend-

groeten rondbrengen in verschil-

lende wijken van Huizen zodat 

inwoners op de dag van de 

verkiezingen nogmaals geatten-

deerd worden op de 

mogelijkheid om op het CDA te 

stemmen. Wilt u 's avonds mee-

helpen de ochtendgroeten aan 

de deur te hangen dan kunt u 

zich ook opgeven bij de cam-

pagneleider 

De commissie heeft de afgelopen 

weken met veel energie een hoop 

werk verzet en rekent op uw steun 

om de zesde zetel binnen te krijgen! 

 

Namens de campagne commissie, 

 

Rutger Rebel (campagneleider) 

rutgerrebel@hetnet.nl 

tel: (035) 5264497 

Vergeet vooral niet op onze speciale 

verkiezingswebsite te kijken: 

www.cdahuizen.nl 
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Over de campagne 

Over het programma 

‘Voor elkaar!’ 

Het CDA-verkiezingsprogramma is 
het resultaat van samenwerking  
tussen mensen. In de eerste plaats 
hebben de leden in april 2009 kunnen 
aangeven wat zij belangrijk vinden. 
CDA-leden zijn trots op het groene 
karakter van Huizen en vinden het 
belangrijk dat het dorp groen blijft. 
Vandalisme vormt een belangrijke 
ergernis en daarom krijgt de aandacht 
voor veiligheid hoge prioriteit van de 
leden. 

 

In mei en juni heeft de  
programmacommissie zeven thema-
avonden georganiseerd. Iedereen kon 
een bijdrage leveren en veel mensen 
hebben van die mogelijkheid gebruik 
gemaakt: leden en niet-leden, (sport)
verenigingen en maatschappelijke 
organisaties (zoals scholen en  

ouderenorganisaties). Er zijn door hen  
belangrijke onderwerpen aan de orde 
gesteld. Zo moet sport veel aandacht  
krijgen. Mensen vinden het lidmaatschap 
van een sportvereniging belangrijk voor het 
opdoen van sociale vaardigheden en er is 
een krachtig pleidooi gevoerd voor een  
extra sportzaal in ons dorp. Ook bleek  
opnieuw dat mensen veiligheid een  
belangrijk thema vinden: voorkomen van 
overlast en het handhaven van regels en 
afspraken. Ook moet het makkelijker 
worden om aangifte te doen. 

 

Daarna is de programmacommissie aan de 
slag gegaan om een  
conceptprogramma aan de leden voor te 
leggen. De CDA-leden hebben blijk 
gegeven van hun betrokkenheid door het 
indienen van een groot aantal  
amendementen. Uiteindelijk heeft de leden-
vergadering op 30 november 2009 het  
definitieve programma vastgesteld.  

Natuurlijk is er voor een aan-
sprekende titel gekozen:  
‘voor elkaar!’ Het CDA heeft hoog 
in het vaandel staan om aandacht 
voor elkaar te hebben. Wij noemen 
dat verantwoordelijkheid dragen 
voor elkaar en voor onze omgeving. 

 

Het CDA krijgt in Huizen ook heel 
veel voor elkaar. De verkiezingsbe-
loften uit 2006 hebben we bijna 
allemaal waar kunnen maken.  
We gaan ons zich inzetten om ook 
de beloften uit het verkiezingspro-
gramma 2010-2014 ‘voor elkaar’ te 
krijgen: daar kunt u op vertrouwen. 

 

Namens de programmacommissie, 

 

Kees de Kok 

Voorzitter 

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 
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De boodschap van het CDA 

Huizen 

De campagne voor de gemeenteraads-
verkiezingen is begonnen. We hebben 
een enthousiast team dat, onder de  
bezielende (maar wel strenge) leiding 
door Rutger Rebel, deze kar trekt. Rutger 
vertelt zelf iets over de campagne, dus ik 
focus mij daarom vooral op de inhoud. 

 
We hebben als CDA Huizen acht  
belangrijke thema‟s gekozen, waar we de 
verkiezingen mee ingaan. Kort samenge-
vat komen die hierop neer. 
 

We willen een dorp waarin: 

 Het veilig wonen is; 

 Mensen respectvol met elkaar 
omgaan;  

 Duidelijk is welk gedrag we wel en niet 

 accepteren;  

 Mensen aangesproken worden op hun 
persoonlijke verantwoordelijkheid, niet 
alleen voor zichzelf, maar ook voor de 
ander; 

 Mensen die hun deelname aan de 
samenleving zelf niet (meer) kunnen 
organiseren, daarbij geholpen worden; 

 Voldoende werkgelegenheid is; 

 Voldoende en goede sportvoorzienin-
gen aanwezig zijn; 

 Vrijwillige inzet van mensen wordt 
gewaardeerd en gestimuleerd. 
 

