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Beste leden,

Rein Jansen was sinds 2003 hoofdredacteur en
heeft CDAccenten vernieuwd en in het huidige
moderne jasje gestoken. Nu, na zes jaar, een
nieuw gezicht op de voorkant van uw blad.
Mijn naam is Christiaan Lustig, 31 jaar, getrouwd
met Annette en vader van de acht maanden oude
Nathan. Ik werk als adviseur op het gebied van
websiteorganisatie en -redactie, en schrijf veel
voor internet, brochures en (bedrijfs)bladen. Die
rol van hoofdredacteur lijkt mij dus (letterlijk) op het lijf geschreven. Ik
hoop het. Én ik hoop in deze functie een faciliterende rol te spelen op
het snijvlak van Bijbel en politiek, burgerschap en christen-zijn. Dat is
de uitdaging (roeping?) die ik zie in mijn werk voor de Protestantse
Gemeente te Huizen en nu ook voor het CDA.
Maar dat kan ik niet alleen. Naast zegen van boven, hoop ik op úw
medewerking. Want CDAccenten is niet alleen een blad voor, maar
ook van de leden van CDA Huizen. Het is een belangrijk medium in
de communicatie tussen bestuur en voorzitter, fractie en wethouder,
en de leden. Aan die communicatie hoop ik de komende tijd mijn
steentje bij te dragen.

Christiaan Lustig
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CDA Huizen zoekt:

Kandidaten (m/v) voor de Huizer gemeenteraad vanaf 2010

Onderschrijft u de CDA-beginselen? Bent u geïnteresseerd in de
(plaatselijke) politiek? Blijft u altijd uzelf en doet u wat u belooft? Dan
bent u onze man of vrouw.

Geschikte kandidaten beschikken over goede communicatieve vaardigheden.
Ze dragen politieke standpunten uit in begrijpelijk taalgebruik en met heldere
uitleg. Ze kunnen goed samenwerken met de fractie en met andere partijen, ze
onderhouden een netwerk in het maatschappelijke veld.

Goede kandidaten beschikken over een politieke antenne, hebben visie en
kunnen deze uitdragen. Ze zijn taakgericht en stellen zichzelf concrete doelen.

Herkent u zichzelf in dit beeld? Kent u in uw omgeving mensen die aan dit pro-
fiel voldoen? Dan nodigen wij u nadrukkelijk uit dat kenbaar te maken aan de
CDA-selectiecommissie voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2010.

Stuur uw reactie aan: Rein Jansen Hinde 3 1273 GN Huizen

reinjansen@planet.nl Tel (035) 524 44 37

De fractie op pad (zie pag. 5)

Stichting Kerk en Vluchteling

MADD op de kinderboerderij

Oranjeborrel in voor Anker
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Van de voorzitter
Voorbereiding op de gemeen-

teraadsverkiezingen
Onlangs bleek nog maar eens dat we
als CDA-Huizen over politiek talent
kunnen beschikken toen raadslid Jaap
van As en duo-raadslid Rutger Rebel
tweede werden bij de landelijke debat-
wedstrijden van het CDA. Jongens
gefeliciteerd, we hopen daarvan in
Huizen de profiteren. Want 2009 is
voor het CDA Huizen een belangrijk
jaar in verband met de voorbereidin-
gen voor de gemeenteraads-
verkiezingen in 2010. En die zijn in
volle gang.

Selectiecommissie

Het bestuur heeft een selectiecommis-
sie voor kandidaten, een verkiezings-
programmacommissie en een cam-
pagneteam benoemd. In de selectie-
commissie hebben Margo Dierick
(voorzitter), Johanna Visser en Rein
Jansen (namens het bestuur) plaats-
genomen. Zij zijn gevraag om voor 20
mei het bestuur te adviseren over de
keuze van een lijsttrekker en in het
najaar te adviseren over de samen-
stelling en volgorde van de advieslijst.
Daarna zal het bestuur zich over deze
voordracht beraden en de keuze van
een lijsttrekker en de kieslijst aan de
ledenvergadering(en) voorleggen..

