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Beste leden, 

  

De afgelopen maanden werd het CDA Huizen opgeschrikt door twee overlijdens. Allereerst moest raadslid 

Nelly Rebel-Kruijmer het gevecht tegen haar ziekte opgeven, en onlangs overleed ook oud-raadslid Harry Mei-

jers. Onze voorzitter staat in deze uitgave van CDAccenten stil bij beide overlijdens. Maar, zo zult u begrijpen, 

het werk in partij, raad en college moet ook gedaan worden. Onder meer de voorbereidingen van de gemeen-

teraadsverkiezingen van 2010 staan op het programma. Toch is doorgaan niet altijd even gemakkelijk.  

Raadslid en columnist Jaap Van As stelde zijn gedachten over dit ingewikkelde onderwerp op schrift. 

  

Intussen is op 1 oktober Ingrid Pegtol beëdigd als nieuw lid namens het CDA in de  

gemeenteraad van Huizen. Zij neemt daarmee de plaats in van Nelly Rebel. Ingrid werd in 1965 

geboren in Arnhem, groeide op in Brunssum en woont sinds 1995 in Huizen. Ze is getrouwd en 

werkzaam als Facility Manager. Daarnaast is zij penningmeester van Stichting Eldoret, en lid 

van de RK Parochie Huizen/Blaricum-Bijvanck. We wensen Ingrid kracht van boven toe voor 

haar werkzaamheden. 

  

Christiaan W. Lustig 

christiaanlustig@cdahuizen.nl 
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Op een nog nader te bepalen locatie zal op 30 november een belangrijke  
Algemene Ledenvergadering van CDA Huizen worden gehouden.  
Op die vergadering zal de lijsttrekker worden benoemd en worden de  
verkiezingslijst en het verkiezingsprogramma vastgesteld voor de gemeenteraads-
verkiezingen op 3 maart 2010.  
 
U heeft als lid een brief met het conceptprogramma ontvangen met de volgende 
procedure: 
1. Tot en met zaterdag 24 oktober 2009 kunnen de leden schriftelijk  

amendementen indienen bij het bestuur ter attentie van Rein Jansen.  
2. De programmacommissie voorziet vervolgens de amendementen van een  

pre-advies aan het bestuur. 
3. Het bestuur stelt de adviezen over de amendementen vast op 5 november en 

zendt vervolgens deze adviezen met de amendementen toe aan de leden. 
4. Het bestuur zendt dan ook de alfabetische groslijst en de genummerde  

advieslijst voor de CDA-kandidatenlijst bij de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart 2010 toe aan de leden. 

5. De kandidaten zijn tot 23 november in de gelegenheid gravamina (bezwaren 
tegen onderdelen en teksten van het verkiezingsprogramma) in te dienen.   
Op 24 november besluit het bestuur over de toelaatbaarheid van eventuele 
gravamina. 

6. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 30 november 2009 zal 
besluitvorming plaatsvinden over zowel het verkiezingsprogramma als de  
kandidatenlijst. Tijdens deze ALV zal ook een besluit genomen kunnen worden 
over een eventuele lijstverbinding bij de gemeenteraadsverkiezingen  
in maart 2010.  

Algemene Ledenvergadering CDA-

Afdeling Huizen 
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Van de voorzitter 

Afgelopen voorjaar en zomer is al hard 
gewerkt aan de voorbereidingen voor 
de komende gemeenteraadsverkiezin-
gen in maart 2010. Na de voordracht 
van Janny Bakker tot lijsttrekker op 
onze ledenvergadering in juni nam zij 
ook deel aan de selectiecommissie, 
samen met Margo Dierick, Johanna 
Visser en Rein Jansen. Hun advies ligt 
inmiddels bij het bestuur. Wij danken 
hen voor de inzet en het vele werk, al 
die gesprekken. 

