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Van de redactie

Beste leden,
Voor u ligt het laatste nummer van 2008. Dit nummer is tevens ons eerste Kerstnummer. In dit nummer treft u de gebruikelijke bijdragen aan
van onze voorzitter, onze fractieleider en onze wethouder, tevens onze
politieke leider. Nieuw is onze rubriek: een lid aan het woord, Johanne
Visser bijt hier de spits af.
We besteden ook aandacht aan de ALV van 13 november en nodigen u
van harte uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari 2009 in het
Dienstencentrum. We hopen u daar allen te ontmoeten. In het jaar 2009
start de voorbereiding voor de nieuwe gemeenteraadsperiode, voor de
verkiezingen in maart 2010.
Ik verheug me ook u te kunnen meedelen dat nu Christiaan Lustig deel
uitmaakt van onze redactie. Vanaf het jaar 2009 zal hij het hoofdredacteurschap van mij overnemen. Ik blijf als bestuursafgevaardigde deel
uitmaken van de redactie.
Wij wensen u als redactie gezegende Kerstdagen toe, een gezellige
jaarwisseling en een goed 2009.
Namens de redactie
Rein Jansen Hoofdredacteur a.i.

Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 9 januari
17:30 uur in het
Dienstencentrum

Wij wensen u allen gezegende Kerst en een goed 2009

ALV 13 november 2008
Een dertigtal leden woonden de ALV op 13 november bij. Tijdens het huishoudelijk deel werd de begroting voor 2009 goedgekeurd. Wim Zwanenburg gaf in
dat deel een uitvoerige en gedegen blik in de uitdagingen waar het waterschap
Amstel Gooi en Vecht (AGV) in de komende periode voor staat.
Na de pauze gaven de raadsleden inzicht in hun prestaties. Fractievoorzitter
Bert Rebel herinnerde aan de drie kernthema’s voor de CDA-fractie: Overlast
en criminaliteit, werkgelegenheid en duurzaamheid. Het CDA had reeds veel
van haar programmapunten gerealiseerd in het collegeakkoord en heeft nu
met een aantal initiatieven als fietsplan en initiatief internationale samenwerking nog meer stempel op het beleid van onze gemeente gedrukt.
Na afloop van deze geslaagde avond werd nog gezellig nagepraat.
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Van de Voorzitter
Beste Huizer partijgenoten,
staat u mij toe dat ik eerst nog terugblik op de waterschapsverkiezingen en
op mijn lijsttrekkerschap. Het CDA
heeft volgens de (voorlopige) verkiezingsuitslag van de verkiezingen voor
het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht, 3 van de 23 vrij te kiezen zetels
behaald. Voor het CDA werden verkozen: Gerard Korrel (nr.2, uit Ouderkerk
aan de Amstel) en Nico de Dood (nr.5,
uit Waverveen, gemeente De Ronde
Venen) die met voorkeurstemmen
werd verkozen en ondergetekende,
Wim Zwanenburg (lijsttrekker, nr.1). Bij
de waterschapsverkiezingen ging het
om 23 van de 30 zetels in het bestuur.
De opkomst lag met 18,23% bij AGV
onder het landelijk gemiddelde van
24%. Bij AGV was de opkomst vier
jaar geleden nog 20,1% . De lage opkomst bij deze verkiezingen stelt ons
teleur. Daar zal het niet per internet
kunnen stemmen aan hebben bijgedragen. Ook in de media is de laatste
weken per saldo niet zo veel aandacht
besteed aan de waterschapsverkiezingen. Bij AGV telt ook mee dat een
groot deel van de inwoners uit grootstedelijk gebied komt. Amsterdam
heeft 750.000 inwoners van de 1,2
miljoen in het werkgebied
van AGV.
De vraagstukken waar de
waterschapsbesturen
voor staan werden gemakkelijk verengd als
“een keuze tussen socialistische dijken of christendemocratische sluizen”.
Daarmee wordt vaak gesuggereerd dat een politiek bestuur niet bij waterschappen past. De waterschappen zouden slechts uitvoeringsorganisaties zijn die net zo goed bij de
provincies kunnen worden ondergebracht. Natuurlijk is geen redelijke bestuurder tegen veilige dijken en
schoon water, maar er speelt wel
meer. Geef je voortdurend de natuur
de ruimte? Mooi toch, maar wat als
natuurorganisaties hun onderhoudsverplichtingen niet na kunnen komen.
Wilt u dat Natuurmonumenten en de
milieulobby of de hen gewillige ambtenaren de baas zijn? Ik blijf dus van
mening dat democratisering en het
meedoen van politieke partijen een
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goede zaak was en is. Het CDA kiest
er voor om geen eenzijdige belangen
te dienen, maar om te komen tot een
zorgvuldige afweging van belangen.
Die belangenafweging moet democratisch tot stand komen en kan je niet
overlaten aan een ‘neutrale’ uitvoeringsorganisatie. De bewoners van
vele polders kunnen meepraten over
de technische oplossingen die hen
door de ambtenaren van de waterschappen worden voorgeschoteld. Op
de inspraakavonden zijn er vaak heftige reacties van belanghebbenden.