Vanuit deze thema‟s zijn drie speerpunten 
opgesteld waar we meer gericht aandacht 
voor vragen: 

 Economie en werkgelegenheid; 

 Maatschappelijke ondersteuning en 
zorg; 

 Sport en recreatie. 

Economie en werkgelegenheid 

In de vorige verkiezingsperiode stond 
bedrijvigheid bij het CDA hoog op de 
agenda. Huizen mag geen slaapdorp 
worden. Wonen, werken en recreëren 
moet dicht bij huis. Bedrijven zijn niet 
alleen belangrijk voor de  
werkgelegenheid, maar zijn ook van groot 
belang voor de lokale economie en de 
motor achter sponsoring van tal van 
maatschappelijke activiteiten. Het CDA 
wilde het Lucentterrein voor bedrijvigheid 
behouden en dat is ook gelukt.  
Belangrijker is nog dat we in regionaal 
verband afspraken hebben gemaakt over 
het niet langer opofferen van bedri-
jventerreinen voor de woningbouw.  
Ook heeft de toeristische sector in Huizen 
een impuls gekregen. 

 

Het CDA wil de komende jaren, juist in 
tijden van economische recessie, bli-
jven investeren in de plaatselijke 
economie. Zo willen wij een aantrekke-
lijke verbindingszone tussen haven en 
Oude Dorp, een upgrade van het Oude 
Raadhuisplein en een verbetering van 
de veiligheid in winkelcentra. Als de  
economie weer aantrekt, moeten 
mensen hun werkervaring hebben  
behouden. Het CDA wil daarom ook de 
bestrijding van werkloosheid krachtig 
aanpakken. Wie kan werken, moet 
(blijven) werken, eventueel in tijdelijk 
door de gemeente te creëren banen. 

Maatschappelijke ondersteuning en 

zorg 

De vraaggestuurde aanpak in zorg en 
welzijn, waardoor diensten en voorzien-
ingen beter aansluiten op de werkelijke 
behoeften van mensen, is kenmerkend 
voor de aanpak van het CDA in Huizen. 
Ook hebben we een impuls gegeven 
aan de ondersteuning van mantel-
zorgers, onder meer door uitbreiding 
van de  
vrijwillige thuiszorg en ondersteuning 
van de oprichting van „Houvast‟. Hier-
door hebben we in ons dorp nu een 
netwerk voor mantelzorgondersteuning. 

 

Het CDA Huizen wil dat ouderen en  
gehandicapten in Huizen gewoon thuis 
kunnen blijven wonen, met passende 
ondersteuning als dat nodig is. We wil-
len ook vereenzaming zoveel mogelijk 
voorkomen en de broodnodige onder-
steuning van soms heel zwaar belaste 
mantelzorgers blijven voortzetten. 
Daarnaast willen we, voor als thuis 
wonen echt niet meer gaat, voldoende 
plaatsen in zorginstellingen in Huizen 
beschikbaar houden. 

Sport en recreatie 

Sport is niet alleen gezond, maar ook 
belangrijk voor een goed sociaal kli-
maat in Huizen. Het CDA is in Huizen 
daarom ook al vele jaren de grootste 
bondgenoot van de sportverenigingen, 
in woord én in daad. Zo hebben we 
onder meer de kunstgrasvelden voor 
de beide voetbalverenigingen gereal-
iseerd en de accommodatie van de 
atletiekvereniging in orde gemaakt. Ook 
is een start gemaakt met de renovatie 
van ons mooie zwembad Sijsjesberg. 
Voor de koende jaren wil het CDA wil 
een fatsoenlijke accommodatie voor de 
drie Huizer voetbalverenigingen (SV 
Huizen, HSV De Zuidvogels en sc AH 
‟78) realiseren, zo nodig door een  

ingrijpende opknapbeurt van sportpark 
de Wolfskamer. Het CDA wil in dit  
gebied ook een extra sporthal, zodat 

verenigingen voor binnensporten als 
volleybal, hockey en korfbal voldoende 
ruimte in Huizen krijgen om te trainen 
en thuiswedstrijden te spelen. 