 

Gemeenteraadslid Kees de Kok, frac-
tievoorzitter Bert Rebel, wethouder 
Janny Bakker en ik werkten ondertus-
sen aan het verkiezingsprogramma. 
Daaraan gingen thema-avonden met 
leden en vertegenwoordigers van 
maatschappelijke instellingen vooraf. 
Eén ding werd duidelijk: het leefkli-
maat in Huizen wordt hoog gewaar-
deerd. We zetten ons in om dat te be-
houden, om voorzieningen ook in eco-
nomisch moeilijkere tijden op peil te 
houden, en waar nodig zwakkeren in 
onze gemeenschap te ondersteunen. 

Europa 

De Europese verkiezingen van juni 
waren teleurstellend. Het is begrijpelijk 
dat veel mensen bezorgd zijn over 
werk, inkomen, identiteit, milieu of de 
toekomst van hun kinderen. Dat geldt 
vooral in grote steden en gemeenten 
waar de komst van mensen met een 
andere cultuur en godsdienst bedrei-
gend wordt gevonden. Europa en 
„Brussel‟ zijn voor velen ver van hun 
bed. Maar het is onbegrijpelijk dat ook 
in Huizen de lijst (geen partij!) van 
Geert Wilders de meeste stemmen 
haalde. Ook in Volendam-Edam, Bun-
schoten-Spakenburg en Urk scoorde 
de PVV — zijn er overeenkomsten 
tussen deze gemeenten? Bij de Alge-
mene Beschouwingen pleitte de PVV 
in de Tweede Kamer voor een 
„kopvoddentax‟, een belasting op 
hoofddoekjes. Zou traditionele kleder-
dracht in genoemde gemeenten ook 
onder deze maatregel vallen? Helaas 
worden in Huizen nauwelijks meer 
kappen gedragen, maar ik had de Hui-
zer vrouwen graag belastingvrijstelling 
gegund. 

Economie 

Wereldwijd zijn al tekenen zichtbaar 
dat het dieptepunt van de recessie 
achter ons ligt. Maar ze is nog niet 
voorbij. Onze regering houdt ter stimu-
lering van de economie en om een 
hogere werkloosheid te voorkomen de 
uitgaven op peil. Maar omdat belas-
tinginkomsten onder druk staan, lopen 
begrotingstekort en staatsschuld ver-
der op. Vorig jaar vond ik het kabinet 

te optimistisch — onze economie 
bleek niet immuun voor de kredietcri-
sis en ook ons eigen bankwezen liep 
schade op — maar nu slaat men met 
adviezen van het Centraal Planbureau 
door naar pessimisme. Gelukkig blijft 
de koopkracht van de meesten op peil, 
maar mensen die hun baan verliezen 
leveren wel fors in, al blijft de werk-
loosheid beneden de niveaus waar-
voor eerder werd gevreesd. 

 

Ironisch genoeg hebben stimulansen 
als deeltijd-ww en belastingsteun voor 
bedrijfsleven de economie geholpen, 
maar ook het crisisbesef onder de Ne-
derlanders gedempt. De rekening van 
de oplopende staatsschuld moet wel 
betaald worden. Het kabinet stelt daar-
om terecht op termijn forse ingrepen in 
het vooruitzicht. Goed nadenken over 
het effect van maatregelen is zinvoller 
dan overhaast beslissingen nemen. 
De media smullen van populistische 
en goedkope retoriek van de overi-
gens sterk verdeelde oppositie, maar 
overtuigende alternatieven brengt zij 
niet op tafel. Het verwijt dat het kabinet 
zaken vooruitschuift moeten we ons 
dan ook niet laten aanleunen. 

Huizen 

De economische crisis laat ook in Hui-
zen sporen na. De werkloosheid loopt 
op en huizenprijzen staan onder forse 
druk, in ‟t Gooi zelfs meer dan het lan-
delijk gemiddelde. Ondanks deze 
moeizame situatie mogen we onder-
tussen wel blij zijn dat het college van 
B en W voor 2010 een sluitende be-
groting heeft aangeboden. De uit-
gangspositie is gunstig: dankzij over-
schotten in de afgelopen jaren zijn de 

reserves gegroeid. Daarmee kunnen 
tegenvallers worden opgevangen als 
de lagere opbrensten uit de ozb 
(onroerendezaakbelasting) of een la-
gere uitkering uit het Gemeentefonds 
van het Rijk. Ook kan geld worden 
vrijgemaakt voor projecten als extra 
startersleningen voor jongeren, een 
ondergrondse parkeergarage bij het 
Hoofdwinkelcentrum, of het opknap-
pen van winkelcentra Oostermeent en 
Centrumgebied. 