zen wiens charisma ons inderdaad
‘change’ zou kunnen brengen. Stormen waaien uiteindelijk over en ook
een crisis duurt niet eeuwig. Laten we
in de tussentijd hopen dat de schade
beperkt blijft.

De verwarring over de stemformulieren en de vertraging bij het tellen van
de stemmen en de publicatie van de
uitslag van de verkiezingen waren beschamend. Geen enkele partij is duidelijk als de grote winnaar uit de verkiezingen naar voren gekomen en met
13 verschillende groeperingen in het
algemeen bestuur van 30 zetels wordt
het besturen niet eenvoudig. Wij danken onze kiezers voor het vertrouwen
en wij bedanken ook alle vrijwilligers in
de verschillende gemeentelijke afdelingen van het CDA, waaronder de afdeling Huizen, die aan het verkiezingsresultaat hebben bijgedragen. De maand
december is voor mij nog zeer intensief. We zullen net zoals dat bij de
Collegevorming voor de gemeenteraad het geval is, ook voor het DB van
het waterschap gaan onderhandelen
om een coalitie te vormen.

Wim

Ik heb in de verkiezingstijd veel opgetrokken met
Jo Beltman. Hij is helaas
niet verkozen hetgeen
gezien zijn plaats op de
kandidatenlijst ook niet te
verwachten viel. Maar ik
bedank hem bij deze
nogmaals voor zijn inzet
voor onze kieslijst. Meerdere avonden zijn we
samen het gebied ingetrokken en hebben we samen debatten bezocht. Jo
bedankt!
We hebben in 2008 een zeer roerig
jaar achter de rug. De vorige keer
schreef ik in CDAccenten al over de
kredietcrisis. Ons wereldbeeld is het
afgelopen jaar drastisch veranderd.
We zitten inmiddels in een stevige
recessie, banken wankelden en werden genationaliseerd. Het ongebreidelde kapitalisme en marktdenken is moreel failliet en het is duidelijk dat we
ook een overheid nodig hebben. Ook
in de VS is dat doorgedrongen en er is
inmiddels een nieuwe president verko-

Ik wens u prettige en gezegende feestdagen! Graag ontmoet ik zoveel mogelijk leden op onze nieuwjaarsbijeenkomst.

Zwanenburg

Voorzitter
CDA Huizen

Van de Wethouder
Van God los?
We worden dagelijks via de media
geconfronteerd met de ernstige problemen van onze tijd. Er zijn gruwelijke
oorlogen en dreigingen van oorlogen.
Discriminatie en mensenrechtenschendingen zijn aan de orde van de
dag. Er is veel onnodige honger en
armoede op onze aarde. Jonge kinderen worden seksueel misbruikt. En dan
hangt ook de klimaatcrisis nog boven
ons hoofd. We zien een inkrimping van
de biodiversiteit en een toename van
de milieuverontreiniging. Dit alles
wordt niet veroorzaakt door gebrek
aan kennis of middelen, maar door
hebzucht, verlangen naar macht en
morele blindheid.
Dicht bij huis liggen de zaken al niet
veel anders. De Nederlandse samenleving is de afgelopen jaren ingrijpend
veranderd. Onder andere de individualisering en de secularisatie hebben
geleid tot een samenleving waarin
mensen zich individueel kunnen ontplooien, maar waar onderlinge saamhorigheid nauwelijks nog te vinden is.
Iedereen is bezig “zijn eigen ding” te
doen. We zijn een samenleving van
vreemden geworden.
Onlangs trof mij een passage uit een
lezing van Job Cohen, die hij als PvdA
burgemeester in Amsterdam uitsprak.
Ook hij maakt zich zorgen over het