Onze selectiecommissie ontmoet ook
graag mensen die zich op de langere
termijn tot een goede kandidaat te
kunnen ontwikkelen of die interesse
hebben in het volgen van een (kader)
opleiding. Het complete opleidingspak-
ket van het Steenkampinstituut van het
CDA is te vinden op www.cda.nl/si.
Het CDA-Huizen heeft een gemeente-

raadsfractie die bestaat uit de ge-
meenteraadsleden en enkele steun-
fractieleden. Deze beëdigde lijstopvol-
gers zijn de eerste lijstopvolgers van
de direct gekozen raadsleden. De
steunfractieleden maken geen deel uit
van de gemeenteraad, maar kunnen
namens de CDA gemeenteraads-
fractie deelnemen aan de commissies
van de gemeenteraad van Huizen en
zij participeren regelmatig in de fractie-
vergaderingen. Dit biedt een uitsteken-

de mogelijkheid om kennis te maken
met het gemeenteraadswerk en om er
in te groeien. We willen een lijst waar-
op alle kandidaten op de eerste tien
plaatsen actief in of ondersteunend
aan de raadsfractie willen zijn.

Programmacommissie

De programcommissie start met een
kerncommissie onder leiding van ge-
meenteraadslid Kees de Kok, wethou-
der Janny Bakker, fractievoorzitter
Bert Rebel en ondergetekende.

Maar dit betekent niet dat de andere
leden kunnen afwachten. We willen
een beroep doen op ieder lid voor een
bijdrage. U kunt allemaal helpen, met
verschillende kwaliteiten. Zo gaat de
programmacommissie aan de slag met
een aantal (huiskamer) thema-
avonden waarbij zal worden ingegaan
op specifieke onderwerpen of thema’s.
U moet dan denken aan zaken zoals
veiligheid, zorg/wmo, ondersteuning
van vrijwilligerswerk, lokale en regio-
nale economie, duurzaamheid. Op

veel van die aspecten wordt natuurlijk
al beleid gevoerd, maar we zullen kij-
ken of daar een extra christen-
democratisch accent bij gezet kan
worden. Daarvoor zullen dan ‘experts’
onder de leden worden uitgenodigd,
maar ook andere betrokkenen, sympa-
thisanten en bijvoorbeeld bestuursle-
den van andere verenigingen of instel-
lingen. U heeft de gelegenheid mee te
denken, mee te praten of te schrijven.

Het CDA heeft een open houding naar
de Huizer samenleving. Ik heb goede
herinneringen aan vier jaar geleden,
toen we met de voorbereidingen van
de programcommissie soms wel met
twaalf verschillende leden aan tafel
zaten. We starten met wat nog rest
van het vorige verkiezingsprogramma
en het programma van de coalitie in
de gemeenteraad, én er ligt inmiddels
ook een goed Handboek Gemeente-
program 2010-214 van het CDA Partij-
bureau. Het voordeel van deze werk-
wijze is dat we een beroep op een

bijdrage van een ieder kunnen doen
zonder dat dit van de betrokkenen
meer dan één avond hoeft te kosten.
Wat let u? Al noemt u ons alleen maar
thema’s of punten die aandacht ver-
dienen.

Campagnecommisie

Duo-gemeenteraadslid Rutger Rebel
zal gaan fungeren als voorzitter en
trekker van een uitgebreid campagne-
team. Ook het campagneteam kan
straks vele handen gebruiken.

De komende twee algemene leden-

vergaderingen dit jaar van het CDA
Huizen (waarschijnlijk op 11 juni en op
5 november) zullen zo in het teken
staan van de gemeenteraads-
verkiezingen, waarbij we in juni onze
lijsttrekker willen kiezen. In het voor-
jaar zullen we op regioniveau binnen
Gooi- en Vechtstreek aandacht beste-
den aan de komende Europese verkie-
zingen.

Ons duo-raadslid en bestuurslid Ingrid
Pegtol-Akkermans heeft voor de werk-
zaamheden voor het CDA Huizen
moeten bedanken. Cees Teeuwissen
had zijn bestuurslidmaatschap vanwe-
ge zakelijke belangen al eerder opge-
schort en hij heeft ervoor gekozen zijn
termijn gewoon af te laten lopen en
zijn bestuurslidmaatschap niet te ver-
lengen. Wij bedanken beiden voor hun
inzet en betrokkenheid. Gelukkig heb-
ben we in de persoon van Alex Honing
een nieuw kandidaat-bestuurslid en
we hopen hem in juni te verkiezen.
Daarnaast mogen we ook dankbaar
zijn voor het debuut van een nieuwe
hoofdredacteur van CDAccenten:
Christiaan Lustig. Hij neemt het stokje
over van Rein Jansen, die we bij de-
zen bedanken voor zijn inzet als
hoofdredacteur. En Christiaan: veel
succes!

