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Geachte lezer, 
 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van 2010 van de nieuwe CDA-fractie in Huizen. 
De verkiezingen zijn achter de rug en helaas is de fractie van vijf naar vier zetels gegaan. 
De vier fractieleden gaan er echter met vereende kracht tegenaan, hierin bijgestaan door 

diverse lijstopvolgers. Wethouder Janny Bakker-Klein zit namens het CDA opnieuw in het 
college van B&W dat verder bestaat uit waarnemend burgemeester Fons Hertog, Petra 
van Hartskamp (VVD) en Liesbet Tijhaar (PvdA). De fractie van Leefbaar Huizen heeft het 
collegeakkoord mede ondertekend, waardoor een ruime meerderheid (16 van de 27 

zetels) is ontstaan. 
 

Politieke beschouwingen  
 

De CDA-fractie, bestaande uit Bert Rebel (fractievoorzitter), Rutger Rebel (vice-
fractievoorzitter), Kees de Kok (secretaris) en Jaap Van As (pers en communicatie) zal er 
de komende vier jaar op toezien dat burgemeester en wethouders het collegeprogramma 
‘Duurzaam, veilig en sociaal’ op een goede manier ten uitvoer brengen. Via de website en 
de nieuwsbrief zullen wij u ook de komende vier jaar regelmatig op de hoogte houden! 

 

 
 
De CDA-fractie en ondersteuning, vlnr: Bert Rebel, Clary Vos, Jaap Van As, Kees de Kok, 
Ingrid Pegtol en Rutger Rebel 



Werkbezoeken/activiteiten 
 
De CDA-fractie is de afgelopen weken weer op werkbezoek geweest bij diverse 

instellingen en organisaties.  
 
CDA gaat voor Mulock Houwer-school in Huizen! 

 
Op 2 februari 2010 bracht de CDA-fractie een bezoek aan de Mulock Houwerschool. 
Vestiging van deze school op sportpark De Wolfskamer, in combinatie met een nieuw te 
realiseren sporthal, vindt de CDA-fractie een perfect compromis! 
 
Bezoek aan de Wolfskamerbuurt 

 
Op 6 februari bracht de CDA-fractie een bezoek aan de Wolfskamerbuurt. Het CDA staat 
positief tegenover het initiatief om van de Wolfskamerbuurt een beschermd dorpsgezicht 
te maken. V.l.n.r. Clary Vos en Kees de Kok, buurtbewoonster Gemma Dukel, CDA-

fractieleider Bert Rebel en Fred Sanders (SBOD) tijdens de rondleiding door de  

Wolfskamerbuurt (hoek Prinses Irenestraat – Wolfskamerstraat) 



 
Bezoek aan Philadelphia Zorg 

 
Op 9 februari was de CDA-fractie te gast bij Philadelphia Zorg. In Huizen heeft 
Philadelphia tien locaties waar zorg wordt aangeboden aan verschillende groepen mensen 
met een verstandelijke beperking. Philadelphia wil er vanuit een christelijke visie aan 
bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking gelukkig kunnen zijn en het 
beste uit zichzelf kunnen halen. 

 

 

 

Contactgegevens 
 
CDA-fractie 
Langestraat 60 
1271 RC Huizen 
tel. 06 27 85 28 63 
keesdekok@cdahuizen.nl  
 
Website: www.cdahuizen.nl  
Opgeven voor deze nieuwsbrief kan via: 
http://www.cdahuizen.nl/pages/fractie/nieuwsbrief/opgeven-nieuwsbrief.php 
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