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Van de Redactie
Aan het begin van dit jaar staan we
stil bij een aantal zaken, dat ons dit
jaar sterk zal bezighouden, al vinden
ze pas in 2006 hun beslag. Allereerst
zijn daar de gemeenteraadsverkiezingen, deze hebben zelfs de rondkijker
op de achterpagina weten te verdringen. Een ambitieus
‘interactiviteitlesprogramma’ dat zal
leiden tot een breed gedragen program voor de verkiezingen in 2006.
Ook zal in 2006 de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning ingaan en
deze zal een groot beroep doen op
wijsheid en kunde van het gemeentebestuur en de gemeenteraad.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd
hiervoor een aftrap gegeven, wij berichten daarover uitgebreid. Van hetgeen onze partijvoorzitter en onze
fractievoorzitter beweegt, kunt u weer

kennis nemen in ons blad.
Stimulering van duurzame bij onze beroepsbevolking passende werkgelegenheid is de doelstelling van het Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma (RES) Gooi en Vechtstreek. Bert
Rebel bericht over enkele concrete projecten.
Hoe de Europese Grondwet in het belang van de vrede is bericht Kees de
Kok.
Vergeet u niet de regionale bijeenkomst
op 1 maart a.s. waar u met minister de
Geus kunt discussiëren over de zo actuele aanpassingen in ons sociale stelsel.
De redactie wenst u weer veel genoegen bij het lezen van dit blad.
Rein Jansen, hoofdredacteur.
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Van de Voorzitter
Het CDA Huizen is het jaar 2005 ambitieus van start gegaan. De gemeenteraadsfractie en het bestuur
hebben zich al vroegtijdig gebogen
over de uitdagingen die ons dit jaar
te wachten staan. In verband met de
gemeenteraadsverkiezingen in 2006
moet er dit jaar weer heel veel gebeuren: selectie van kandidaten
voor de kieslijst en het schrijven
van een verkiezingsprogramma. Het
bestuur is voornemens voor beide
taken leden voor een commissie
aan te zoeken.

Maar daar mag het niet bij blijven,
want we willen zoveel mogelijk leden
en sympathisanten bij de CDAactiviteiten in Huizen betrekken. De
fractie heeft als gevolg van het duale
systeem in de afgelopen jaren al minder vergaderd in het gemeentehuis.
De fractie is er (soms in gezelschap
van bestuursleden) actief op uitgetrokken om werkbezoeken af te leggen
aan belanghebbenden, instanties en
verenigingen en om de plaatsen en
locaties waarover besluiten zullen val-

len zelf in ogenschouw te nemen. Via
de locale media en onze website heeft
u hier al kennis van kunnen nemen.
Dit jaar zullen we in aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen deze activiteiten intensiveren en ‘interactiveren’.
Zoiets heet dus ‘permanente
campagne’. We doen een beroep op
de inbreng van onze leden, sympathisanten en andere burgers van Huizen
bij het opstellen van ons nieuwe verkiezingsprogramma.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst is
duidelijk geworden dat de planontwikkeling en realisering van een aanvullend nieuw winkelcentrum rond de
Keucheniusstraat de hoogste prioriteit
krijgen in de selectie van aandachtpunten door onze leden en sympathisanten. Ik hoop er van harte op dat het
College van B&W er in 2005 eindelijk
in slaagt om de projectontwikkelaars
en investeerders in beweging te krijgen om hun plannen te realiseren.
Projectontwikkelaars letten natuurlijk
vooral op het rendement en de politiek
stelt de randvoorwaarden. Maar er is
nu langzamerhand genoeg gepraat en
er zullen toch eindelijk eens keuzes
moeten worden gemaakt om “het gat
van Huizen” te dichten. Dat zou misschien wel eens kunnen betekenen
dat betaald parkeren in het centrum
van Huizen niet langer uitgesloten
blijft. Iedereen die voor een hele week
boodschappen doet wil toch het liefste
zo dicht mogelijk voor de deur van de
winkel kunnen inladen. Die faciliteit
mag niet verloren gaan. En gratis parkeren heeft grote voordelen – zo trek
je bijvoorbeeld winkelpubliek uit de
omringende gemeenten naar Huizen –
maar het heeft ook grote nadelen. Op
winkelavonden en zaterdagen kan je
nu al steeds minder goed je auto kwijt.
‘Betaald parkeren’ is dan een regulerend en sturend instrument. Bovendien
zijn de afstanden binnen onze gemeente niet zodanig dat andere vormen van vervoer, zoals de fiets, niet
toereikend zouden kunnen zijn. De
financiering hoeft dan niet of minder
via de ‘algemene middelen’ plaats te
vinden, de gebruiker betaalt. In hoeveel winkelcentra in Nederland kan je
vandaag de dag nog eindeloos gratis
parkeren? Het CDA Huizen heeft zich
aanvankelijk steeds tegen ‘betaald
parkeren’ uitgesproken, maar nu we al
zo lang in een impasse verkeren, moeten we wellicht toch deze optie onder
ogen zien. Een politieke partij zoals
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het CDA is een goed discussieforum
om over dit soort zaken van gedachten
te wisselen: laat ons (fractie en bestuur) eens weten wat u daarvan vindt.

jaar nog heel wat gesproken worden.
Ook de plannen voor de gebieden
rond de Oude Haven zullen dit jaar
ook volop in de belangstelling staan.

Bouwplannen
Verdere planontwikkeling voor voormalige of beschikbaar komende bedrijfsterreinen zal dit jaar en waarschijnlijk ook in het verkiezingsjaar en
daarna een belangrijk onderwerp worden. Wordt alles op alles gezet om de
terugloop van de werkgelegenheid in
Huizen een halt te roepen, of vinden
we het juist een goede zaak om Huizen slechts een wooncentrum voor
forensen te laten zijn? Als ik in Huizen
zo om mij heen kijk dan valt er aan de
kwaliteit van de woningen hier en daar
ook nog wel wat te verbeteren. Zo zal
onder meer het aanbod moeten worden vergroot van woningen die levensloopbestendig zijn (bijvoorbeeld gelijkvloers), waarmee ingespeeld kan worden op de trend van de vergrijzing. Dat
moeten niet noodzakelijk nieuwe woningen zijn, dat kan mogelijk ook met
aanpassing van bestaande woningen
geschieden. Maar nieuwe woningen
(en wel ongeveer 200) moeten er ook
nog beslist komen: dat hebben we zo
afgesproken in het coalitieprogramma
voor deze college- en raadsperiode.
Over de Vista, het groene parkachtige
gebied tussen winkelcentrum Oostermeent en het Vierde Kwadrant, zal dit