 

De perspectieven voor 2011-2013 zijn 
echter ook voor Huizen minder positief 
en erg onzeker. Tekorten dreigen en 
inzet van reserves is waarschijnlijk 
noodzakelijk. Of moet ook de gemeen-

te Huizen extra bezuinigen? Hier wordt 
nog over nagedacht, onder meer in het 
kader van ons verkiezingsprogramma. 
Voor 2010 stelt het college voor huur-
ders een tariefverlaging voor de ozb 
voor, en voor huiseigenaren slechts 
een beperkte stijging. 

 

Met Janny Bakker hebben we een 
gedegen portefeuillehouder Financiën 
in het college die de doordachte, ge-
degen en sociale CDA-aanpak voor-
staat. Die boodschap dragen we ook 
bij de komende gemeenteraadsverkie-
zingen uit. We zijn er bijna klaar voor, 
de campagne kan beginnen. Rutger 
Rebel voert het team aan. Denk en 
doe met ons mee. In maart 2010 is het 
CDA Huizen uw stem waard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wim Zwanenburg 

Voorzitter CDA Huizen 
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CDA-fractie kritisch 

tijdens behandeling 

voorjaarsnota 

 

De CDA-fractie kijkt tevreden terug 
op de behandeling van de voor-
jaarsnota in de Huizer gemeente-
raad. Tijdens deze behandeling 
kunnen partijen accenten aangeven 
voor de begroting van het jaar daar-
op. “We hebben op een aantal we-
zenlijke onderdelen beleidswijzigin-
gen geforceerd”, benadrukt fractie-
voorzitter Bert Rebel. 

Moties 

Minstens acht mensen met een uit-
kering moeten volgens de fractie 
aan het werk als „wijkwacht‟. Rebel: 
“Er komt zo meer toezicht op straat, 
en de mensen die dit werk gaan 
doen, krijgen een kans om een zin-
volle bijdrage aan de samenleving 
te leveren.” De motie die het CDA 
hiervoor indiende kreeg brede steun 
in de gemeenteraad. Het college 
gaat de plannen nu verder uitwer-
ken. 

 

Het voorstel van het college om de 
ozb in 2010 te laten stijgen met 1,5 
in plaats van de eerder genoemde 
4,2%, kreeg instemming van de 
fractie. Bert Rebel vond het echter 
niet uit te leggen dat verenigingen 
— onder meer alle sportverenigin-
gen die huur aan de gemeente 
moeten betalen — en bedrijven wel 
4,2% meer betalen. Door een motie 
van het CDA is dit voornemen van 
de baan en wordt ook aan vereni-
gingen en bedrijven niet meer dan 

1,5% verhoging van de tarieven in reke-
ning gebracht. Met diezelfde motie werd 
door het CDA ook voorgesteld om de 
begraaftarieven betaalbaar te houden. 
Ook die werd door een meerderheid 
van de raad overgenomen en het colle-
ge verwerkt de aangepaste tarieven in 
de begroting 2010. 

 

Het CDA vindt dat de gemeente bij eco-
nomische tegenwind belastingtarieven 
laag moet houden. Het voorstel van een 
aantal oppositiepartijen om een fors 
deel van de reserves van de gemeente 
te investeren, betekent echter dat de 
ozb met 25% zal moeten stijgen. Daar 
kon de CDA-fractie, evenals de meer-
derheid van de raad, niet mee akkoord 
gaan. 

