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Ledencontactblad 
CDA Huizen 

CDAccenten verschijnt 3 maal per jaar.  
En dit informatieblad heeft al enkele 
jaren een vaste vorm en een vaste in-
deling. De redactie wil graag weten, wat 
u van de CDAccenten vindt. Het is een 
blad voor u, dus is het belangrijk, dat u 
uw mening over uw eigen blad geeft. 

Wij willen u dan ook enkele vragen 
voorleggen: 

• Voldoet de CDAccenten aan uw ver-
wachtingen? 

Verder in dit nummer:  Van de voorzitter • Even voorstellen... • T-Shirt • CDAV • IndeRaad 

Van de redactie 

Huizen is geen slaapstad, 
maar een werkdorp! 

Het bestuur van het CDA Huizen heeft tijdens de op 5 januari 
2007 gehouden Nieuwjaarsbijeenkomst van de leden van het 
CDA Huizen, mevrouw José Meijs-Rutten benoemd tot 'lid van 
verdienste van het CDA Huizen' als blijk van waardering voor 
haar grote bijdrage aan het CDA Huizen en aan het CDA Vrou-
wenberaad in Huizen. 
Lees het dankwoord van José op pagina 5. 

redactie: Henk Wiesenekker 
 Jaap Van As 
 Ruben Woudsma 

 

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

 

adres:  Twijg 12, 1275 CC Huizen 
telefoon: 035 52 68 133 
e-mail:  henkwiesenekker@hotmail.com 

José Meijs benoemd to lid van verdienste 

• Is het blad voldoende informatief? 

• Meldt het blad voornamelijk “oude 
koek”? 

• Hebt u er wat aan? 

• Op welke gebieden zou u geïnfor-
meerd willen worden? 

• Sluit het blad aan uw verwachtingen? 

• Wat vindt u van de lay-out. 

• De redactie stelt het blad voor u sa-
men, maar wat wilt u eigenlijk lezen? 

• Kortom hoe wilt u dat uw CDAccen-
ten er uitziet? 

Wilt u uw opmerkingen en aanvullin-
gen mailen naar: 

 
henkwiesenekker@hotmail.com 

 

De redactie rekent op uw medewer-
king, uw inspraak, uw visie en uw 
kritische blik. 
 

Namens de redactie,  
Henk Wiesenekker  

José Meijs-Rutten ontving uit handen Wim Zwanenburg, voorzitter van het CDA Hui-
zen, de bij het 'lidmaatschap van verdienste' behorende oorkonde en een bos bloe-
men. 

De werkgelegenheid in Huizen is de laatste decennia 
langzaam maar zeker afgebrokkeld. Hetzelfde geldt 
voor de omvang van de bedrijfsterreinen. Waar het ooit 
een drukte van belang was van komende en gaande 
werknemers, leveranciers en ander ondernemend volk, 
is het eerst door leegstand stil geworden en worden de 
bedrijfsterreinen nu vervolgens volgebouwd.  De CDA-
fractie legt zich daar niet bij neer. Huizen is geen 
slaapstad, maar een werkdorp. 

Lees verder op  
pagina 5 
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Het CDA Huizen kan positief terug-
kijken op 2006. Bij de gemeente-
raadsverkiezingen wisten we tegen 
de landelijke trend in ons te hand-
haven met 5 zetels in de gemeente-
raad en met een wethouder in het 
college. Met de gemeenteraadsver-
kiezingen werd het CDA weer de 
grootste partij in Huizen. Op 2 of 3 
stembureaus na werd het CDA de 
winnaar van de meeste stemmen. 
Als dit gemeenteraadsverkiezingen 
waren geweest dan hadden we in 
Huizen maar liefst acht zetels in de 
raad gehad! Dat geeft aan dat er 
nog een behoorlijke potentie en 
stemmenwinst mogelijk is in Hui-
zen, in vrijwel iedere buurt weten 
we vertrouwen te winnen.  