Aan informatie en voorlichting over de
activiteiten van de fractie en de wet-
houder schieten we niet tekort. Daar-
voor kunt u regelmatig terecht op onze
website www.cdahuizen.nl, waar u ook
de weblog van Janny Bakker vindt.
Ieder voor de inzet bedankt.

De verkiezingen geven de

leden bij uitstek gelegen-

heid politieke invloed uit te

oefenen

Ook enkele steunfractiele-
den gezocht

De leden beslissen in de

ALV



Waterschapsverkiezingen
De waterschapsverkiezingen zijn in-
middels al geruime tijd achter ons. Het
CDA behaalde bij de waterschapsver-
kiezingen voor het waterschap Amstel,
Gooi en Vecht ongeveer een zevende
van de stemmen, waarmee dit resul-
taat achterbleef bij andere verkiezings-
uitslagen de laatste jaren. Daarbij
moet wel bedacht worden dat er ook
een effect is van ‘lokale lijsten’ of spe-
cifieke waterschapspartijen die de kie-
zers van de grotere politieke partijen
afsnoepten. En in Amsterdam heeft
het CDA helaas ook geen grote aan-
hang. We werden vierde partij, maar
met evenveel zetels als PvdA en VVD.
Winnaar werd met vijf zetels de lijst
Water Natuurlijk, waarachter Groen-
Links, D66 en maatschappelijke orga-
nisaties als Natuurmonumenten schuil
gaan.

Na de verkiezingen ben ik zelf fractie-
voorzitter geworden van de nieuwe
waterschapsverkiezingen, met onze
nummer 2 Gerard Korrel als nieuw
DB-lid. De onderhandelingen over de
coalitie zijn in dat opzicht succesvol
verlopen, maar ik wil daaraan toevoe-
gen dat wij ons politiek goed kunnen
vinden in het coalitieprogramma.

Wij zullen onze achterban op de hoog-
te houden met periodieke (digitale)
nieuwsbrieven, waarbij we een voor-
beeld kunnen nemen aan onze Huizer
gemeenteraadsfractie. Ik bedank alle
Huizer kiezers voor hun stem en hun
vertrouwen.

Effectiviteit van beleid?
De kredietcrisis is inmiddels uitge-
mond in een recessie van de reële,
echte economie. Die laat niemand van
ons onberoerd, want de crisis gaat de
Nederlandse economie niet voorbij.

We mogen hopen dat de beleidsma-
kers (Balkenende, Bos, Obama en
anderen) effectieve maatregelen ne-
men. Ondanks het feit dat er honder-
den miljarden euro’s tegenaan worden
gegooid om de stabiliteit van het finan-
ciële stelsel in stand te houden en de
crisis te bestrijden, hebben zij de inter-
nationale effectenbeurzen nog niet
weten te overtuigen. Het verhogen van
de uitgaven aan infrastructuur en het
naar voren halen van investeringen
lijkt een goede zaak, maar die maatre-
gelen vergen wel tijd, en ze compen-
seren de huidige vraaguitval onvol-
doende. Als aan de private kant van
de economie twee minnen staan door

het inzakken van bestedingen van
consumenten en van investeringen en
de overheid zet daar één plus tegen-
over resteert per saldo nog steeds een
krimp van de economie.

Daarnaast deinen we in Nederland
mee op de golven van de internationa-
le conjunctuur. Wel is duidelijk dat de
rol van de overheid een fundamentele
herwaardering krijgt. Een groot deel
van de oorzaken van de economische
crisis is gelegen in een te ver doorge-
schoten vertrouwen op marktwerking,

deregulering en schaalvergroting. Nu
klinkt alom de roep om meer toezicht
en regelgeving. Toch moet betwijfeld
worden of die regelgeving en het toe-
zicht effectief zal zijn. Wie controleert
de toezichthouder? Er is de afgelopen
jaren al veel gepraat over ‘corporate
governance’ (goed ondernemingsbe-
stuur) en beter (geprofessionaliseerd)
risicomanagement. En wat heeft het
geholpen? Een deel van de problemen
komt juist ook voort uit nieuwe regel-
geving, zoals gewijzigde boekhoudre-
gels (waardering tegen marktprijzen),
die aanvankelijk uitermate goed be-
doeld was en gericht was op meer
transparantie, maar achteraf bleken tot
een neerwaartse spiraal te leiden door
voortdurende afboekingen van vermo-
gen omdat er niet langer een markt
bleek te zijn voor het verhandelen van
hypotheekbeleggingen en andere in-
gewikkelde financiële constructies.