 

Zwembad Sijsjesberg 

Tot slot sprak Bert Rebel zich namens 
het CDA nadrukkelijk uit voor behoud 
van de huidige sfeer van zwembad Sijs-
jesberg, dat volgens het CDA het 
mooiste buitenzwembad van Nederland 
is, en de trots van Huizen. Hiermee 
schaart de fractie zich met de VVD te-
genover PvdA en ChristenUnie, die  
Sijsjesberg willen omvormen tot een 
subtropisch zwemparadijs of willen uit-
breiden met welnessfaciliteiten. In sep-
tember komt het college met een visie 
op de toekomst van Sijsjesberg. 

 

 

CDA Huizen ook  

actief in New York 

 

Werkbezoeken van het CDA zijn 
inmiddels gemeengoed in Huizen, 
maar het CDA Huizen beperkt zich 
duidelijk niet tot de gemeentegren-
zen en zelfs niet tot de grenzen van 
ons land of continent. Op donderdag 
10 september waren CDA-raadslid 
Clary Vos en -wethouder Janny Bak-
ker op „werkbezoek‟ in New York. Op 
de HZ 108 hadden zij weliswaar nog 
een beetje Huizer bodem onder de 
voeten, maar het uitzicht op de wol-
kenkrabbers van Manhattan was 
toch iets anders dan de vertrouwde 
skyline van Huizen. 

Dat het rond het Vrijheidsbeeld net 
zo goed kan spoken als vroeger op 
de Zuiderzee, bewijst de foto. Eén 
heftige golf was voldoende voor een 
nat pak. Maar zoals het CDA‟ers 
betaamt, houden we rustig onze 
koers vast, ook bij tegenwind.  
Clary en Janny vonden het een fan-
tastische ervaring om op een botter 
in New York te hebben gevaren. We 
mogen ook trots zijn op ons Huizer 
bedrijfsleven, dat zich (onder meer) 
op deze manier internationaal zo 
sterk profileert. 
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Van de fractie 
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Huizer antwoord op de  

recessie 

De wereldwijde economische recessie 
gaat ook aan Huizen niet onopgemerkt 
voorbij. Bedrijven, vooral in de bouw, 
krijgen veel minder orders binnen dan 
normaal. De woningmarkt stagneert, 
waardoor makelaars en notarissen het 
moeilijk hebben. En ook in Huizen ver-
liezen mensen hun baan en worden 
mkb‟ers en detaillisten geconfronteerd 
met lagere omzetten. Voor mij als 
wethouder, met Regionaal Econo-
mische Zaken, Toerisme en Evenemen-
tenbeleid, én Financiën in mijn porte-
feuille, zijn dit moeilijke maar vooral ook 
uitdagende problemen. 

 

Visie 

De gemeente Huizen heeft als ant-
woord op de recessie het programma 
„Tegenwicht‟ ontwikkeld. In de visie die 
aan dit programma ten grondslag ligt, is 
veel overgenomen uit het CDA-
gedachtegoed. Het gaat in Tegenwicht 
namelijk niet alleen over economische 
groei in termen van omzet- en 
w i n s t m a x i m a l i s a t i e  v o o r  h e t 
bedrijfsleven. Want de crisis heeft er 
ook toe geleid dat we ons opnieuw heb-
ben bezonnen op wat nu écht belangrijk 
is voor onze lokale samenleving, nu én 
in de toekomst. De maatregelen uit het 
programma gaan dan ook over soli-
dariteit, rentmeesterschap en gespreide 
verantwoordelijkheid. 

 

Maatregelen 

In het programma staan diverse lokale 
en regionale stimuleringsprojecten. Een 
greep daaruit: Evenementen in Huizen 
krijgen een extra steuntje in de rug, om 
de omzet voor detailhandel en horeca 
te stimuleren. Investeringen worden 
naar voren gehaald, zoals het groot 
onderhoud van schoolgebouwen, reno-
vatie van zwembad Sijsjesberg, en revi-
talisering van het Oude Raadhuisplein 
en winkelcentrum Oostermeent. 

Er wordt € 1 miljoen extra aan loonkos-
tensubsidies geïnvesteerd om lokale 
werkgevers te stimuleren mensen uit 
hun uitkering te helpen. 