Zes zetels 
Met deze boodschap gaan we de  
komende maanden weer de  
zeepkisten op. We mogen ook met 
vertrouwen de uitkomst van de 
verkiezingen tegemoet zien. We  
hebben de afgelopen vier jaar veel 
bereikt, we hebben voor de toekomst 
een heldere boodschap en we hebben 
een prachtige lijst met stuk voor stuk 
sterke kandidaten. Ik ga er dan ook 
vanuit dat we de zesde zetel dit keer 
moeten kunnen halen. 
Natuurlijk zijn er kapers op de kust en 
zijn we ook afhankelijk van de 
bewegingen die onze partij in Den 
Haag maakt. Maar juist in tijden van 
onzekerheid zien we dat Balkenende 
toch het vertrouwen van veel mensen 
heeft en dat politieke partijen het met 
populisme uiteindelijk niet redden. Het 
gaat er bij de kiezer tenslotte toch om 
dat je verantwoordelijkheid durft te 
dragen en dat je kunt laten zien wat je 
als politieke partij voor de samenleving 
betekent. 

 

Het CDA heeft haar degelijkheid,  
betrouwbaarheid en daadkracht in 
Huizen al vele jaren bewezen en de 
kiezers mogen er ook nu weer op  
vertrouwen dat het CDA Huizen ook 
de komende jaren zal blijven staan 
voor een solide én sociaal beleid. 

Oproep 

Onze leden roep ik op om natuurlijk in 
elk geval te gaan stemmen op 3 maart, 
maar ook anderen te motiveren om dat 
te doen. Uit de uitslag van de  
verkiezingen van de Europese  
Parlement blijkt dat het CDA er in het 
algemeen baat bij heeft als er een 
grote opkomst is. En als u dan toch 
een  
stemadvies mag geven, dan natuurlijk 
graag zo veel mogelijk stemmen voor 
het CDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janny Bakker-Klein 

 

 

Van de Lijsttrekker 
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CDAdressen 
Drs. W.C. (Wim) Zwanenburg Voorzitter 

wimzwanenburg@hotmail.com   tel: (035) 5235691 

Drs. R.J.F.W. (Rein) Jansen Secretaris 

reinjansen@planet.nl  tel: (035) 5244437 

Dhr. G. (Bert) Rebel  Fractievoorzitter 

bertrebel@cdahuizen.nl  tel: (035) 5264087 

Mevr. C. G. (Clary) Vos  Vice-fractievoorzitter 

claryvos@cdahuizen.nl  tel: (035) 5264791 

Dhr. J. (Jaap) Van As  Fractielid 

jaapvanas@cdahuizen.nl  tel: 06-15051604 

Dhr. C.G. (Kees) de Kok  Fractielid 

keesdekok@cdahuizen.nl tel: 06 27852863 

Mevr. I.(Ingrid) Pegtol  Fractielid 

ingridpegtol@yahoo.com  tel:  06-11375283  

Mr.Drs.J. (Janny) Bakker-Klein Wethouder 

Janny.bakker@ziggo.nl  tel: (035 5254327 

Huizen 
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Kandidaten aan het woord 

2e plaats: Bert Rebel 

“Ik ben in 1961 geboren als Gerbèrt, Rebel van zowel vaders- als moederskant. Een autochtone Huizer dus — iets waar ik best 
trots op ben. Sinds eind 1985 ben ik getrouwd met Nelleke Bout. Samen hebben we drie kinderen gekregen: Willemijn (1988), 
Henri (1990) en Jasper (1992); de oudste hoopt eind augustus te trouwen.Kerkelijk leven we actief mee met de gemeente van de 
Meentkerk. Sinds 1997 werk ik als accountant in Huizen bij Lentink Accountants.” 
 

3e plaats: Rutger Rebel 

“Ongeveer acht jaar geleden ben ik lid geworden van het CDA omdat de maatschappij mij interesseert en de politiek daar vorm 
aan geeft. Het CDA spreekt mij aan omdat de partij uitgaat van de kracht van de samenleving zonder het individu uit het oog te 
verliezen. 1975 is mijn geboortejaar. Inmiddels ben ik zeven jaar getrouwd en ben ik vader van een dochter met een tweede op 
komst. In het dagelijks leven adviseer ik het bestuur van Rijkswaterstaat.” 
 