Indien de huizenmarkt in Nederland
onder druk komt te staan, en daar-
mee de WOZ-waarde, dan zal dit
ook de inkomsten van de gemeente
Huizen gaan raken. We moeten el-
kaar niet in de put praten want onze
uitgangspositie is nog steeds goed,
maar aanpassing van prognoses is
onontkoombaar

Toezicht op maatschap-

pelijke organisaties
Toezicht moet er niet alleen zijn op
ondernemingen, maar ook op het func-
tioneren van maatschappelijke organi-
saties. Toezichthouders en commissa-
rissen van woningcorporaties, scholen
en zorginstellingen moeten zich veel
kritischer opstellen tegenover de be-
stuurders van deze maatschappelijke
organisaties. Toezichthouders moeten
hun verantwoordelijkheid nemen en

aansprakelijk worden. Het afgelopen
halfjaar bleek dat commissarissen bij
verschillende instellingen hebben zit-
ten slapen tijdens dubieuze beslissin-
gen van bestuurders, of zich alleen
maar hebben beziggehouden met hun
eigen positie na alweer de volgende
fusie. Daardoor kwamen onder andere
verschillende woningcorporaties in de
financiële problemen. Krantenlezers
struikelen bijna dagelijks over voor-
beelden van wanbestuur zoals bij wo-
ningbouwcorporatie Rochdale in Am-
sterdam, bij de IJsselmeerziekenhui-
zen, Meavita en de stichting Philadelp-
hia voor gehandicaptenzorg.

De situatie bij Philadelphia vind ik he-
lemaal schrijnend. Een vermogen van
meer dan 20 miljoen euro werd verlo-
ren door investeringen in activiteiten
die per saldo heel weinig met gehandi-
captenzorg hadden te maken. Daarbij
moet wel worden opgemerkt dat die
bestuurders onzeker waren over de
toekomst van de financiering uit de
AWBZ en dat zij op zoek gingen naar
alternatieve financieringsstromen.
Desondanks meen ik dat de toezicht-
houders en bestuurders de oren van
hun hoofd zouden moeten schamen
nu het personeel, de cliënten en hun
ouders de dupe zijn. Het is te hopen
dat minister van Justitie, Ernst Hirsch
Ballin, gaat regelen dat toezichthou-
ders en commissarissen aansprakelijk
worden voor ernstig verwijtbare fouten
in het toezicht in de nieuwe wet over
maatschappelijke instellingen. We
moeten hier ook de hand in eigen boe-
zem steken, ook (voormalige) CDA-
bestuurders zouden dat moeten besef-
fen. We laten dat op een geschikt tijd-
stip en plaats ook aan hen weten.

Wim Zwanenburg

Voorzitter CDA Huizen
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Goede tijden, slechte tijden
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Van de fractie
Stichting Kerk en Vluchteling

In december 2008 bracht de fractie een
bezoek aan een huis voor vluchtelingen
op de Havenstraat in Huizen. We zijn
onder de indruk van de verhalen van
deze mensen die al zoveel jaren geen
thuis hebben. Ook was het bijzonder
om te horen over de belangeloze inzet
van veel vrijwilligers om onderdak en
(juridische) bijstand te bieden aan
vluchtelingen.

CDA aan de wandel met

bewoners Visio

Tijdens Make A Difference Day (MADD)
in november 2008 maakten de wethou-
der, fractieleden en het bestuur van de
lokale afdeling met een aantal bewo-
ners van Visio een wandeling naar de
kinderboerderij in het Stadspark. Dank-
zij behulpzame medewerkers van de
kinderboerderij konden zij konijnen,
kippen en geitjes aaien en knuffelen.
Zelfs één van de paarden werd uit de
wei gehaald om uitgebreid te worden
betast. De middag eindigde met wat
regen, maar het heerlijke kopje koffie
en de plak cake maakten alle inspan-
ningen meer dan goed.