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Tijdens de in november gehouden
ledenvergadering over de WMO, de
Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning, is opnieuw duidelijk geworden dat er nog veel vragen leven over
deze wet. Staatssecretaris Clémence
Ross, van Volksgezondheid, wil taken
vanuit de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) onderbrengen
bij gemeenten. Bijvoorbeeld bepaalde
ondersteunende taken en huishoudelijke verzorging. Maar is deze wet een
nieuwe bezuiniging, zoals veel gemeenten vrezen, of komen met deze
wet taken in de goede handen, omdat
de gemeenten zelf het beste weten
wat mensen nodig hebben? Komt er
niet teveel verschil tussen gemeenten,
worden burgers niet te veel afhankelijk
en mogelijk zelfs slachtoffer van willekeur. Kan deze de sociale toets der
kritiek weerstaan? Is het een wet die
met de CDA Uitgangspunten strookt?
Tweede Kamerlid Aart Mosterd vindt
van wel. Op de vergadering kon hij
helaas zelf niet aanwezig zijn, maar
zijn toespraak kregen wij toch digitaal
snel aangereikt en zodoende kon ik
‘buikspreken’ voor Aart Mosterd. Op
een landelijke nieuwjaarsbijeenkomst
heb ik hem later opnieuw de bezorgdheid van onze leden overgebracht. In
mijn dagblad las ik later nog dat veel
uitgaven binnen de AWBZ op dit moment niet meer te verantwoorden zijn.
Er moet dus wat veranderen en gemeenten kunnen dat wellicht inderdaad beter. Het is in ieder geval duidelijk dat straks de taak van gemeenteraadsleden complexer wordt als ze
ook over de uitvoering van deze wet
door de gemeenten moeten oordelen.
Burgers mogen gemeenteraadsleden
daar straks zeker over aanspreken.
Op die novemberavond werd, bij mon-
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de van de ambtenaar van de gemeente mevrouw Marianne Distelbrink, ook
duidelijk dat de gemeente niet lijdzaam
afwacht maar dat het gemeentebestuur en de ambtenaren zich al terdege voorbereiden op de nieuwe taak.
Jubileum
2005 is voor het CDA een jubileumjaar: in 1980 fuseerden KVP, ARP en
CHU tot het Christen Democratisch
Appèl. Dat kreeg ook in Huizen gestalte. Het bestuur zal dit jaar de archieven induiken om nog wat verhalen van
de eerste uren boven tafel te krijgen
en wij zijn ons aan het beraden over
het organiseren van een feestelijke
activiteit.
Margo Dierick
In het derde weekend van januari werden wij opgeschrikt door het bericht
dat oud-wethouder Margo Dierick-van
de Ven ernstig gewond was geraakt bij
een verkeersongeval. Zij was met een
ernstige hersenschudding en enkele

kaakbreuken opgenomen in het UMC.
Uit de Huizer politiek en de bevolking
bereikten haar en ons verschillende
blijken van meeleven en wij weten van
haar man Albert dat dit haar zeer gesterkt heeft. Margo, wij hopen en bidden voor je volledig herstel! Wij zijn
dankbaar voor de goede berichten die
we mochten ontvangen.
Aart-Jan de Geus bezoekt Huizen
Op dinsdagavond 1 maart mogen wij
voor het CDA-regioverband Gooi- en
Vechtstreek een spreekbeurt van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aart-Jan de Geus organiseren
in een van de zalen van de scholengemeenschap het Erfgooierscollege. Het
kabinet-Balkenende heeft sterk ingezet op vernieuwing van het stelsel van
sociale zekerheid. De maatregelen die
het kabinet neemt zijn voor veel mensen ingrijpend. Maar ze zijn wel nodig.
Onze samenleving verandert; we krijgen te maken met vergrijzing, steeds
meer mensen worden ouder. Onder-

tussen maken andere landen razendsnelle economische ontwikkelingen
door waardoor we achterop dreigen te
raken. Straks zullen veel minder mensen de kosten voor sociale zekerheid,
zorg en pensioenen moeten dragen.
Dat vergt een houdbaar en solide stelsel. Dat kunnen we alleen maar bereiken als we nu bereid zijn om structurele hervormingen aan te brengen. Het
CDA en dit kabinet willen de rekening
niet doorschuiven naar de toekomst.
En, hebt u al een goed duurzaam alternatief van de ‘stille’ oppositie (PvdA)
gezien? Ik niet. Niettemin hebt u ook in
het vorige nummer van CDAccenten
kunnen lezen dat uw voorzitter wel
enige kanttekeningen plaatst bij het
sociaal-economische beleid van dit
kabinet. Wij zullen op 1 maart onze
vragen en twijfels zeker aan de orde
stellen. Ik reken op uw komst en uw
inbreng.
Wim Zwanenburg
voorzitter CDA Huizen

Van de fractie
Terugblik vanuit de CDA fractie
We hebben het jaar 2004 achter ons
gelaten en daarbij past een moment
van reflectie en bezinning. Politiek
gezien was er nogal wat aan de
hand in het jaar 2004. We begonnen
het jaar 2004 met de teleurstelling
over de ogenschijnlijk door het
CDA verloren strijd tegen de komst
van een gokhal in Huizen. De uitslag van het referendum hierover

zette deze zaak echter volledig op
zijn kop. Aan het eind van het jaar
2004 was de gokhal definitief van
de baan. Maar 2004 was ook een
jaar van toenemende spanningen
tussen bevolkingsgroepen. Helaas
ontkwam ook Huizen er niet aan dat
moskeeën en kerken werden beschadigd en beklad. Het jaar 2004
was ook een jaar waarin door te-

genvallende economische groei
door het kabinet vergaande beslissingen werden genomen over ons
stelsel van sociale voorzieningen.
In Huizen moest de CDA fractie dan
ook alle zeilen bijzetten om de negatieve gevolgen daarvan te beperken voor mensen die zelf niet in
staat zijn om voldoende inkomen te
verwerven.

Keuzes maken
Terugziend op het jaar 2004 moeten
we vaststellen dat we meer dan ooit
gedwongen werden om als CDA fractie duidelijke keuzes te maken. Het
was in de politiek zeker geen kwestie
meer van “allemaal hetzelfde willen”.
Er moesten prioriteiten worden ge-

steld, simpelweg omdat de middelen
beperkt waren.
Als CDA fractie staan we voor een
betrokken samenleving, waarin respect, naastenliefde en verantwoordelijkheid tot hun recht kunnen komen.
Langs deze kernbegrippen wil ik u
meenemen naar enkele in het oog