Pagina 2

gebrek aan saamhorigheid in onze
wereld en in onze samenleving en hij
zegt daarover. “Dit zijn de feiten zoals
ik die in Amsterdam waarneem. Wij
zijn van God los en hebben geen
andere bindingskaders in de aanbieding”. Zijn we werkelijk van God los
geraakt?
Gelukkig mag ik daar als CDA politicus
een andere visie tegenover stellen. De
bijbel geeft ons immers zelf juist op het
kerstfeest een krachtig tegengeluid? In
Jesaja 7:14 staat:
"Daarom zal de Heere Zelf ulieden een
teken geven; ziet, een maagd zal
zwanger worden, en zij zal een Zoon
baren, en Zijn naam Immanuël heten."
Immanuël betekent in het Hebreeuws
“God met ons”. God geeft om ons en
om onze wereld. Als individuele mensen, maar ook als bestuur van ons
land en van ons dorp, mogen we ons
vertrouwen in God stellen. De blijde
boodschap van kerst zal ook dit jaar
weer doorklinken, hoe donker de wereld om ons heen ook is. Wij zijn niet
van God los en dat zullen we, Goddank, ook nooit worden!
En nu zie ik ook opeens weer al die
kleine lichtpuntjes, waaruit de aanwezigheid van God in onze wereld, maar
ook in ons dorp (!), zichtbaar wordt.
Mensen die ook dit jaar weer een
kerstmaaltijd voor eenzame ouderen
organiseren. Vrijwilligers die zich inzetten voor het milieu. Mensen die ook
met de kerstdagen weer belangeloos
beschikbaar zijn voor de veiligheid van
anderen. Vrijwilligers die zich inzetten
voor zieken of voor mensen met handicaps. Kerken in Huizen, die zich nu
ook zijn gaan inzetten voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mensen
die persoonlijk hulpgoederen gaan
brengen, elders in Europa.
En dan onze eigen fractie, die met een
initiatiefvoorstel armoede en onrecht in
de wereld weer op de locale agenda
zet en die zich inzet voor een goed
locaal klimaatbeleid. Jonge mensen uit
onze eigen CDA gelederen, die de
beste jaren van hun leven geven voor
de zending.
Als ik denk aan al die lichtpuntjes dan
zou ik daarover pagina’s kunnen volschrijven.
Ook het komend jaar zullen we ons
weer zorgen maken over problemen
die wereldwijd, maar ook in ons eigen
dorp, zichtbaar worden. We zullen ons
blijven inzetten voor de broodnodige
saamhorigheid om die problemen aan
te pakken. Maar we mogen ook weten
dat we er niet alleen voor staan.
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Het wordt wéér kerstfeest.
God met ons:
Immanuël!

Gezegende
kerstdagen gewenst,

Janny Bakker

Van de Fractie-voorzitter

Op de drempel van het oude naar het
nieuwe jaar is het goed om als fractie
even achterom te kijken. Wat zijn we
weer druk geweest in het afgelopen
jaar: pakken beleidsstukken hebben
we in huis gekregen, gelezen en vervolgens besproken in onze fractievergaderingen. Tientallen uren nijvere
arbeid zijn op die manier besteed aan
vergaderen. Vergaderen: inderdaad,
dé hoofdmoot van het werk van een
raadslid.
Gelukkig is er nog een onderdeel wat
ook bij het werk van een raadslid
hoort: contacten onderhouden met
burgers. Inwoners van de gemeente
voor wie je het toch allemaal doet! Niet
voor jezelf, maar voor de ander. En als
christenpolitici gaat het dan vooral ook
om hen die in een kwetsbare positie
verkeren: achtergestelden, gehandicapten, ouderen, ongeschikt voor
werk. Zij die ogenschijnlijk dan ook
niets bijdragen aan de maatschappij,
“alleen maar kosten”………
Naast de echte inhoudelijke contacten
(werkbezoeken) met inwoners en
maatschappelijke organisaties in ons
dorp waren er in 2008 ook ontmoetingen met inwoners in ons dorp voor wie
alleen al de tijd en aandacht die ze
daarmee ontvingen een genoegen
was. Op 31 januari schonken we, ter
gelegenheid van de verjaardag van
onze Koningin, traditiegetrouw Oranjebitter voor onze oudere en zorgbehoevende inwoners in Voor Anker. En op
1 november trokken we in het kader
van Make A Difference Day een paar
uurtjes op met een aantal visueel gehandicapte bewoners van Visio. Heerlijke ontmoetingen, ook voor ons,
waarin mensen sprekend vanuit hun