CDA Huizen trakteert

op oranjeborrel

Op de 71e verjaardag van Koningin
Beatrix, op 31 januari 2009, trakteerde
CDA Huizen de bewoners van woon-
en Zorgcentrum Voor Anker op een film
over het leven van Koningin Juliana. Na
een kort welkomstwoord door CDA-
fractievoorzitter Bert Rebel en het zin-
gen van twee coupletten van het Wilhel-
mus, werd de film over het leven van
onze oud-vorstin vertoond. De ruim
zestig bewoners genoten van de oude
beelden, die vele herinneringen weer
deden herleven. In de pauze van de
film schonk het CDA de traditionele
oranjebitter, die de bewoners zich goed
lieten smaken.

Tweede plaats landelijk debat-

toernooi voor CDA Huizen

Raadslid Jaap Van As en steunfractielid
Rutger Rebel behaalden op zaterdag
31 januari 2009 een verdienstelijke
tweede plaats tijdens het landelijke
CDA-Debattoernooi. Aan het toernooi
deden veertig teams uit heel Nederland
mee. De Huizer afvaardiging werd

tweede achter het team van Tweede
Kamerlid Sander de Rouwe en Patricia
Wouda, CDA-raadslid in Amsterdam
Noord.

Het toernooi wordt jaarlijks georgani-
seerd door het Steenkampinstituut in
samenwerking met de DebatAcade-
mie. Bij dit toernooi staat winnen door
middel van overtuigen centraal en
daarom grijpen veel politici deze gele-
genheid aan om hun kwaliteiten te
meten met die van anderen. De jury
omschreef het Huizer duo als ‘een
ruwe diamant’. In de finale moesten de
Huizers het echter afleggen tegen De
Rouwe en Wouda.

Fietsactie groot

succes!
In het voorjaar van 2008 heeft de
CDA-fractie de actie ‘Ruim baan voor
de fiets’ gehouden. CDA-leden en an-
dere inwoners van Huizen hebben
ideeën aangedragen om het fietsen in
Huizen nog aantrekkelijker te maken.
Als CDA Huizen zetten we ons bewust
in voor de fietser in Huizen, want:

- Fietsen is een milieuvriendelijke vorm
van mobiliteit;

- Fietsvoorzieningen nemen weinig
ruimte in en dragen daardoor bij aan
een prettige leefomgeving;

- Fietsen bevordert gezondheid;

- Huizen heeft de ambitie om een toe-
ristische trekpleister te worden, en
goede fietsvoorzieningen kunnen daar-
in niet ontbreken.

In totaal zijn enkele tientallen ideeën
naar voren gebracht door de inwoners
van Huizen die bij de behandeling van
de voorjaarsnota 2008 aan het college
zijn overhandigd. Uit alle ideeën heeft
het CDA drie belangrijke speerpunten
gedefinieerd waar het volgens de in-
woners van Huizen op fietsgebied
voornamelijk aan schort:

- Comfort: kwalitatief goede fietspa-
den;

- Voorzieningen: voldoende en goede
stallingvoorzieningen;

- Veiligheid.

Afgelopen februari is tijdens een ver-
gadering van de commissie RWM de
reactie van het college van burge-
meester en wethouders op alle ideeën
van de inwoners van Huizen bespro-
ken. Uit de reactie van het college én

op de straat blijkt dat de eerste re-
sultaten geboekt zijn: fietsenstallin-
gen bij busstations worden nog dit
jaar uitgebreid en slechte stukken
fietspad op de Nieuwe Bussumer-
weg worden momenteel van nieuw
asfalt voorzien. Ook heeft het colle-
ge besloten om bij vervanging van
bestaande verkeerslichten deze uit
te rusten met een tijdmeter voor de
fietser, zodat duidelijk is wanneer
men groen licht krijgt.

Ook in 2008 is er in Huizen gewerkt
aan voorzieningen voor de fietser.
Twee maanden na de overhandiging
van de ideeën aan het college zijn
de fietspaden rondom het uitgaans-
centrum gereconstrueerd (hier had
de CDA-fractie al eerder aandacht
voor gevraagd bij het College) en
met de komst van de rotonde op de
Eemlandweg is het ook daar voor de
fietser weer een stukje veiliger ge-
worden.