Op landelijk niveau was in ieder geval 
de trend merkbaar dat die partijen die 
zich het meest duidelijk uitten tot de 
winnaars behoorden. In een tijd van 
globalisering, schaalvergroting en een 
groter Europa voelen veel mensen 
zich onzeker, of zelfs aan de kant ge-
zet. Aan die tendens van vervreem-
ding zal een halt moeten worden toe-
geroepen, anders zal ook het noodza-
kelijke draagvlak voor nog te nemen 
maatregelen gaan ontbreken. Uit de 
recente landelijke verkiezingsuitslag 
leid ik ook af dat de maatschappelijke 
onrust en ontevredenheid nog niet 
bepaald weg is. Na Fortuyn werd nu 
ook veel op de SP van Marijnissen en 
de PVV van Wilders gestemd en een 
aantal proteststemmen ging zelfs naar 
de Partij voor de Dieren. We mogen 
dat niet negeren. Zo zullen we onder 
andere de voordelen (op het gebied 
van milieu, welvaart en welzijn) van 
het Europa (van de 27) duidelijker 
moeten maken. Laat u zich ook eens 
informeren, o.a. door de website 
http://europa.eu/index_nl.htm te 
bezoeken. 

 

In de landelijke politiek is op het mo-
ment van schrijven de formatie nog in 
volle gang. Als het mee zit hebben we 
voor de Statenverkiezingen in maart 
2007 een nieuw kabinet. Een combi-
natie van CDA, PvdA en ChristenUnie 
is eigenlijk de enig mogelijke combina-
tie voor een werkbare meerderheid in 
de Tweede Kamer. Na vier jaar her-
vormingsbeleid, zo heeft ook onze Jan 
Peter Balkenende al voor de verkiezin-
gen gezegd, moet er nu weer een in-
vesteringsagenda komen. Daarbij kan 
de uitgavendiscipline niet over boord 
worden gezet, maar moet wel gericht 
worden ingezet op het verbeteren van 
de kwaliteit van de samenleving, het 
vergroten van de maatschappelijke 
samenhang en het meer ruimte geven 
aan maatschappelijke initiatieven. Wat 
dit punt betreft had ik zeker wel wat 
kritiek op de kabinetten-Balkenende 
met de VVD. Denk bijvoorbeeld aan 
de omroeppolitiek, waarbij de ruimte 
voor de omroepverenigingen ernstig is 
beperkt en waar netmanagers of net-
dictatoren de dienst uitmaken en be-
palen wat de markt nodig heeft, wil 
zien en horen en op welk tijdstip. Aan 
wie leggen die netmanagers en de 
Raad van Bestuur van de Publieke 
Omroep eigenlijk verantwoording af? 
Bij de ophef over het televisiespelletje 
Lingo in het afgelopen najaar ging het 
dus eigenlijk niet om een spelletje, 
maar ook wel degelijk over het toede-
len van verantwoordelijkheden. De 
gang van zaken rond het NCRV/EO tv-
programma Netwerk (na plaatsing om 
19.30 uur, nu weer terug naar een 
plaats na het 8-uur NOS Journaal) 
toont ook dat de netmanagers en bu-
reaucraten de wijsheid niet in pacht 
hebben. Van het CDA verwacht ik een 
meer heldere visie op dit soort zaken.  

 

Door het nieuwe kabinet zal bij allerlei 
beleidsbeslissingen niet alleen geke-
ken moeten worden naar economische 