springende keuzes én resultaten van
onze fractie in 2004.
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Betrokken samenleving
Het CDA zet zich van oudsher in voor
ondersteuning van het maatschappelijke middenveld. Daaronder verstaan
we sportverenigingen, culturele verenigingen, levensbeschouwelijke organisaties en de vele vormen van particulier initiatief van mensen die zich vrijwillig en belangeloos inzetten voor
familie, buren, nieuwkomers, ouderen,
jongeren, zieken of (verstandelijk) gehandicapten. Wat hebben we op dit
punt in 2004 Huizen bereikt?
a.) Gelden gereserveerd voor sportverenigingen
In de begroting waren subsidieaanvragen aan de orde van de voetbalclubs
Huizen en Zuidvogels, van de Huizer
Hockeyclub en van de vrijwilligerscentrale, die volgens de CDA fractie steun
verdienden. Dankzij een motie van de
CDA fractie werd een bedrag van ruim
€ 40.000,-- gereserveerd voor de aanvragen van de sportverenigingen. Een
definitief besluit hierover wordt later
nog genomen, zodra Huizen een
sportnota heeft. Ook het voorstel om
de vrijwilligerscentrale financieel te
steunen bij het bouwen van een website werd gehonoreerd.
b.) Geen keiharde sollicitatieplicht voor
alleenstaande ouders met jonge kinderen.
Voor gezinnen met kinderen is het
langdurig aangewezen zijn op de bijstand extra moeilijk, juist ook voor de
kinderen. Daarom vindt het CDA dat
bij gezinnen met kinderen door de gemeente een extra inspanning moet
worden verricht bij het bemiddelen van
de ouder(s) naar werk. Het CDA erkent echter ook dat het verzorgen en
opvoeden van kinderen een belangrijke taak is, die de mogelijkheden tot
sollicitatie beperken. Daarom wil de
fractie ontheffing van de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met
kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar
en gedeeltelijke ontheffing voor alleenstaande ouders met kinderen in de
leeftijd van 5 tot 12 jaar. Na een toezegging van onze wethouder Jaap Kos
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dat dit in Huizen in individuele situaties
mogelijk zal zijn werd een motie om dit
in de verordening op te nemen door de
CDA fractie ingetrokken.
Respect
De huidige welvaart hebben we voor
een belangrijk deel te danken aan
mensen die hiervoor een groot deel
van hun leven hebben gewerkt. In het
bijzonder onze ouderen verdienen
daarvoor ons respect. In tijden van
geringere economische groei behoeft
de positie van onze ouderen, zowel in
sociaal als in financieel opzicht, ook in
2005 onze blijvende aandacht. Een
samenleving die niet naar ouderen
luistert, doet zichzelf ernstig tekort.
Wat hebben we op dit punt in 2004 in
Huizen bereikt?
a.) Dienstencentrum blijft behouden
voor ouderen
De CDA fractie heeft zich ingezet voor
het behoud van het Dienstencentrum
voor ouderen. We waren onder de
indruk van de strijdlustigheid van de
gebruikers van het Dienstencentrum.
Deze mensen verdienen volgens de
CDA fractie een kans om het Dienstencentrum draaiende te houden. De
CDA fractie zorgde er tegelijkertijd wél
voor dat dit niet ten koste zou gaan
van het welzijnswerk in Huizen. Ook
hiervoor kregen we een ruime meerderheid in de Raad.
b.) Financiële steun voor ouderen
Ouderen met alleen AOW of met AOW
en een klein pensioen kunnen rekenen
op aanvullende financiële steun van
de gemeente. Deze mogelijkheid
wordt in de nieuwe Wet Werk en Bijstand aan gemeentes geboden en
mede op aandringen van de CDA fractie heeft onze wethouder Jaap Kos dit
beleid ook voor ouderen in Huizen
zeker gesteld.
Naastenliefde
Bevorderen van het welzijn van medemensen, dat is de kern van het woord
“naastenliefde”. Vanuit dit perspectief
wordt door de CDA fractie onder meer

ook inhoud gegeven aan de zorg voor
de meest kwetsbare groepen in onze
samenleving, zoals de mensen die op
of rond het sociale minimum moeten
leven, de chronisch zieken en gehandicapten en de (vaak anonieme) mensen die dagelijks te maken hebben
met huiselijk geweld. Wat hebben we
op dit punt in 2004 in Huizen bereikt?
a.) Minimabeleid blijft in Huizen op peil
De CDA fractie vindt werk de beste
vorm van sociale zekerheid. De CDA
fractie toonde zich tijdens de begrotingsbehandeling bezorgd over de verwachte toename van het aantal mensen dat afhankelijk zal worden van een
bijstandsuitkering. De CDA fractie
hield een pleidooi voor een
“ambassadeur voor werkgelegenheid”
die de vestiging van bedrijven in Huizen gaat promoten. Die gaat er nu ook
komen. Ook zegde het College op
verzoek van de CDA fractie toe de
Kamer van Koophandel en een aantal
ondernemers in Huizen te betrekken
bij de problematiek van de werkgelegenheid.
Wie kan werken moet ook werken en
het is goed dat de Wet Werk en Bijstand dit principe centraal stelt. Maar
voor de groepen die niet kunnen werken, wil de CDA fractie extra ondersteuning. De boodschap van de CDA
fractie in de Raad was duidelijk:
“Armoede hoort in onze rijke gemeente niet thuis!” De CDA fractie diende
een motie voor aanvullend minimabeleid in, maar deze hoefde niet in stemming te worden gebracht. CDA wethouder Kos, verantwoordelijk voor
sociale zaken, zegde toe de motie te
zullen uitvoeren.
b.) Na(H)derkring kan doorgaan
Naar aanleiding van een motie van de
CDA fractie in de begrotingsraad, die
gesteund werd door VVD en PvdA, is
het College opnieuw in onderhandeling getreden met de zorgverzekeraar
over de activiteiten van de Na(H)
derkring. Dit heeft geleid tot een beslissing van de zorgverzekeraar om de
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kosten van deze activiteit te dekken uit
de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten). De Na(H)derkring doet
belangrijk werk voor mensen met niet
aangeboren hersenletsel.
Verantwoordelijkheid
Het CDA vindt dat overheid en burgers
samen verantwoordelijk zijn voor een
veilig en gezond leefmilieu. Als je
mensen vraagt wat zij belangrijk vinden, dan gaat het om een gezonde,
schone, groene en veilige leefomgeving. Dan blijkt dat men zich zorgen
maakt over verontreiniging van de
lucht, die astma en cara veroorzaakt
bij jonge kinderen. Dan blijkt de ergernis over verloedering en over vervuilde
straten en de groeiende bezorgdheid
over het voortdurend toenemende gemotoriseerde verkeer en de vervuiling
die dat teweeg brengt. Een veilig en
gezond leefmilieu moet wat de CDA
fractie betreft dan ook een belangrijke
plaats krijgen op de politieke agenda.
Wat hebben we op dit punt in 2004 in
Huizen bereikt?