Het college is daarnaast nog druk
doende om het achterstallig onder-
houd aan fietspaden te inventarise-
ren, een nieuw (openbaar) verlich-
tingsplan op te stellen en de moge-
lijkheden van extra stallingen (ook
voor bakfietsen) te onderzoeken op
de zaterdagen in het oude dorp. Al
dit uitzoekwerk wordt in 2009 gepre-
senteerd aan de gemeenteraad
waarna er keuzes kunnen worden
gemaakt om extra te investeren in
voorzieningen en veiligheid voor
fietsers. Het CDA heeft richting colle-
ge aangegeven bereid te zijn om in
2009 en ’10 extra te in te investeren
in voorzieningen zodat fietsen in
Huizen nóg veiliger en comfortabeler
wordt.

Aandacht voor de fietser houdt voor
de CDA-fractie niet op in 2009. Ook
in volgende jaren zal de fietser onder
onze aandacht blijven. In de plannen
die gemaakt worden voor het nieuwe
winkelcentrum aan de Keuchenius-
straat zal een goede (bewaakte)
stalvoorziening voor fietsers onder-
zocht worden. Aandacht voor de
fietser zal er ook zijn wanneer er in
de gemeenteraad gesproken gaat
worden over cameratoezicht. Als
CDA zullen wij dan pleiten voor ca-
merabewaking op die plaatsen waar
veel fietsen gestald worden en het
probleem van fietsendiefstal groot is.

Kortom: de fietser in Huizen kan
rekenen op het CDA, nu en in de
toekomst!

Rutger Rebel



Lid van het CDA ben ik vanaf het sa-
mengaan van de drie ‘bloedgroepen’
in 1979-1980. Toen mijn vrouw en ik
ons in 1966 als kleine zelfstandigen in
Huizen vestigden, was ik latent lid van
de KVP. De fusievergadering in een
stampvol Visnet was voor mij een ont-
hutsende ervaring. De toonhoogte en
woordkeus was de ‘C’ onwaardig. De
tijd heelt echter alle wonden en van
bloedgroepen is weinig tot niets meer
te merken.

Waarom werd ik lid? Als liefhebber
van geschiedenis heeft het mij altijd
gefascineerd dat religieuze groepen
die elkaar eeuwenlang te vuur en te
zwaard bestreden hebben — en elkaar
vanaf de negentiende eeuw met forse
polemieken om de oren sloegen —
elkaar toch gevonden hebben onder
die ‘C’. Ik ben niet ‘Bijbels’ grootge-
bracht, maar het Evangelie en de
Bergrede waren en zijn voor mij vol-
doende leidraad. De sociale opstelling
van het landelijk CDA waardeer ik
zeer. Dat wil niet zeggen dat ik mij
altijd conformeer aan de standpunten
van het CDA Huizen.

Als detaillist moet je je niet met poli-
tiek bemoeien; dat kost klandizie.
Maar eind jaren zeventig werd het wel
noodzakelijk. Het besluit om van de
oude kern van Huizen een hoofdwin-
kelcentrum te maken voor heel Huizen
noopte mij echter nauwlettend de ont-
wikkeling in de gaten te houden en zo
nodig te begeleiden. Als bestuurslid
van de Huizer Ondernemersfederatie
(HOF) ben ik (achter de schermen)
nog steeds intensief betrokken bij de
toekomstige ontwikkeling van dat cen-
trum. Dus nu al dertig jaar. Ik hoop de
opening van de Keuchenius nog mee
te maken. De kostwinning, toekomst-
verwachtingen (ook van je kinde-
ren/opvolgers) en oudedagvoorziening
lopen immers parallel met de bewinke-
ling.

Voor de fractie het volgende: wanneer
wij binnen het CDA met een aantal
mensen met verschillende disciplines
en met zorg een verkiezingsprogram-
ma samenstellen, mag je verwachten
dat onze fractie zich daar aan houdt,
zeker wat betreft ‘majeure’ onderwer-
pen. Industrieterreinen behouden voor
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werkgelegenheid is zo’n onderwerp.
De motie van een aantal leden met
betrekking tot de toetsing van het
(onder)handelen van de fractie in een
coalitie door de ledenvergadering ligt
nog steeds op tafel.

Een probleem is dat steeds minder
mensen zich interesseren voor poli-
tiek. Een vergadering met 25 leden is
al heel wat. De ‘nieuwe Huizers’ zijn
nog steeds (te) weinig vertegenwoor-
digd in ons CDA. De fractie wordt nog
steeds als te veel ‘autochtoon’ erva-
ren. Ik heb er geen oplossing voor.