hart je deelgenoot maken van wat hen
bezig houdt. Mensen die niet veel
(meer) te bieden hebben in onze jachtige samenleving, maar juist zorg nodig hebben, hulp van anderen. Mensen die juist genieten van wat ze nog
kunnen en daarover hun tevredenheid
en dankbaarheid uitspreken. Het gesprek met ouderen en gehandicapten
maakt je stil: waarvoor, voor wie leef ik
eigenlijk? Heb ik alleen mezelf maar
op het oog, of zie ik ook nog iets van
de nood van de ander, die niet zo snel
mee kan gaan in onze tijd en maatschappij, en probeer ik daar wat aan te
doen?
Voor wie in het bijzonder kwam Jezus
naar deze aarde? Niet voor hen die
het zo geweldig met zichzelf hebben
getroffen en alleen maar oog hebben
voor méér! Zij laten zich door Hem niet
vinden. Jezus ging op zoek naar de
zieke, de arme, naar het verachtelijke,
naar de outcast van de maatschappij.
En wat doen wij, politici, politiek geïnteresseerden, geïnspireerd vanuit het
Evangelie? Wij mogen, nee: wij moéten Jezus’ gang volgen. Helpen recht
te doen aan rechtelozen, opkomen
voor armen die dreigen af te haken;
ouderen, zieken en gehandicapten
een stem geven in onze kille maatschappij! Wat een geweldige opdracht!
We doen het voor hen, niet voor onszelf! En volgen daarmee Hem, Die ons
daartoe oproept!
Als we dat voor ogen houden, als we
denken aan hen die we ontmoet en
gesproken hebben in het afgelopen
jaar, geeft dat voldoende motivatie om
ook in 2009 weer te gáán voor vele
uren inzet voor christen-democratische
politiek!

Bert Rebel,
fractie-voorzitter
CDA-Huizen
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Een lid aan het woord
Hoe lang bent u al lid van het CDA?
Een goede vraag. Ik moest dat toch even nagaan en het bleek, dat ik al sinds 1980 lid ben.
Waarom bent u lid geworden?
In die tijd was Bas, mijn echtgenoot, secretaris van de plaatselijke afdeling. Als secretaris had hij diverse taken,
waarbij ik hem hielp en het gebeurde ook nogal eens, dat er een vergadering bij ons thuis was. Als loyale wederpartij zorgde ik dan voor de catering.
Nu ik mij op deze manier dienstbaar stelde voor het CDA, wilde ik ook wat meer te vertellen hebben binnen de
partij.
Die mogelijkheid kwam, want voor de gemeenteraadsverkiezing van 1986 werd ik gevraagd of ik in aanmerking
wilde komen voor een verkiesbare plek op de lijst. Uiteindelijk kwam ik op plaats 8 te staan Het CDA kwam echter een paar stemmen te kort voor een 8e zetel in de raad. (Dat waren nog eens tijden!)
Door het vertrek van Henk Rebel naar de gemeente Bunnik, waar hij burgemeester werd, kwam ik in 1987
alsnog in de Raad.
Volgt u de lokale politiek, zo ja, hoe?
Na 15 jaar actief meegedraaid te hebben in de politiek als raadslid, doe ik het op dit moment wat rustig aan en
volg ik, zoals vele burgers, het gemeenteraadswerk via de lokale -en regionale pers.
Als het kan laat ik mijn stem zo af en toe toch even horen. Zo mocht ik deel uitmaken van de kandidatencommissie ter voorbereiding op de verkiezingen van 2006.
En wanneer een verkiezingsprogramma aan de orde wordt gesteld kunt u van mij verwachten, dat ik met wijzigingsvoorstellen kom als ik dat noodzakelijk acht.
Een prima moment om weer eens in discussie te gaan met mijn partijgenoten.
Heeft u een tip voor het bestuur en/of voor de fractie en/of voor de redactie CDAccenten?
Ik ben niet de persoon om vanaf de zijlijn te vertellen hoe het allemaal anders moet. Ik heb veel waardering
voor diegenen, die met veel betrokkenheid klaar staan voor de
partij, op welke manier dan ook.
Maar als u mij dan toch in de gelegenheid stelt om iets op te merken, zou ik graag het volgende willen meegeven: als het CDA van
mening is, dat de gemeente Huizen als toeristische plek op de
kaart moet staan, laten wij dan zorgvuldig omgaan met het cultureel-historisch erfgoed van onze gemeente. Laten wij ook vooral
zuinig zijn op al dat prachtige groen. Dat is beeldbepalend voor
Huizen net zoals de nog resterende gemeentelijke monumenten.
Dit maakt onze gemeente als recreatieve plek in het Gooi juist zo
aantrekkelijk.
Wat wilt u zelf verder nog aan de leden kwijt?
Deze maand gedenken wij het geboortefeest van onze Heiland.
Het feest van de verwachting en de hoop. Daarom wens ik u allen
allereerst gezegende kerstdagen en een goed Nieuwjaar.
Het jaar 2009 zal in het teken komen te staan van de gemeenteraadsverkiezingen in het jaar 2010. Ik wens tevens diegenen, die
bij deze voorbereidingen betrokken zijn, veel succes en wijsheid
toe.
Johanna Visser