standpunt naar buiten gebracht: het
CDA wil nieuwbouw voor de Van der
Brugghenschool. De kinderen van de
van der Brugghenschool hebben volgens de CDA fractie recht op een goede school en die gaat er nu dus ook
komen!
b.) Meer toezicht op straat
De CDA fractie heeft aandacht gevraagd voor vele vormen van overlast
die mensen in hun directe woonomgeving ervaren. Het gaat dan over vernielingen, vervuiling en diverse kleine
wetsovertredingen. Sinds de invoering
van de regiopolitie geeft de politie hier
geen prioriteit meer aan. En als door
de politie niet meer wordt opgetreden,
zullen ook burgers onderling minder
snel geneigd zijn om elkaar hierop aan
te spreken. De CDA fractie pleitte in
een motie voor meer toezicht op
straat, bijvoorbeeld door de inzet van
buitengewone opsporingsambtenaren.
Deze motie werd door een meerderheid van de Raad aangenomen.

a.) Van der Brugghenschool krijgt
nieuw schoolgebouw
De CDA fractie heeft in de voorbereiding van de plannen met de van der
Brugghenschool locatie Schaepmanlaan van meet af aan een unaniem

Het jaar 2005
Nog lang niet al onze wensen voor
Huizen zijn gerealiseerd. In het jaar
2005 willen we alles op alles zetten
om eindelijk tot besluitvorming te komen over de Keucheniusstraat. We
zullen ons daar ook heel sterk voor
maken. Complex is ook de invoering
van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Vele betrokkenen
zien de invoering van deze wet
(gepland op 1 januari 2006) met angst
en beven tegemoet. Tegelijkertijd zien
we ook mogelijkheden om op lokaal
niveau juist het christendemocratische
gedachtegoed bij de invoering van
deze wet stevig te positioneren. Wij
willen onze CDA achterban hier nauw
bij gaan betrekken. En dan zijn er natuurlijk de plannen voor het havengebied en het Lucent terrein die in 2005
onze aandacht zullen vragen. Ook
zullen we ons binnenkort al moeten
buigen over maatregelen om de financiële positie van onze gemeente te
verbeteren. Dit laatste zal zeker gepaard gaan met moeilijke keuzes.
Maar dat gaan we als fractie, ook in
2005, zeker niet uit de weg. We houden u op de hoogte!

Namens de CDA fractie
Janny Bakker, fractievoorzitter

Werkgelegenheid in de regio
Het RES helpt een handje mee!
Het Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma (RES) Gooi en Vechtstreek is een meerjarenprogramma voor
stimulering van duurzame en bij de beroepsbevolking passende werkgelegenheid in de regio door het (doen) uitvoeren van concrete projecten.
Het RES is opgesteld en gefinancierd door een samenwerkingsverband van de negen Gooise gemeenten
(Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren), verenigd in het Gewest
Gooi en Vechtstreek, de Kamer van Koophandel voor Gooi- en Eemland en de provincie Noord-Holland.
Waar houdt RES zich mee bezig
Thema’s zijn vestigingsvoorwaarden
voor werkgelegenheid
(bedrijventerreinen), toerisme, multimedia en subsidiemanagement. De
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uitvoering van het programma ligt in
handen van het Projectbureau RES,
gevestigd in Hilversum. De totale begroting voor 2005 overstijgt de
€ 600.000. Huizen draagt hierin bij met

€ 0,50 per inwoner.
Het Projectbureau draagt bij in de financiering van de projecten, hetzij uit
eigen middelen of door middel van
financiering door derden, waarbij het
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Projectbureau hulp biedt bij het binnenhalen van subsidies. Dit gebeurt in
samenwerking met partners uit het
bedrijfsleven en/of met gemeenten of
andere overheden.
In alle gevallen zal de bijdrage uit de
regio minimaal 50% van de projectkosten moeten bedragen.
De criteria voor een bijdrage uit het
budget van het RES zijn o.a.:
• Passend binnen één van de thema’s

• Concreet en met goede kans van
slagen

• Draagvlak in de regio
Het Projectbureau RES stimuleert en
ondersteunt regionale economische
activiteiten en projecten op het gebied
van ruimte voor werkgelegenheid, recreatie en toerisme en multimedia.
Ruimte voor werkgelegenheid
Bij de ontwikkeling van projecten rond
het thema Bedrijfslocaties staat het
stimuleren van de realisatie van voldoende en kwalitatief goede bedrijfslocaties centraal. De regio Gooi en
Vechtstreek heeft in de afgelopen 15
jaren nauwelijks een uitgifte van bedrijventerreinen gekend. Op dit moment is
in de regio slechts 3 hectare direct
uitgeefbaar. Herontwikkeling van bestaande terreinen moet nog eens 26
hectare opleveren. Nieuw gepland is
ongeveer 38 hectare. Inleveren van
bestaand terrein (KNSF-terrein in Muiden) leidt aan de andere kant weer tot
een verlies van 10 hectare.
Met behulp van regionale afspraken
moeten we bepalen hoe en voor welke
type bedrijvigheid het totale areaal aan
bedrijventerreinen van 467 hectare het
meest efficiënt kan worden benut.
Vestigingsklimaat
Om bij te dragen aan een verbetering
van het vestigingsklimaat in de regio
Gooi en Vechtstreek is de Werkgroep
Regionale Ondersteuning Parkmanagement opgericht. Bij parkmanagement trekken ondernemers onderling
en met de gemeente gezamenlijk op
bij het efficiënter maken en onderhou-
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Gemeente