efficiency, maar ook naar implicaties 
voor de vorming dan wel de afbraak 
van ‘sociaal kapitaal’. Kunnen mensen 
zich door een bepaalde maatregel 
meer betrokken voelen bij hun wereld, 
of juist minder? Wordt door een maat-
regel geappelleerd aan de inhoudelijk-
morele motivatie van mensen of wor-
den die juist daardoor gefrustreerd. 
Juist van de partij die Waarden en 
Normen weer op de agenda heeft ge-
zet, mogen we een dergelijk appèl 
verwachten, sterker nog we hebben 
het zelfs in onze partijnaam opgeno-
men. In de christen-democratische 
visie op de mens is het dragen van 
verantwoordelijkheid een belangrijke 
voorwaarde voor persoonlijke bloei. 
Dat betekent niet dat mensen op zich-
zelf teruggeworpen moeten worden, 
maar dat er juist bruggen gebouwd 
moeten worden en sociaal beleid ge-
voerd moet worden als participatie niet 
vanzelfsprekend is. Dat betekent ook 
dat de politiek de strijd moet aanbin-
den met een onpersoonlijke en regen-
teske bureaucratie. Daaraan zal bij-
voorbeeld ook de invoering van de 
nieuwe WMO, de Wet op de Maat-
schappelijke Ondersteuning, getoetst 
worden door onze wethouder Janny 
Bakker, en door onze gemeenteraads-
fractie. Deze wet biedt belangrijke mo-
gelijkheden aan de gemeenten om het 
beleid dichter bij de mensen en de 
zorgbehoevenden te brengen. Een 
van de goede zaken in 2007. Integra-
tie en participatie zal een belangrijk 
thema zijn van het nieuwe kabinet. 
Mogelijk komt er ook een impuls voor 
de stads- en dorpsvernieuwing. In ons 
eigen Huizer verkiezingsprogramma 
hebben we ook iets gezegd over het 
opknappen van woonwijken met ach-
terstanden. Wellicht kan de gemeente 
Huizen goed op nieuwe kabinetsplan-
nen inspelen. 

 

 

Van de voorzitter 



Nu de ChristenUnie op landelijk niveau 
waarschijnlijk tot regeringsverantwoor-
delijkheid geroepen wordt is het inte-
ressant om ook plaatselijk te kijken of 
de vertegenwoordigers van deze partij 
hun verantwoordelijkheid tonen. He-
laas blijkt dat inzake de strijd om be-
houd van de werkgelegenheid op het 
voormalige Lucent-terrein niet het ge-
val. De CU Huizen heeft snel inge-
stemd met plannen tot verkleuring, het 
toelaten van woningbouw. De CU Hui-
zen toonde zich te goedgelovig in de 
voorstelling van de zijde van het ge-
meentebestuur (met name die wethou-
der Van Hartskamp) dat er al voldoen-
de onderzoek naar de belangstelling 
van het bedrijfsleven voor een plaats 
op het terrein was gedaan. Als het 
gaat om sociaal beleid zou je toch wel 
degelijk ook van de CU verwachten 
dat zij de werkgelegenheid prioriteit 
geven en dat zij de kritische houding 

van de CDA-gemeenteraadsfractie in 
het dossier Lucent-terrein zou onder-
steunen. Helaas bleek dat niet het 
geval. Of is de CU toch minder sociaal 
dan zij wel eens pretendeert? Gelukkig 
wist Janny Bakker met het idee van 
vestiging van zorgwoningen voor seni-
oren en ouderen op het Lucent-terrein 
ook nog een werkgelegenheidsaccent 
aan de bestemming van dit terrein te 
geven.  

 

U kunt van al onze partijactiviteiten 
prima op de hoogte blijven door regel-
matig onze website te bezoeken en 
door te kijken bij de weblog (het digita-
le dagboek) van onze wethouder. Ook 
de website van de gemeente Huizen 
behoort tot de besten in ons land en 
via deze website kunnen burgers de 
besluitvorming in de gemeenteraad 
goed volgen. Vergeet ook niet te kijken 

op de prima vernieuwde website van 
onze CDA Statenfractie: 
www.cdanh.nl! Ik hoop dat alle digita-
le en andere activiteiten ook in 2007 
leiden tot een actieve participatie van 
de leden van het CDA Huizen, en liefst 
ook tot een groter ledental. De werving 
van nieuwe leden is, in dit jaar waarin 
we hopelijk maar één keer naar de 
stembus worden geroepen - in maart 
bij de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten - een belangrijke prioriteit van 
het bestuur. U kunt daaraan meehel-
pen door ons te attenderen op CDA-
sympathisanten in uw omgeving. Is uw 
echtgeno(o)t(e) al lid, of andere fami-
lieleden of vrienden al lid? Laat het 
ons weten. 

 

Wim Zwanenburg 

Voorzitter CDA Huizen 
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Ik ben Clary Vos (60), 
geboren en getogen in 
Huizen. sinds 25 jaar 
heb ik mijn eigen as-
surantiekantoor.  Poli-
tiek is me met de pap-
lepel ingegoten. Mijn 
vader zat jarenlang 

voor de ARP in de gemeenteraad van 
Huizen, en dat leverde thuis regelma-
tig heftige politieke discussies op. 
 