Louk

Meijs

Advertentiepagina

Een lid aan het woord: Louk Meijs



Over een jaar zijn er weer gemeente-
raadsverkiezingen en deze CDAccen-
ten blikt daarop al een beetje vooruit.
Er moet een lijst met kandidaten ko-
men en natuurlijk ook een nieuw ver-
kiezingsprogramma. Wat worden onze
speerpunten? Wat voor samenleving
streven we als CDA Huizen na?

Ik zal u iets vertellen wat mij de hele
week al bezighoudt. Mijn vader is 81
jaar. Hij lijdt al enige jaren aan de ziek-
te van Parkinson en is daardoor steeds
minder mobiel. Hij loopt met een rolla-
tor, maar het gaat allemaal niet meer
zo snel. Mijn moeder is 6 jaar jonger en
gelukkig nog heel gezond. Samen kun-
nen ze daarom ook nog zelfstandig
wonen.

Deze week vertelde mijn moeder mij
dat ze samen met mijn vader was gaan
wandelen naar de fysiotherapeut, die
één straat achter hun huis gevestigd is.
Op de terugweg liepen ze over een
voetpad, dat is afgezet met de bekende
hekjes, waar fietsers en bromfietsers
met moeite doorheen kunnen komen.
De rollator past wel door deze hekjes,
maar het kost mijn vader enige tijd om
hier doorheen te manoeuvreren. Terwijl

hij daarmee bezig was, kwam er een
jeugdige fietser aan. Mijn moeder
schatte hem een jaar of zestien. Moe-
ten wachten op mijn vader beviel hem
kennelijk niet en hij riep: “Loop door,
klootzak!” Mijn moeder draaide zich
verontwaardigd om en zei: “Je mag
hier niet eens fietsen.” Scheldend en
vloekend richting mijn moeder schoot
de fietser uiteindelijk langs hen heen.

Mijn eerste reactie op dit verhaal was
angst: je had niets moeten zeggen
mama. Voor hetzelfde geld had hij jou
iets aangedaan. Of papa omver ge-
duwd. Mijn tweede reactie was woede:
hoe durft zo’n hufter zich op zo’n ver-
nederende manier tegen mijn ouders
uit te laten. Hij ziet toch dat mijn vader
niet sneller kan?

Eén ding staat voor mij als een paal
boven water. Zo’n samenleving wil ik
in Huizen niet. Ik wil dat onze inwoners
— en in het bijzonder ook onze oude-
ren — met respect worden bejegend.
Ik wil dat zij gewoon op straat kunnen
lopen, zonder het risico dat ze slacht-
offer worden van agressie, geweld of
vernederende opmerkingen. Toch zien
we onze samenleving steeds verder
verharden. In Huizen lijkt het nog mee
te vallen, maar toch hoor ik ook steeds
vaker dat mensen in Huizen bang zijn
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voor agressie en geweld.

Huizen is de laatste jaren volgens de
politierapporten veiliger geworden.
Maar mensen ervaren Huizen lang niet
altijd meer veilig. Zo’n gebeurtenis die
mijn ouders overkwam, zo’n vernede-
rende opmerking, die wordt bijvoor-
beeld niet bij de politie gemeld, maar
draagt niet bepaald bij aan een gevoel
van veiligheid. Nogmaals, zo’n sa-
menleving willen we toch niet? We
laten ons dit toch niet gebeuren?

Ik heb geen pasklare oplossingen voor
handen. Maar ik hoop van harte dat de
beleving van veiligheid en de broodno-
dige sociale samenhang in ons dorp
de komende jaren de aandacht zal
krijgen die het mijns inziens helaas
heel hard nodig heeft!

Janny
Bakker

Voor uw geheel interieur

Braak Interieur Stoffering BV

Hollandse Kade 3

1391 JD Abcoude

T 0294-28 09 00

E info@braakstoffering.nl

W www.braakstoffering.nl

Van de wethouder

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. N. (Nelly) Rebel-Kruijmer Vice-fractievoorzitter

nellyrebel@cdahuizen.nl tel: (035) 5256649

Dhr. J. (Jaap) van As Fractielid

jaapvanas@cdahuizen.nl tel: 06 23473819

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

keesdekok@cdahuizen.nl tel: 06 27852863

Mevr. C. G. (Clary) Vos Fractielid

claryvos@cdahuizen.nl tel: (035) 5264791

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

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



IndeRaad

Lekker belangrijk?!