Vanwege stagnatie in de woningmarkt 
is afgezien van de bouw van dure won-
ingen in onder meer de tweede fase 
Vista en de locatie Holleblok. De lasten-
druk voor burgers wordt zo laag 

mogelijk gehouden. Dit betekent een 
forse aderlating voor de gemeentebe-
groting, maar we vinden dat het in 
deze tijd niet verantwoord is om 
koopkracht van burgers verder omlaag 
te brengen. 

Regionaal is een centraal ondernemer-
sloket bij de Kamer van Koophandel 
gecreëerd en is een mobiliteitscentrum 
opgericht voor mensen die hun baan 
dreigen te verliezen. 

Ook wordt fors geïnvesteerd in market-
ing en promotie van de regio als 
aantrekkelijk gebied voor binnenlandse 
toeristen. 

 

Hoe solidair willen we zijn? 

De afgelopen week voerde ik een 
boeiende discussie over vrijstelling van 
gemeentelijke belastingen. Er liggen 
namelijk voorstellen bij de Eerste 
Kamer om daarvoor soepeler om te 
gaan met de vermogenstoets. Hiermee 
speelt het Rijk (opnieuw) mooi weer, 
maar de rekening is voor de gemeen-
ten. Vrijstelling voor gemeentelijke 
belastingen is sowieso een oneigenlijk 
middel. Mensen zouden gewoon vol-
doende inkomen moeten hebben om 
hun gemeentelijke belastingen op te 
kunnen brengen, net zoals zij ook voor 
andere diensten en producten hun 
eigen rekeningen moeten kunnen be-
talen. Daar zou het Rijk voor moeten 
zorgdragen en dat kan ook: via de 
rijksbelastingen. Dat is inkomenspoli-
tiek en dus de verantwoordelijkheid 
van het Rijk. 

 

Het Rijk blijft echter in gebreke met als 
gevolg de inmiddels gegroeid praktijk 
dat we een vrijstellingsregeling hebben 
voor mensen die echt te weinig inko-
men hebben. In Huizen betalen we 
met elkaar de kosten van die vrijstel-
ling van gemeentelijke belastingen 
voor de minder draagkrachtigen. De 
regeling is ruimhartig, maar de criteria 
zijn streng en er wordt ook streng ge-
controleerd of mensen die een beroep 
op vrijstelling doen daar wel echt voor 
in aanmerking komen. Op zichzelf een 
goed en solidair systeem, waar ik ook 
vanuit mijn CDA-achtergrond achter 
kan staan. 

 

 

 

Hoewel het Rijk nu voorstellen gaat 
doen om de mogelijkheden voor 
vrijstelling van gemeentelijke belast-
ingen te verruimen, komt daarvoor 
geen extra geld voor de gemeenten. 
Dat betekent dus dat die extra mid-
delen ook weer opgebracht moet 
worden door de mensen die hun 
gemeentelijke belastingen netjes 
betalen, maar die vaak ook — mede 
door allerlei inkomensmaatregelen 
ten gevolge van de economische 
recessie — moeite hebben aan het 
eind van de maand uit de rode cijfers 
te blijven. De SP zegt dan heel mak-
kelijk: “Laat de rijken het maar be-
talen voor de armen”, maar het gaat 
helemaal niet om „rijken‟.  Het gaat in 
de meeste gevallen om mensen met 
een gewoon middeninkomen, tussen 
de € 3.000 en € 4.000 per maand. 

 

Ons gemeentelijk beleid in  
Tegenwicht is erop gericht om juist 
voor die groep de lasten niet verder 
te verhogen. Ik ben dus ook, zeker in 
de huidige economische situatie, 
geen voorstander van een verdere 
ve r ru iming  van  de v r i j s te -
ingsmogelijkheden voor de betaling 
van gemeentelijke belastingen. Ik 
ben eigenlijk wel benieuwd of u mijn 
mening op dit punt deelt. Laat het 
weten en stuur een e-mail naar 
janny.bakker@ziggo.nl. 