Aantal inwoners Aantal bedrijven
periode 2003
per 1 januari 2004

Bussum

31270

2960

Laren

11670

1323

Huizen

42120

2789

Muiden

6650

546

Weesp
14880
1495
den van het eigen bedrijventerHilversum
83310
6897
rein, bijvoorbeeld door het aanNaarden
16950
1744
gaan van gezamenlijke contracWijdemeren
23240
2288
ten.
9310
850
De projecten binnen Recreatie en Blaricum
20892
totaal
239400
toerisme beogen de toeristische
potenties beter te benutten ter
tijd een duidelijke rol kunnen gaan
versterking van het regionale product
spelen. Via het RES is er voor onze
en ter vergroting van de werkgelegengemeente € 25.000 beschikbaar gekoheid in de sector en van de indirecte
men om invulling te geven aan de herwerkgelegenheid. Een voorbeeld: de
ontwikkeling van het Lucent/BNIregio Gooi en Vechtstreek is een geterrein. Daarbij wordt nagestreefd zobied met veel fietsmogelijkheden. Een
veel mogelijk de bedrijfsfunctie van het
echt netwerk aan fietsroutes ontbreekt
terrein te behouden. Hierbij kan geechter, met als gevolg onvoldoende
bruik gemaakt worden van de bij het
ontsluiting en vindbaarheid van de
Projectbureau RES aanwezige desbestaande routes. Bovendien worden
kundigheid.
hierdoor de recreatieve, culturele en
Maar ook anderen moeten hierbij belandschappelijke mogelijkheden niet
trokken worden. In het kader van het
optimaal benut en vindt er onvoldoenvragen van aandacht voor de afnede besteding in de horecagelegenhemende werkgelegenheid in Huizen
den plaats. Het fiets-knooppuntenheeft de Raad, op initiatief van het
netwerk biedt uitkomst. Dit systeem
CDA, ondersteund door een aantal
onderscheidt zich van andere fietsrouHuizer ondernemers, een motie aantes, doordat het werkt via genummergenomen die het college opdraagt om
de routes waarlangs de recreant een
vanuit haar regierol positief in te speeigen route kan vaststellen. Die vrijlen op initiatieven vanuit de Kamer van
heid stellen fietsers enorm op prijs.
Koophandel. Deze initiatieven zijn er
Multimedia
op gericht te komen tot een goede
Een volgend aandachtspunt van het
invulling van de in Huizen vrijkomende
RES is de multimedia. Achterliggend
bedrijventerreinen.
doel voor deze projecten is het behoud De CDA-fractie zal de voortgang van
en de versterking van het multimediaéén en ander scherp in de gaten houcluster in de regio, specifiek de verbeden, om er voor te zorgen dat in de
tering van de vestigingsvoorwaarden,
toekomst in Huizen een goed evengroei van de werkgelegenheid binnen
wicht blijft tussen wonen, werken en
de sector en van de spin-off daarvan
recreëren.
zowel als de verbetering van de relaBert Rebel
ties van het cluster in de regio.
Bron: Projectbureau RES Gooi en VechtsWat betekent RES voor Huizen
treek
Voor Huizen zal het RES de komende
Meer info: zie www.pbres.nl
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Nieuwjaarsreceptie
Bezoekers nieuwjaarsreceptie CDA wensen voor 2005 vooral voortgang Keucheniusstraat
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van
het CDA Huizen die vrijdag 7 januari
in het Visnet werd gehouden, legden de ruim 50 bezoekers hun prioriteit voor 2005 bij de voortgang van

de planontwikkeling op de Keucheniusstraat (17). Andere onderwerpen die veel punten scoorden betroffen het voorkomen van een verdere lastenstijging voor de burgers

(11), greep houden op de invoering
van de Wet op de Maatschappelijke
Ondersteuning (10), het behoud van
het Dienstencentrum voor ouderen
(9) en extra hulp voor de minima (8).

Interactieve nieuwjaarswensen
Bestuursvoorzitter Wim Zwanenburg
benadrukte in zijn nieuwjaarstoespraak het belang van onderlinge solidariteit, zowel internationaal als locaal.
Hij pleitte voor meer toenadering tussen de traditionele CDA achterban en
mensen uit andere culturen, die zich in
Huizen hebben gevestigd.
De fractievoorzitter van het CDA Huizen, Janny Bakker-Klein, sprak vervolgens tijdens haar nieuwjaarstoespraak
uit dat luisteren voor haar fractie belangrijker is dan spreken. Ze voegde
de daad bij het woord, door de aanwezigen uit te dagen om maximaal twee
stemmen uit te brengen op een lijst
van thema’s die de fractie als speerpunten voor 2005 had benoemd.
“Politiek is, zeker in deze tijd van beperkte financiële middelen, keuzes
maken!”, stelde zij beslist. “U mag
slechts twee groene stickertjes plakken”.
Het bord met in totaal 18 door de CDA
fractie gekozen thema’s werd druk
bezocht en alle aanwezigen dachten
actief mee over wat nu voor 2005 het
allerbelangrijkste voor Huizen zou zijn.
In totaal werden 97 groene stickertjes
geplakt. Er werden zelfs nog nieuwe
thema’s toegevoegd, waaronder een
betere ontsluiting van het vierde kwadrant naar de A27, schone verkeersborden, spoedige nieuwbouw van de
Booketorre (een instelling voor verstandelijk gehandicapten in Huizen) en
duidelijker straatnaamaanduidingen op
de Driftweg.

Verrast
Fractievoorzitter Janny Bakker reageerde verrast op de uitslag. Zelf had
zij de verwachting dat de aanwezigen,
voor het merendeel CDA leden, voor
meer typische CDA speerpunten zouden kiezen, zoals armoedebestrijding
en handhaving van regels. Dat laatste
onderwerp haalde echter geen enkele
stem. Het onderwerp “hondenpoep
van de straat” haalde slechts één punt,
afkomstig van de enige jeugdige bezoeker (een 8 jarige jongen) van de
nieuwjaarsreceptie. Het “gat van de
Keucheniusstraat” is duidelijk een grote ergernis voor veel CDA-ers.
De fractie neemt deze kennis mee het

nieuwe jaar in. De nieuw aangebrachte thema’s worden aan de prioriteitenlijst van de fractie toegevoegd.

15de jaargang, nummer 1

Thema
Besluit over Keucheniusstraat
Voorkomen stijging woonlasten (o.a. OZB)
Klankbordgroep WMO instellen
Behoud Dienstencentrum voor ouderen
Extra hulp voor de minima (bijstand + AOW)
Levendig uitgaanscentrum (Graaf Wichman)
Sluitende begroting
Jeugdwerkloosheid aanpakken
Realisatie nautisch havenkwartier
Meer woonruimte voor starters
Langer zelfstandig wonen voor ouderen
Toenadering tussen moslims en niet moslims
Brede school in wijk “Stad en Lande”
Kleedruimtes voor de voetbalverenigingen
Hondenpoep van de straat
Een kunstgrasveld voor de hockeyclub
Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s)
Zekerheid over risico’s zendmasten
Ontsluiting 4e kwadrant via A27 (toegevoegd item)
Schoon Huizen; Verkeersborden etc. (toegevoegd item)
Onduidelijke straatnaamborden op Driftweg (toegevoegd
item)
Spoediger nieuwbouw Booketorre (toegevoegd item)
Totaal