In 1982 ben ik lid geworden van het 
CDA. (Waarom?, even kort uitleggen!). 

En heb jaren in het bestuur gezeten. 
Door mijn drukke werkzaamheden ben 
ik een tijd niet actief betrokken ge-
weest bij het CDA. Toch bleef de poli-

tiek trekken. Vandaar dat ik in 2004 
ben ingegaan op het verzoek van de 
lokale partij om opnieuw lid van het 
bestuur van het CDA te worden. In 
maart van 2006 werd ik in de raad 
gekozen. 
 

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 weke-
lijks flink wat kilometers door onze 
prachtige regio. Verder heb ik de afge-
lopen decennia een groot aantal verre 
reizen gemaakt, waarvan de beklim-
ming van de  2350 meter hoge Machu 

Pichu  in Peru voor mij een absoluut 
hoogtepunt was. Maar de ulitieme ont-
spanning vind ik in klassieke muziek, 
thuis of in het theater. 
 

Terug naar de politiek. Ik heb zitting in 
de commissies WMO en ABEZ en zal 
me de komende raadsperiode voorna-
melijk bezighouden met de  lokale 
werkgelegenheid en de gevolgen van 
de nieuwe wet WMO. 

Even voorstellen... 

Jan Peter Balkenende reageert op de 
vraag of hij door het T-shirt met zijn 
afbeelding erop zo populair is gewor-
den, met: 

“Het is heerlijk campagne voeren wan-
neer je steeds wordt omringd door 
enthousiaste jongeren die je onder-
steunen. Het was ook een geweldige 
sympathieke actie, omdat de op-
brengst van de shirts naar straatkinde-
ren in Colombia gaat. 

Dat enthousiasme, gecombineerd met 
onze duidelijkheid, heeft zichtbaar ook 
jongeren aangesproken.” 

T-Shirt 

Algemene ledenvergadering 2007 

De algemene ledenvergadering van 
CDA Noord-Holland in 2007 zullen 
plaatsvinden op: 

• Zaterdag 31 maart 2007 

• Zaterdag  3 november 2007 

Tijdstip: 09.30 uur 
Locatie: Hotel Van der Valk Akersloot 

Noteert u deze data alvast in uw agen-
da? 

ALV CDA Huizen 
De algemene leden vergadering van 
CDA Huizen wordt gehouden op 
woensdag 11 april a.s.  
Noteer deze datum alvast in uw  
agenda! 

Weblog Janny Bakker: 
http://wethouder.cdahuizen.nl 

Bezoek ook het weblog van Janny Bakker 
waarop ze vertelt over haar werkzaamheden 
als wethouder van de gemeente Huizen. 



Met deze inleiding heeft Kees de Kok 
de inzet van de CDA-fractie tijdens de 
gecombineerde commissievergadering 
ROW en ABEZ op 28 november 2006 
duidelijk gemarkeerd en een krachtig 
pleidooi gehouden voor behoud van 
werkgelegenheid. De CDA-fractie 
heeft de plannen voor het Lucentter-
rein met gemengde gevoelens ontvan-
gen. Enerzijds is de fractie positief 
vanwege het behoud van LIDL en de 
kansen die daardoor ontstaan voor 
groei van de werkgelegenheid. LIDL 
wil namelijk niet alleen haar hoofdkan-
toor in Huizen houden, maar hier ook 
een opleidingscentrum en een pilot-
winkel vestigen. Anderzijds wordt op-
nieuw een fors deel van een bedrijven-
terrein opgeofferd aan woningbouw. 
Gelukkig is er niet alleen sprake van 
reguliere nieuwbouw, het voorstel 
biedt ook kansen voor behoud en mo-
gelijk zelfs groei van de werkgelegen-
heid. In het bijzonder geldt dat voor de 
plannen om er ook zorgwoningen te 
bouwen voor(dementerende) ouderen 
en gehandicapten, die beschermd wil-
len wonen. De CDA-fractie staat ook 
sympathiek tegenover de gedachte om 
ruimte te geven aan ondernemers met 
bedrijf aan huis. 
 