 
 

Janny Bakker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de wethouder 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19de jaargang, nummer 3 Pagina 6 

Advertentiepagina 

 

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 

 

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 23473819 

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 



 

 

Nelly Rebel 

 

Op 23 juli overleed ons raadslid Nelly 
Rebel-Kruijmer, op 61-jarige leeftijd. 
Haar overlijden maakte diepe indruk. 
Tijdens haar leven getuigde ze al van 
haar geloof in Jezus Christus, en na 
haar leven ook via de rouwkaart, alsof 
ze ons nog een bemoediging wilde 
meegeven via Psalm 84. De rouwdi-
enst in de Nieuwe Kerk was verdrietig, 
maar door onder meer de inspirerende 
liederenkeuze ook bemoedigend voor 
hen die achterblijven. Wij gedenken 
Nelly met dankbaarheid voor haar 
grote inzet voor het maatschappelijk 
leven in Huizen, voor sport, school en 
politiek. We zullen haar inbreng in het 
CDA Huizen zeker missen. 

 

We wisten al meer dan een jaar dat ze 
ongeneeslijk ziek was, maar Nel bleef 
zich inzetten. In mei leidde ze nog een 
thema-avond voor ons nieuwe verkiez-
ingsprogramma, in juni nam zij nog 
actief deel aan onze ledenvergadering 
en bezocht ze ook nog de raads- en 
commissievergaderingen van de 
Huizer gemeenteraad, al was dat soms 
al erg pijnlijk en vermoeiend. Maar ve-
len merkten dat nauwelijks aan haar. 

 

Binnen een maand na de vergaderin-
gen in juni sloeg de ziekte ongenadig 
hard toe. De foto op de rouwkaart, die 
ook nog onze website staat, was zeer 
kenmerkend: ze was innemend, soms 
wel eens gereserveerd („moet dat 
nou?‟), maar altijd zeer betrokken. Als 
je met haar samenwerkte kon je op 
Nelly rekenen, je wist wat je aan haar 
had. 

 

We bidden haar man Jan, zoon Rutger 
en de verdere familie Gods nabijheid 
toe. Dat ze troost en kracht mogen 
vinden nu zij Nel moeten missen. 
 

Harry Meijers 

 

Op 3 november overleed Harry Mei-
jers, 78 jaar. De dag ervoor had hij 
tijdens de live-uitzending van Vrijdag-
middag Magazine nog het Huizer in-
signe ontvangen vanwege zijn verdi-
ensten voor de gemeenschap. 

 

Harry was op vele fronten actief: bin-
nen de bondsraad van het CNV, als 
voorzitter van sportcentrum De Bun en 
als oprichter van honkbalclub Zuidvo-
gels. Ook was hij  van 1974 tot en met 
1994 raadslid in Huizen, eerst namens 
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de KVP, later voor het CDA. Bij zijn 
afscheid werd Harry onderscheiden 
als Ridder in de Orde van Oranje Nas-
sau. Hij bleef het CDA kritisch volgen 
en nam daarbij geen blad voor de 
mond. Voor het Huizer ledenblad 
CDAccenten was Harry jarenlang de 
columnist met een kritische blik op de 
Huizer politiek. 

 

Harry, die werkzaam was geweest bij 
de omroep, was één van de initiatief-
nemers voor het Phohimonument. Hij 
was tevens oprichter van Radio Phohi, 
nu Radio 6 FM, en presenteerde daar 
nog steeds programma's. Na de ver-
gaderingen van het college van B en 
W was hij tijdens het persuurtje nog 
vaak op het gemeentehuis aanwezig 
en ook van gemeenteraadsvergaderin-
gen deed hij geregeld verslag. 

 

Wethouder, (oud-)raadsleden en bes-
tuur van het CDA Huizen hebben 
geschokt kennisgenomen van het 
overlijden van deze zeer betrokken en 
bevlogen man. Wij wensen zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen veel sterkte 
toe bij het dragen van dit verlies. We 
gedenken Harry Meijers met groot 
respect. 
 

Wim Zwanenburg 

In memoriam 

De aanleg van de Stichtse Lijn, meer 
aandacht voor voetgangers en fiet-
sers, niet bouwen in het groen, de 
maatschappelijke participatie en zel-
fredzaamheid van burgers bevor-
deren, sociale infrastructuur ver-
sterken en vandalisme bestrijden. 