Eind vorig jaar vond er voor raadsleden uit Huizen een cursusavond plaats met als thema ‘dilemma’s in relatie tot inte-

griteit’. Docent was Will Scheepens, CDA-gedeputeerde in de provincie Limburg, die beschikt over een schat aan er-

varing in openbaar bestuur. Met hem behandelden wij een aantal praktijkgevallen waarbij eventueel sprake zou kun-

nen zijn van belangenverstrengeling. Deze cursus vond overigens plaats voordat de ‘Sinterklaasaffaire’ in Echt-

Susteren in de openbaarheid was gekomen, maar desondanks passeerde een aantal aansprekende voorbeelden de

revue.

Bijna ieder raadslid is ooit wel op een bepaalde manier belanghebbend, zo kwam tijdens de avond ter sprake. Immers,

als een huizenbezitter niet meer zou mogen meestemmen over de vaststelling van de OZB, dan zou het flink leeg wor-

den in de raadszaal bij een volgende stemming over dit onderwerp. Ook het onthouden van stemming bij het vaststel-

len van een bestemmingsplan door raadsleden die in het betreffende gebied wonen, lijkt op overdreven voorzichtig-

heid. Een van de opvallende conclusies deze avond was, dat we in Huizen soms wel erg krampachtig doen over even-

tuele belangenverstrengeling bij collega-raadsleden. We moeten ervoor waken elkaar niet te veel de maat nemen op

het gebied van integriteit, zo stelde de docent.

Ook het CDA in Huizen krijgt soms, direct of indirect, te maken met insinuerende vragen of opmerkingen over ver-

meende belangenverstrengeling. Zo suggereerde Leefbaar Huizen dat ons werkbezoek aan de KNRM en het daarop-

volgende persbericht, wel te maken zou hebben met het feit dat een bestuurslid van de KNRM lijstopvolger is voor het

CDA. Dit terwijl wij toch bijna maandelijks een werkbezoek brengen aan uiteenlopende organisaties en daar verslag

van doen. Bovendien waren het juist KNRM-mensen die géén lid van het CDA zijn, die zich deze avond behoorlijk

roerden. Ook Dorpsbelangen Huizen vond het nodig om, bij het stellen van vragen over de stand van zaken bij de kin-

derboerderij, expliciet een verband te leggen tussen het bestuur van het CDA Huizen en het bestuur van de kinder-

boerderij. Lekker makkelijk, als je zelf een partij vertegenwoordigt die niet eens een eigen bestuur heeft… Maar mis-

schien moeten deze opmerkingen juist gezien worden als bewijs dat het CDA Huizen een partij is die met beide benen

in de (lokale) samenleving staat. En welke partij zou daar nou niet jaloers op zijn?

Probleem bij dit soort verwijten is echter dat zij vooral lijken voort te komen uit stemmingmakerij en afleiden van de

zaken waar het werkelijk om gaat. Als je bij voetbal, in plaats van voor de bal te gaan, steeds op de man gaat spelen,

zul je uiteindelijk de nul houden. Om te scoren, zul je het dan alleen moeten hebben van een toevalstreffer. Bovendien

wordt het spelletje er niet aantrekkelijker door.

Dat het mogelijk is om het belang van de Huizer gemeenschap boven het eigen belang

te stellen. bewees de fractie van Dorpsbelangen Huizen onlangs op overtuigende wijze.

Bij het college maakte de fractie melding van het feit dat de gemeente Blaricum een

levensgroot bord over de ontwikkeling van de Blaricummermeent op Huizer grondge-

bied had geplaatst. Dit bleek inderdaad het geval, zodat de gemeente Blaricum het bord

direct een flink aantal meters naar achteren en opzij heeft geplaatst. Het bord staat nu

echter precies in het uitzicht dat het ‘hoofdkwartier’ van Dorpsbelangen Huizen had op

de groene weide van de Blaricummermeent. Zo toont de partij zich een ware volksverte-

genwoordiger en doet zij haar naam eer aan. Dorpsbelangen gaan immers boven fami-

liebelangen!

Jaap Van As

jaapvanas@cdahuizen.nl