4e plaats: Kees de Kok 

“Ik ben christen-democraat in hart en nieren. Mijn hele leven werk ik al in de gezondheidszorg. Ooit begonnen als  
verpleegkundige en nu inspecteur voor de gezondheidszorg. Ik pleit voor het behoud van werkgelegenheid op het Lucentterrein 
en maak mij sterk voor een schoon en milieuvriendelijk dorp. Ook sta ik voor goede sportvoorzieningen, zoals een nieuwe 
sporthal.” 
 

5e plaats: Jaap Van As 

Ik ben Jaap Van As, geboren en getogen in Huizen. Sinds de zomer van 2008 ben ik getrouwd met Simone. Ik werk als  
programmamanager bij de Bestuursacademie Nederland. Ik organiseer en ontwikkel juridische opleidingstrajecten voor  
gemeenteambtenaren. Daarnaast ben ik sinds maart 2006 raadslid in Huizen. Ik houd me bezig met de fractiecommunicatie, 
zoals het schrijven en verspreiden van persberichten naar lokale media en op onze website. De komende periode wil ik een 
bereikbaar politicus blijven die graag met Huizer inwoners meedenkt om mooie dingen te realiseren voor dit prachtige dorp. 
 

6e plaats: Ingrid Pegtol-Akkermans 

“Ik ben lid geworden van het CDA, omdat ik vind dat er al te veel mensen zijn die vanaf de zijlijn roepen dat „dingen anders 
moeten‟. Als je vindt dat dingen anders moeten, dan moet je daar zelf iets aan doen. Sinds 1 oktober 2009 ben ik raadslid. Ik sta 
voor de menselijke maat, een dienstbare gemeente en een vitaal verenigingsleven dat toegankelijk is en blijft voor jong en oud.  
Ik wil me blijven inzetten voor een Huizen waar iedereen trots op mag zijn! Ik vind een bloeiend verenigingsleven  
voor ontspanning, sociale contacten, vorming en vrijwilligerswerk voor jong en oud erg belangrijk.” 

7e plaats: Hanneke Jansen-Venverloo 

“Ik ben gedurende 22 jaar docente LO en afdelingsleider van het tweede leerjaar geweest op het Vituscollege in Bussum.  
Nu ik gepensioneerd ben, wil ik me heel graag inzetten voor de bevolking van Huizen. Sinds 1 januari ben ik dan ook bestuurslid 
van het Dienstencentrum. Mijn hart ligt bij jeugd, sport en vrijetijdsbesteding, en daarnaast zorg, in de breedste zin van het 
woord, voor natuur, dieren, maar vooral zorg voor elkaar. Ik ben getrouwd met Rein Jansen, moeder van drie dochters en oma 
van twee kleindochters.” 

8e plaats: Dennis Heijnen 

“Ik ben Dennis Heijnen, 21 jaar en al mijn hele leven woonachtig in Huizen. Politiek heb ik altijd enorm interessant gevonden.  
Dat is de plek waar échte beslissingen worden genomen. Ik wil me vooral inzetten voor gelijke (economische en sociale) kansen. 
De basis hiervoor ligt op jonge leeftijd. Daarom ben ik lid geworden voor het CDA en sta ik nu op de lijst in Huizen. Want ook in 
de gemeentepolitiek worden échte beslissingen genomen.” 

9e plaats: Clary Vos 

“Sinds maart 2006 zit in gemeenteraad. Ik heb zitting in de commissie OMD in mijn raadsperiode heb ik mij bezighouden met 
wmo en dierenwelzijn en sport. Politiek is niet mijn enige bezigheid, ook zeilen heeft mijn hart: al twintig jaar zeil ik met mijn eigen 
ladies’ crew wedstrijden op de randmeren. En om conditie te blijven doe ik aan Nordic Walking. Op die manier maak ik wekelijks 
flink wat kilometers door onze prachtige regio. Verder heb ik de afgelopen decennia een groot aantal verre reizen gemaakt,  
waarvan de beklimming van de 4.250 meter hoge Machu Pichu in Peru voor mij een absoluut hoogtepunt was. Maar de ultieme 
ontspanning vind ik in klassieke muziek, thuis of in het theater.” 
 

10e plaats: Ruben Woudsma 

“Ik ben al 10 jaar gelukkig getrouwd met Marjolein en samen hebben wij een tweeling van 3 jaar. In het dagelijks leven werk ik als 
testmanager bij Rabobank. Naast mijn bestuurslidmaatschap en mijn werk als beheerder van de CDA Huizen-website ben ik ac-
tief in PKN de Akker waar ik tienerdiensten organiseer, in de kerkbalanscommissie zit en de website onderhoud. Verder ben ik 
actief in het bestuur van kinderboerderij Huizen.” 