 

Allemaal onderwerpen die de CDA-
leden in Huizen belangrijk vinden. 
Deze thema‟s scoorden hoog toen zij 
op 21 april in ‟t Visnet bij elkaar kwa-
men om een bijdrage te leveren aan 
de opzet van het nieuwe verkiezing-
sprogramma. Daarna heeft de pro-
grammacommissie thema-avonden 
georganiseerd over onderwerpen die 
in de gemeentepolitiek een belangri-
jke rol spelen: 

 Openbare orde en veiligheid 

Verkiezingsprogramma 

 Onderwijs 

 Cultuur en sport 

 Milieu 

 Maatschappelijke ontwikkeling 

(wmo) 

 Werk en inkomen 

 

Voor deze themabijeenkomsten 
waren veel maatschappelijke organi-
saties uitgenodigd. Er werd flink ge-
discussieerd en een goede bijdrage 
geleverd, waar de programmacom-
missie graag gebruik van maakte. 

 

In de zomermaanden is alle infor-
matie verwerkt en in het concept-
verkiezingsprogramma opgenomen. 
De programmacommissie heeft dat 

concept aan het bestuur aange-
boden. Het bestuur heeft het con-
cept-verkiezingsprogramma vast-
gesteld en vervolgens aan de leden 
aangeboden. 

 

De CDA-leden in Huizen kunnen dan 
tot uiterlijk 24 oktober schriftelijke 
amendementen indienen bij het bes-
tuur. Op donderdag 30 november 
zullen die eerst behandeld worden 
tijdens de algemene ledenvergader-
ing (ALV). Daarna zullen de aan-
wezige leden het definitieve verkiez-
ingsprogramma vast stellen. En dan 
kan de campagne beginnen! 

 

Kees de Kok 

Voorzitter programmacommissie 



 

 

IndeRaad 

 

Nog geen twee maanden daarvoor hadden we als fractie in Huize Rebel nog aan de voor-
jaarsnota zitten werken. Nelly zat erbij en nam actief deel aan dit proces. Af en toe sprong zij 
op om te zorgen dat er genoeg koffie, koek en fris op tafel stond. Hoe onwerkelijk anders was 
de situatie twee maanden later, toen in dezelfde woonkamer Jan en zijn gezin de con-
doleances in ontvangst namen. Een intens gemis nu er een lege plaats is ontstaan in deze 
hechte familie. Natuurlijk is er troost, vanwege haar geloof in God en de rust die Nelly daar-
door, al sinds de eerste slechte berichten over haar ziekte, bleef uitstralen. Ook de indruk-
wekkende afscheidsdienst gaf blijk van het feit dat Nelly door haar woorden en manier van 
leven een licht was in deze soms duistere wereld. 

 

De lege stoel die ze ook in de CDA-fractie achterlaat, doet niettemin pijn. En dan is het lastig 
om de draad weer op te pakken. Alles lijkt ineens zo onbeduidend en relatief. Maar het leven 
gaat door, en ook hierin kan ik veel leren van Nelly en haar levensinstelling. Tekenend voor 
Nelly was dat zij, toen haar gezondheid dat enigszins toeliet, haar raadswerkzaamheden 
weer besloot op pakken. Dit deed zij tot het laatst toe, met liefde en overgave. Indrukwekkend 
was hoe ons initiatiefvoorstel internationale samenwerking door Nelly vol vuur werd  
verdedigd. Ze bleef midden in het leven staan en sprong op de barricaden voor een betere 
toekomst van mensen in de armere delen van de wereld die ook kansen verdienen. En die 
solidariteit begint dicht bij huis, zo vond Nelly. 

 

Ineens schiet mij een liedje te binnen dat ik op de kleuterschool heb geleerd, waaruit blijkt dat 
ik een mooie opdracht mag vervullen, ook gewoon in mijn eigen dorp. 

 

Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht,  

dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.  

En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijnt,  

jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn. 
 

 

 

 

Jaap Van As        

 

jaapvanas@cdahuizen.nl  
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