Aantal punten
17
11
10
9
8
6
6
5
5
4
3
2
2
1
1
0
0
0
3
2
1
1
97
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Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
In 2006 komt er een nieuw zorgstelsel waarbij de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)
wordt teruggebracht tot haar oorspronkelijk doel: het bekostigen van langdurige chronische zorg
die niet te verzekeren valt. Momenteel dekt de AWBZ veel meer af, ook wel verzekerbare zorg en
vooral welzijnstaken . De verzekerbare zorg wordt overgeheveld naar de nieuwe standaardzorgverzekering, de welzijnstaken worden overgeheveld naar de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO, die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Toekomstige structuur Zorgstelsel
Vanaf 2006 worden er drie lagen onderscheiden in ons zorgstel:
• welzijnszorg
De welzijnszorg wordt geheel in handen gelegd van de gemeenten, veel
van deze zorg ligt al op het bordje van
de gemeente, de WMO regelt dat
• zorg gericht op genezing
De op genezing gericht zorg wordt
ondergebracht in de nieuwe Zorgverzekering, waarin het ziekenfondspakket wordt ondergebracht voor alle Nederlanders, de particuliere ziektekostenverzekering verdwijnt. Iedereen
betaalt dezelfde premie voor de basisverzekering; de mogelijkheid bestaat
om individueel bij te verzekeren voor
speciale of een uitgebreider pakket.
Voor de lagere inkomens komt een
compensatieregeling (zorgtoeslag)
• zorg voor ongeneselijke ziekten en
handicaps
De AWBZ blijft beschikbaar voor chronische zieken, dementerende ouderen, ernstig gehandicapten en chronische psychiatrische patiënten. De toegang hiertoe zal scherper worden bewaakt.
Waarom een ander zorgstelsel?
Het nieuwe zorgstelsel beoogt de verantwoordelijkheden daar te leggen
waar deze het best kunnen worden
ingevuld. De AWBZ is in de loop der
jaren een verzameling geworden voor
allerlei voorzieningen die niet onder de
oorspronkelijke doelstellingen vallen.
De toenemende vergrijzing gaat die
voorzieningen onbetaalbaar maken.
De verwachting is dat de gemeente de
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noodzaak voor die welzijnsvoorzieningen veel beter kan beoordelen in het
kader van de overige welzijnstaken en
inkomensvoorzieningen die de gemeente al voor haar rekening neemt:
meer maatwerk en minder bureaucratie.
Het nieuwe zorgstelsel maakt bij de op
genezing gerichte zorg ook een eind
aan het onderscheid tussen particuliere verzekerden en ziekenfondsverzekerden. Er komt één verzekering die
voor allen gelijk is. De particuliere verzekeringen verdwijnen, wel blijven
aanvullende verzekeringen mogelijk.
De solidariteit wordt weer teruggebracht in het stelsel: geen verschil
meer (in premie) tussen jong en oud,
ziek of gezond, arm of rijk. Iedereen
betaalt dezelfde premie, iedereen
moet worden geaccepteerd voor de
verzekeringen, kinderen premievrij. De
draagkrachtoverwegingen, die bij inkomensafhankelijke premies gelden,
worden vertaald in toeslagen voor degenen die de premie moeilijk kunnen
betalen.
Wat regelt de WMO?
De WMO regelt vormen van maatschappelijke ondersteuning die het
mensen mogelijk maakt om zo lang
mogelijk zelfstandig te functioneren.
Daaronder vallen bijvoorbeeld begeleiding en huishoudelijke verzorging,
maar ook welzijnsactiviteiten, opvoedingsondersteuning, woningaanpassingen en informatie en advies. De
Wet voorziening gehandicapten (Wvg),
de Welzijnswet en delen van de AWBZ
vallen straks onder de WMO. De gemeente krijgt de verantwoordelijkheid

over de uitvoering van de WMO. De
gemeente staat immers het dichtst bij
de burger.
Doel van de WMO is dat iedereen mee
kan doen in de maatschappij. Daar
moeten op de eerste plaats ook familie, vrienden, buren, collega’s aan bijdragen. Deze eigen verantwoordelijkheid van de burgers en organisaties
wil het kabinet ondersteunen. Dat
strookt ook geheel met het CDAuitgangspunt van gespreide verantwoordelijkheid. Pas als mensen ook
met die steun er niet uitkomen, is ondersteuning door de gemeente een
logische stap. De WMO is echter geen
wet die regelt dat mensen in bepaalde
omstandigheden recht hebben op
overheidsvoorzieningen. De organisaties die zich op dit terrein bewegen als
mantelzorg en vrijwilligerswerk mogen
in dit kader wel op steun van de gemeente rekenen. De vrije invulling kan
tot grote verschillen per gemeente
leiden.
Wat betekent de WMO voor de Gemeente?
De gemeente krijgt de volledige taak
om er voor te zorgen dat haar burgers
volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het voorzieningenaanbod voor haar burgers en voor de
toegankelijkheid van die voorzieningen. Omdat de regie van alle overheidstaken op dit vlak nu bij de gemeente komt te liggen, kunnen dienstverleners hun aanbod beter op elkaar
afstemmen en kunnen de burgers
voorzieningen krijgen die beter
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aansluiten op hun persoonlijke omstandigheden.
Om een aantal concrete zaken te noemen:
• Algemene voorzieningen als sociale
activering en hulp bij geldproblemen
• Voorlichtingsloketten en advies over
maatschappelijke ondersteuning
• Ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers
• Leefbaarheid en samenhang buurt
en wijk
• Accommodaties, zoals zwembaden
en clubhuizen
• Preventieve voorzieningen voor problemen met jongeren en opvoedingsproblemen
• Voorzieningen voor ouderen, gehandicapten, chronische psychiatrische
patiënten en mensen met psychische
of psychologische problemen, zoals
rolstoelen en woningaanpassingen.
• Maatschappelijke opvang (tijdelijke
opvangfunctie)
Deze ‘prestatievelden’ worden in de
wet vastgelegd. Maar de gemeente
mag hier straks zelf invulling aan gaan
geven. Er komen dus zeker aanzienlijke verschillen tussen gemeenten. De
gemeenten zullen hun beleid niet alleen goed moeten afstemmen met
organisaties van burgers, cliëntenorganisaties en natuurlijk de gemeenteraad, maar daaraan ook verantwoording moeten afleggen.
De WMO wordt gefinancierd uit het
gemeentefonds. De budgetten uit Wvg
en welzijnswet zitten al in dat fonds.
Met de invoering van de WMO worden
ook de budgetten voor de overgehevelde AWBZ-taken in het gemeentefonds gestort. Maar deze gelden zijn
niet geoormerkt voor deze taken. Daar
zit een hard politiek knelpunt.
Wat betekent de WMO voor de burger?
De burger die door omstandigheden
zorg of ondersteuning nodig heeft,
loopt in het huidige stelsel grote kans
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te verdwalen in een woud van regels.
De ene keer krijg je voorzieningen van
de Wvg, een andere keer uit de AWBZ
en dan weer uit het ziekenfonds. Allemaal verschillende regelingen met elk
hun eigen voorwaarden.
Met de WMO krijgt iemand met vragen
over ondersteuning te maken met één
loket in de eigen gemeente. Hierdoor
wordt de toegang voor de burger een
stuk overzichtelijker. De gemeente
heeft beter zicht op de persoonlijke
omstandigheden van de aanvrager
maar ook op de plaatselijke situatie en
mogelijkheden. De gemeente weet
welke organisaties ingeschakeld kunnen worden en waar burgers behoefte
aan hebben. Dit kan de kwaliteit van
de zorg zeer ten goede komen.
Er wordt ook een veel groter beroep
gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Bij lichtere zorg of
ondersteuning moet de burger wat hij
zelf nog kan ook zelf doen. Als je zelf
de hulp kunt betalen dan moet je dat
ook doen. Als je zelf hulp bij buren of
familie kunt krijgen, moet je dat ook
vragen. Pas als je zelf geen oplossing
kunt vinden kun je bij de gemeente
aankloppen.
Conclusies
De WMO betekent een enorme uitdaging voor onze gemeente en onze
partij en fractie in het bijzonder. De
gemeente Huizen heeft op het punt
van Welzijn en armoedebestrijding,
niet in de laatste plaats door toedoen
van het CDA, een goede naam opge-