 

 

IndeRaad 

Should I stay, or I should I go ?! 

Elke gemeenteraad is samengesteld uit een oneven aantal personen. En dat is niet toevallig zo. Immers, als alle raadsleden 

aanwezig zijn, kunnen de stemmen niet staken en wordt er altijd een besluit genomen. Als raadslid heb je daarom een 

moeilijke, maar ook juist zeer uitdagende taak. Bij ieder raadsvoorstel dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden.  

De telkens weer terugkomende vraag blijft: voor of tegen stemmen? Je onthouden van stemming is er namelijk niet bij.  

 

Toch is er een uitvlucht om onder je stemplicht uit te komen. Je kunt ervoor kiezen om (tijdelijk) geen deel te nemen aan de 

beraadslaging, door voor aanvang van de stemming weg te lopen uit de raadszaal. Dit merkwaardige fenomeen heeft zich de 

afgelopen raadsperiode te vaak voorgedaan in de Huizer politiek. Al viermaal liep een voltallige fractie weg uit de  

beraadslaging van de gemeenteraad. De fractie van Dorpsbelangen zette in september 2007 de trend door weg te lopen 

toen de vestiging van een voorkeursrecht in stemming werd gebracht. Het knippende vingertje waarmee Marian Rebel haar 

„fractie‟ uit de raadszaal dirigeerde wordt nog vaak gememoreerd door de overige raadsleden. 

 

De VVD zette deze trend voort door eventjes collectief te gaan plassen toen een gedeelte van het bestemmingsplan Natuur-

gebieden werd vastgesteld. Een „prominent VVD-er‟ woonde namelijk in het betreffende gebied en alles werd gedaan om de 

schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Dus besloot de voltallige VVD-fractie om zich van stemming te onthouden. 

Benieuwd hoe de VVD-fractie in Bloemendaal dat aanpakt... Deze verdwijntruc herhaalde de VVD onlangs opnieuw, bij de 

behandeling van het raadsvoorstel over de fusie van schoolbesturen. Ondanks een duidelijk advies van de wethouder om 

vóór de fusie te stemmen liet de VVD-fractie zich door een mail van een anonieme klokkenluider uit de raadszaal jagen. 

 

Het allerdiepste punt is echter bereikt bij de laatste wegloopactie: Dorpsbelangen liep weg uit een besloten vergadering over 

het voortijdig vertrek van de burgemeester, met het argument dat „wij van transparantie houden‟. En vervolgens zocht de 

partij wel de publiciteit door op zeer laffe wijze de zittende wethouders alle schuld in de schoenen schuiven, in de hoop er 

een politiek slaatje uit te kunnen slaan. Heel frustrerend voor de overige 25 raadsleden die wél hun verantwoordelijkheid 

hebben genomen, maar weinig kunnen beginnen vanwege de vertrouwelijkheid. Deze vorm van politiek bedrijven lijkt nog het 

meest op belletje trekken. Je veroorzaakt ergens herrie, de boel komt als gevolg van je gedrag in beweging, maar als het er 

echt op aankomt, ren je snel weg! 

 

Graag wijs ik mijn collega‟s in de Huizer gemeenteraad op de mogelijkheid die sinds de dualiseringsoperatie in 2002 in de 

Gemeentewet is vastgelegd. Je kunt als raadslid gebruik maken van het recht van amendement. Door een wijzigingsvoorstel 

in te dienen, kun je de tekst van een besluit aanpassen. Als de meerderheid van de raad het amendement steunt, wordt het 

oorspronkelijke raadsbesluit gewijzigd volgens de tekst in het amendement. Zo bereik je dus veel meer dan wanneer je tegen 

stemt of, nog erger, wegloopt. 

 

De CDA-fractie heeft, nota bene als collegepartij, de afgelopen raadsperiode veruit het 

meeste gebruik gemaakt van dit recht van amendement. De CDA-fractie heeft meer  

amendementen en moties ingediend dan een aantal oppositiepartijen bij  elkaar.  

Het CDA Huizen leunt dus niet achterover en loopt niet weg voor haar verantwoorde-

lijkheid. Wij stropen de mouwen op en staan klaar om op constructieve wijze bij te sturen 

en soms lastige knopen door te hakken. Voor u en voor elkaar! 

 

 

Jaap Van As        

 

jaapvanas@cdahuizen.nl  
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