In de vergadering van de commissie 
ROW op 18 januari jl. is de beantwoor-
ding van onze vragen aan de orde 
geweest. De meerderheid van de com-
missie heeft de antwoorden van het 
college niet afgewacht, maar al in de 
novembervergadering het fiat gegeven 
aan het college. De CDA-fractie is te-
leurgesteld in het feit dat het college 
geen daadwerkelijke (regionale) inven-

tarisatie heeft laten uitvoeren naar de 
belangstelling van ondernemers voor 
een plek op het Lucentterrein. Hier-
mee is ook voorbij gegaan aan de uit-
voering van het eerder vastgestelde 
stappenplan. Bovendien bevat het 
hele dossier nog vele onzekerheden. 
Hoe zeker is de vestiging van de LIDL 
op het Lucentterrein eigenlijk? Ver-
schillende partijen (MKB Nederland, 
AH, Boni, Kamer van Koophandel) 
zullen bezwaarprocedures starten te-
gen de noodzakelijke wijziging van het 
bestemmingsplan. Het CDA voorziet 
langdurige procedures die er wel eens 
toe kunnen leiden dat de directie van 
LIDL alsnog eieren voor haar geld 
kiest en bij nader inzien uit Huizen 
vertrekt. Is het college wel zeker van 
een gunstige ontwikkeling rondom 
BNI? Wat zijn de effecten voor de 
buurtwinkelcentra? En hoe serieus 
moeten we de uitspraak van de burge-
meester in zijn nieuwjaarstoespraak 
nemen dat hij de haven wel zou willen 
doortrekken tot aan het Oude Dorp? 
De CDA-fractie is er allerminst van 
overtuigd dat de plannen van het colle-
ge realistisch zijn en op korte termijn 
tot stand gebracht kunnen worden. Wij 
vinden dat het college de juridische en 
procedurele aspecten onderschat. 
 

Desalniettemin is de CDA-fractie be-
reid het college de kans te geven om 
van de plannen een succes te maken. 
De plannen hebben immers ook wel 
een aantal positieve elementen in zich. 
Het bouwen van meer zorgwoningen 
achten wij van groot belang. Ons dorp 
zal immers nog verder vergrijzen en 
de behoefte aan passende woningen 
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De werkgelegenheid in Huizen is de laatste decennia langzaam maar zeker 
afgebrokkeld. Hetzelfde geldt voor de omvang van de bedrijfsterreinen. 
Waar het ooit een drukte van belang was van komende en gaande werkne-
mers, leveranciers en ander ondernemend volk, is het eerst door leegstand 
stil geworden en worden de bedrijfsterreinen nu vervolgens volgebouwd.  
De CDA-fractie legt zich daar niet bij neer. Huizen is geen slaapstad, maar 
een werkdorp. 

voor (dementerende) ouderen en ge-
handicapten is groot. Verder steunen 
we de gedachte om ruimte te geven 
aan ondernemers met bedrijf aan huis. 
En betaalbare woningen voor jonge 
startende verpleegkundigen en verzor-
genden zijn eveneens hard nodig. 
Overigens denken wij dat hetzelfde 
zou kunnen gelden voor agenten en 
onderwijzers. 
 

Kortom, ondanks de vele vraagtekens 
en onzekerheden heeft de CDA-fractie 
besloten haar steun niet te onthouden 
aan de plannen die het college met de 
locaties Lucent en BNI heeft. Hierbij 
heeft het argument dat de plannen 
kunnen bijdragen aan het behoud van 
de bestaande werkgelegenheid en een 
serieuze kans op nieuwe werkgele-
genheid uiteindelijk het zwaarst gewo-
gen. 
Kees de Kok  

 De onverwachte benoeming tot ”Lid van 
verdienste van het CDA Huizen” en het 
prachtige boeket bloemen met daarbij de 
lofuitingen, uitgesproken door de CDA 
Voorzitter Wim Zwanenburg, kwam voor 
mij geheel onverwacht. Ik voel mij zeer 
vereerd bij deze uiting van waardering. 