bouwd. Het CDA heeft de uitdaging
met deze nieuwe regeling haar uitgangspunt van gespreide verantwoordelijkheid in de praktijk te brengen,
maar ook te toetsen of dit leidt tot de
nagestreefde rijkgeschakeerde en solidaire samenleving. Wij als partijleden
en onze fractie in het bijzonder zullen
hier aan moeten bijdragen door mee te
denken en mee te werken.
De gemeente zal haar vrijheid van
invulling met grote zorgvuldigheid
moeten omkleden om een tweede
CDA-kernpunt te waarborgen: publieke gerechtigheid. De zekerheid van
een rechtvaardige toepassing kan in
het geding zijn, gezien de grote vrijheid van de gemeente. De gemeente
zal de financiering van de WMO in de
toekomst afwegen tegen andere taken. De WMO-taken zullen door de
vergrijzing in omvang sterker groeien
als vele andere taken en dus meer
geld vergen. De kosten van huishoudelijke hulp bijvoorbeeld dreigen onbetaalbaar te worden.
De gemeente zal een grotere rol gaan
spelen op het vlak van solidariteit. De
gemeente heeft in hoge mate een vrije
keuze tussen algemene voorzieningen
en de WMO-voorzieningen voor de
zwakkeren in onze samenleving.
Wij moeten ons als burgers, lid van het
CDA, realiseren dat wij nu ook meer
invloed hierop hebben omdat het in
onze gemeente zelf bepaald gaat worden. Daarom is het ook zo belangrijk
dat onze partij en fractie voor de verkiezingen nu de burger - ons als partijleden in het bijzonder - gaat raadplegen over wat hij belangrijk vindt voor
onze gemeente. Laat uw stem gelden,
ook voor de wijze waarop onze gemeente invulling geeft aan de WMO.

Rein Jansen
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Europa: een vredesproject
Niemand die straks gaat stemmen
over de Europese grondwet kan er om
heen. Na de Tweede Wereldoorlog
vormden de voormalige vijanden eerst
een Europese Economische Gemeenschap en legden daarmee een duurzaam fundament voor vrede. Langzaam maar zeker breidde de Gemeenschap zich uit: naar het westen (GrootBrittannië en Ierland), naar het zuiden
(Portugal, Spanje en Griekenland) en
naar het noorden (Denemarken en
Zweden). Steeds blijkt weer dat er
sprake is van een echt vredesproject.
Wrede dictaturen zijn in Europa verdwenen. Herinnert u zich nog hoe de
kolonels in Griekenland huis hielden?
Wat Franco in Spanje aanrichtte en
hoe Portugal zuchtte onder de knoet
van Salazar? Dat is voorbij.
Na de val van de Muur lag de weg
naar het oosten open. Democratieën
werden gesticht en onder invloed van
de onderhandelingen over de toetreding tot de Europese Unie kregen de
rechten van de mens ook in OostEuropa handen en voeten. Wie had
dat durven hopen in de zomer van
1989?
In vijftig jaar heeft het vredesproject
vaste voet aan de grond gekregen. Er
zijn vijfentwintig landen lid geworden
van wat nu een hechte Unie van Europese staten is geworden. Er is veel
voor te zeggen dat proces voort te
zetten en ook de bevolking van de
andere landen te laten delen in de
principes van de democratie en de
rechtstaat en bijdragen aan hun welvaart en welzijn. Lidmaatschap van de
EU vormt voor hen in dat opzicht een
heuse garantie. Bovendien is het op
de lange termijn voor álle inwoners
profijtelijk. Dat mag wat kosten. Ik roep
het Marshallplan in herinnering. Een
grote Amerikaanse investering in Europa. Het rendement kwam pas veel
later. Zo moeten de oudste Europese
lidstaten veel investeren in Oost15de jaargang, nummer 1

Europa: op de lange termijn wordt dat
terug verdiend. Het is een investering
in een prachtig vredesproject. Dat kost
wis en waarachtig minder dan een
nieuwe oorlog. Vanuit die optiek moeten we de deur niet dicht doen voor
Turkije, Oekraïne en andere landen
die zich bij ons willen aansluiten.
Wél moet duidelijk zijn waarop Europa
zich baseert en waar nieuwe lidstaten
zich bij aansluiten. Daarvoor is de Europese Grondwet bedoeld. De Europese waarden worden daarin verankerd.
Ik citeer de belangrijkste gedeelten uit
de inleiding op de grondwet:
“GEINSPIREERD door de culturele,
religieuze en humanistische tradities
van Europa, die ten grondslag liggen
aan de ontwikkeling van de universele
waarden van de onschendbare en
onvervreemdbare rechten van de
mens en van vrijheid, democratie, gelijkheid en de rechtsstaat;
IN DE OVERTUIGING dat Europa, na
bittere ervaringen herenigd, op de ingeslagen weg van beschaving, vooruitgang en welvaart wil voortgaan,
voor het goed van al zijn bewoners,
ook van de meest kwetsbaren en de
meest behoeftigen; dat Europa een
werelddeel wil blijven dat openstaat
voor cultuur, kennis en maatschappelijke vooruitgang; en dat Europa het
democratische en transparante karakter van zijn openbare leven wil verdiepen en zich wil beijveren voor vrede,
rechtvaardigheid en solidariteit in de
wereld;

··ER VAST VAN OVERTUIGD dat
Europa, “In verscheidenheid verenigd”,
de volkeren de beste kansen biedt om,
onder eerbiediging van eenieders
rechten en in het besef van de verantwoordelijkheden jegens de toekomstige generaties en de aarde, voort te
gaan met de grootse onderneming die
van Europa bij uitstek een ruimte
maakt waar mensen gestalte kunnen
geven aan hun aspiraties;”
Elk land dat haar burgers hierin wil
laten delen moet zich volgens mij kunnen aansluiten bij het vredesproject
Europa. Als we straks onze stem gaan
uitbrengen bij het referendum over de
Europese grondwet moeten we ons
afvragen of wij ook anderen in dit visioen willen laten delen. Of houden we
het liever voor onszelf en sluiten we
anderen buiten? Ik heb mijn keus in
ieder geval al gemaakt. Ik stem voor
de Europese grondwet.