Het enthousiasme met daarbij altijd het 
klaar staan van de leden om te helpen 
bij allerlei “klusjes”gaf mij het plezier dit 
voor het CDA-V en het CDA te doen. 
Een ieder wil ik via deze weg nogmaals 
hartelijk danken. Zonder uw inzet en 
steun had ik het nooit zo kunnen doen. 

Het CDA-Vrouwenberaad heeft weer 
een fijn nieuw – jong – bestuur, met fris-
se ideeën. Een inhoudsvol, prachtig uit-
gevoerd programma 2007 hebben de 
leden al mogen ontvangen. 

Ingrid - Anne-Marie en Janny, dank voor 
het aanvaarden van deze Bestuursfunc-
ties. Graag wens ik jullie, met Gods ze-
gen, alle succes toe.  

José Meijs-Rutten 
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CDA-leider Jan Peter Balkenende en 
voorzitter Marja van Bijsterveldt wen-
sen iedereen een voorspoedig 2007. 
Jan Peter Balkenende: ‘In 2006 wer-
den de resultaten van het – soms 
moeilijke – kabinetsbeleid zichtbaar. 
De kiezer heeft ons daarvoor beloond. 
Het is nu tijd om naar een maatschap-
pelijke investeringsagenda te gaan. 
Tijdens de formatie zal ik me inzetten 
voor een beleid dat staat voor respect 
en een sociaal en sterk Nederland.’ 
‘2006 is een bewogen jaar geweest 
voor de partij’, aldus Van Bijsterveldt. 
‘Het jaar begon met een teleurstellen-
de uitslag bij de gemeenteraadsverkie-
zingen. Maar op 22 november bij de 
Tweede Kamerverkiezingen werd het 
CDA toch weer de grootste. In 2007 
gaan we door met campagnevoeren, 
want het CDA is een partij van de 
regio’s en daarom is het van belang 
dat we bij de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten ook een mooi resul-
taat behalen!’ 

Het nieuwe jaar is nog maar net be-
gonnen of de volgende campagne 
staat al voor de deur. Op 7 maart zijn 
de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten. Het is belangrijk dat het CDA 
ook bij deze verkiezingen weer de 
grootste wordt. Dat is niet alleen be-

langrijk voor de 
provincies, maar 
ook voor de samen-
stelling van de Eer-
ste Kamer. Als we 
ons beleid voor 
welvaart, zekerheid 
en respect daad-
werkelijk willen uit-
voeren is een sterk 
CDA op alle fronten 
nodig. 

Goed en 
voorspoedig 2007 

Advertentiepagina 

Provinciale 
Statenverkiezingen  
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Zoals bij iedereen inmiddels bekend 
heeft er met ingang van september 
2006 binnen CDAV Huizen een be-
stuurswisseling plaatsgevonden. Het 
nieuwe bestuur van CDAV Huizen 
bestaat uit Ingrid Pegtol en Anne Ma-
rie Klein; Janny Bakker voorziet ons 
bestuur van goede adviezen. 
Zowel Ingrid als Anne Marie zijn beide 
werkzaam als directiesecretaresse, 
verder zijn zij lid van het bestuur CDA 
Huizen en steunfractielid van de raad. 
Als nieuw bestuur zijn wij van start 
gegaan met de planning van een aan-
tal activiteiten tot aan de zomer 2007. 
Tijdens deze bijeenkomsten staan 
politiek actuele zaken centraal. Na de 
zomer gaan we met de CDA-vrouwen 
evalueren en naar aanleiding daarvan, 
aangevuld met eventuele wensen/
ideeën, gaan we een nieuwe planning 
voor 2007/2008 opstellen. Op het pro-
gramma tot aan de zomer staat in ie-
der geval nog het volgende: 
27 maart 2007 een bijeenkomst over 
de mantelzorg om 20.00 uur in het 
dienstencentrum (uitnodiging volgt 
nog) 

 
 

CDAV 
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1 juni 2007 bezoek Huizer Museum en 
aansluitend de jaarvergadering van 
CDAV Huizen. 
 
Bij deze roepen wij alle vrouwen die 
het CDA  een warm hart toe dragen 
op om deel te nemen aan deze acti-
viteiten. 
 
Wilt u meer informatie over CDAV  
Huizen kijk dan op www.cdahuizen.nl 
of stuur een mail naar:  
ingridpegtol@yahoo.com / 
anne_marieklein@hotmail.com  
 

Dames wij rekenen op uw komst!! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Anne Marie en Ingrid 



‘Rebels raadslid’ democratisch gekozen 
 

De benoeming van Marianne Horst tot gemeenteraadslid voor Dorpsbelangen Huizen heeft de lokale 
en regionale media de afgelopen weken behoorlijk bezighouden. De dochter van fractievoorzitter  
Marian Rebel stond vijfde op de kieslijst van Dorpsbelangen Huizen; een partij die bij de verkiezingen 
in maart 2006 twee zetels behaalde. Fred Theelen, de nummer twee op de lijst, heeft na een half jaar 
echter bedankt als raadslid. De nummers drie en vier op de lijst zagen vervolgens af van een plek in de 
raad, waardoor Marianne Horst als nummer vijf in beeld kwam om Theelen op te volgen. Voor de me-
dia was dit buitengewoon interessant, omdat Marianne gedurende een half jaar een verbod heeft om 
uitgaanscentrum Graaf Wichman te betreden. 
 

Op TV Noord-Holland sprak horeca-ondernemer Hans van der Hulst er schande van, dat iemand die 
hij een verbod heeft gegeven om zijn uitgaansgelegenheid te betreden, wél in de gemeenteraad zou 
komen te zitten. Ook Nol van de Helm (de fractievoorzitter van Leefbaar Huizen) was het roerend met 
Van der Hulst eens en deed weinig moeite om zich buiten de discussie te houden. Uitgebreid stond hij 
TV Noord-Holland te woord om maar te benadrukken dat zo iemand toch echt niet in de gemeenteraad 
thuishoort. Dit laatste is opmerkelijk aangezien Nol van de Helm, als medewerker van Hans van der 
Hulst, regelmatig achter de kassa zit bij Club S7ven; de gelegenheid waaruit Marianne Horst vorige 
maand is verwijderd. Alleen al om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen had Van der 
Helm zich dus beter buiten de discussie in de media kunnen houden. 
 

Het is daarom goed te begrijpen dat niet Nol van der Helm maar Ron Blaas namens Leefbaar Huizen 
het woord voerde in de gemeenteraad. De argumenten die Blaas aanvoerde tegen de benoeming van 
Horst raken juridisch gezien echter kant noch wal. Het kiesrecht, zowel actief (het recht om te kiezen) 
als passief (het recht om gekozen te worden), is een grondrecht waar zorgvuldig mee moet worden 
omgegaan. Marianne woont in Huizen, is 19 jaar oud en is niet uitgesloten van het kiesrecht. Slechts 
bij een beperkt aantal delicten kan ontzetting uit het kiesrecht plaatsvinden en dan alleen als men is 
veroordeeld tot een gevangenisstraf van tenminste één jaar. Voorwaar toch wat zwaardere eisen dan 
een toegangsverbod tot een horecagelegenheid! Ter ondersteuning van zijn betoog refereerde Blaas 
vervolgens aan reacties op de website van een krant waar mensen onder een pseudoniem kunnen re-
ageren op het nieuws. Een wel erg populistische en suggestieve manier om met burgerparticipatie om 
te gaan! 
 

Onderzoek naar haar geloofsbrieven heeft uitgewezen dat er geen enkel juridisch beletsel is om  
Marianne Horst de toegang tot de raadszaal te weigeren. De kiezer heeft in maart 2006 gesproken en 
dankzij de steun van 1276 kiezers heeft Dorpsbelangen Huizen twee zetels behaald. Als lijstopvolger 
die aan alle wettelijke vereisten voldoet is Marianne Horst daarom ‘gewoon’ een democratisch gekozen 
volksvertegenwoordiger. Uiteraard wel een gekozen volksvertegenwoordiger die zich, mede vanwege 
haar thans verworven publieke positie, bewust is van haar handelen en zich daarom ongetwijfeld 
‘voorbeeldig’ zal gedragen. Horst is inmiddels op de nieuwjaarsreceptie in de Graaf Wichman gesigna-
leerd, dus hopelijk biedt dit ‘behaalde resultaat’ garantie voor de toekomst! 

Jaap Van As 
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