Kees de Kok

..IN HET VERTROUWEN dat de volkeren van Europa, onverminderd trots
op hun identiteit en hun nationale geschiedenis, vastbesloten zijn hun oude
tegenstellingen te overwinnen, en,
steeds hechter verenigd, vorm te geven aan een gemeenschappelijke lotsbestemming;
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CDJA
Sinds de laatste CDAccenten zijn er
weer een aantal activiteiten geweest in
het CDJA. In november was ons halfjaarlijkse congres. Gasten waren onder andere Maxime Verhagen
(fractievoorzitter Tweede Kamer), Leonard Geluk (CDA-wethouder Rotterdam) en Daniel Russel (Deputy Chief
of Mission, Amerikaanse ambassade).
Zij spraken elk vanuit hun visie over de
toestand in Nederland. Daniel Russel
hield ook nog een pleidooi voor toetreding van Turkije aan de EU. Er werden
veel vragen gesteld over dit onderwerp.

Tijdens dit congres werd ook de CDJA-raad met als thema “Veiligheid”
gehouden. (te vinden op de website
CDJA.nl). Een actueel onderwerp,
bleek tijdens de soms pittige discussies. Er werd gediscussieerd over verschillende uitspraken in het raadstuk,
zoals de uitspraak over een DNA databank voor veroordeelden.
Al met al een leerzaam congres. Het
volgende raadstuk zal gaan over solidariteit tussen generaties.
Wat ook leerzaam is zijn de verschillende activiteiten die door het hele
land georganiseerd worden. Zo werd

in januari de mediatraining in Amsterdam gehouden. Deze werd gegeven
door Diederik Visser, werkzaam op het
ministerie van Binnenlandse Zaken. Er
waren niet alleen CDA-jongeren, maar
ook enkele gemeenteraadsleden en
een wethouder deden mee. Hun praktijkvoorbeelden sloten mooi aan op de
theorie. Een leerzame training die zeker een vervolg waard is!
Er is veel gedaan afgelopen jaar en er
staan weer veel interessante activiteiten op het programma, neem ook eens
een kijkje op www.cdja.nl.

CDA-Vrouwen
75e wereldsgebedsdag “Een viering uit Polen”
Op vrijdag 4 maart wordt om 19.00 uur
in “de Schoter”, Wakkerendijk 66a in
Eemnes, de traditionele Wereldgebedsdag gehouden.
Het thema is: Laat je licht schijnen.

De Wereldgebedsdag is ontstaan in
1887 in Amerika door de samenwer-
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king van vrouwen uit verschillende
tradities en is de oudste oecumenische beweging ter wereld.
Ruim 75 jaar geleden werd in Nederland de eerste Wereldgebedsdag gevierd.
Op de eerste vrijdag in maart nemen
ruim 170 landen deel aan deze dag en
zo gaat in 24 uur het gebed in de gehele wereld rond. De viering voor vrijdag 4 maart 2005 is opgesteld door
vrouwen van allerlei denominaties uit
Polen.
Het is een land met grote tegenstellingen: enerzijds het natuurschoon, maar
anderzijds de vele ernstige moeilijkheden, die nog steeds bestaan en die

Het CDAV, voluit CDA VrouwenBeraad is
een organisatie van vrouwen binnen het
CDA die meedenken en hun inbreng leveren aan het politiek gebeuren. Zowel landelijk, provinciaal als plaatselijk.
Voor meer informatie zie onze website
www.cda.nl/cdav of u kunt bellen 035 525 84 20.

gepaard gaan met grote armoede.
De dienst wordt geleid door een interkerkelijke werkgroep met medewerking van de Cantorij van Sint Jan, Laren o.l.v. Jim Berben.
Namens de werkgroep
Mevr. G. Beens (tel: 5311508) Mevr.
J.Meijs (tel: 5258420)
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CDA Huizen maakt veel los bij
winkelend publiek Phohi
Onder het motto: “Uw mening telt bij het CDA” is het
CDA Huizen op zaterdag 5 februari gestart met het
interviewen van het winkelend publiek bij het winkelcentrum Phohi. De meeste ondervraagden bleken
ook in de omgeving van het winkelcentrum te wonen
en toonden zich vooral tevreden over de betrekkelijke
rust in hun directe woonomgeving. Opvallend veel
mensen maakten zich echter grote zorgen over de
verruwing van de samenleving en de verslechterende
mentaliteit. Veel mensen merkten op onvoldoende
blauw op straat zien. De politie komt ook niet meer
als je ergens over belt. Sommigen merkten op dat de
politie zelf al niet het goede voorbeeld geeft, door
veel te hard te rijden. Ook zien zij de politie soms
gewoon doorrijden zonder iets te zeggen terwijl mensen kleine overtredingen begaan, zoals bijvoorbeeld
fietsen zonder achterlicht.
Het in stand houden van de sportvoorzieningen in
Huizen wordt in de wijk rond Phohi erg belangrijk gevonden. Dat geldt ook voor het milieu. Diverse ondervraagden merkten op het jammer te vinden dat in
deze wijk geen speciale afvalcontainers zijn voor
kranten en blik.

Colofon
Vijftiende jaargang, nummer 1, februari 2005. Het ledencontactblad van het CDA-Huizen komt uit onder verantwoordelijkheid
van het bestuur.

Redactie:

Contact:

Rein Jansen, hoofdredacteur
Kees de Kok
Nel Woudsma
Ruben Woudsma

Hinde 3, 1273 GN Huizen
tel: (035) 524 44 37
fax: (035) 523 16 55
e-mail: reinjansen@planet.nl

Harry Meijers, columnist

Website:
Frequentie:

http://www.cda.nl/huizen

Het blad verschijnt één maal in de drie maanden
Kopij aanleveren voor het volgende nummer:
vóór 1 mei 2005 a.s.

Drukkerij:
De uitgave van dit blad wordt mede mogelijk gemaakt door onze
adverteerders! Druk: J.Bout & Zonen

15de jaargang, nummer 1

Agenda
Datum
Activiteit
21 feb fractievergadering
24 feb gemeenteraadsvergadering
28 feb Evt. voortzetting gemeenteraad
1 mrt CDA Regiobijeenkomst (minister de Geus)
5 mrt CDA Fractie in de Kostmand
7 mrt Presidium
14 mrt werkbezoek
21 mrt fractievergadering
22 mrt Commissie ROW
23 mrt Commissie BWZ
24 mrt Commissie ABF
2 apr CDA Fractie in de Oostermeent
4 apr fractievergadering
7 apr gemeenteraadsvergadering
11 apr Evt. voortzetting gemeenteraad
18 apr Presidium
25 apr werkbezoek
7 mei CDA Fractie in de Holleblok
9 mei fractievergadering
10 mei Commissie ROW
11 mei Commissie BWZ
12 mei Commissie ABF
23 mei fractievergadering
26 mei gemeenteraadsvergadering
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Adressen
Bestuur CDA Huizen

Rekening nummer: 65.02.26.798

Voorzitter: Wim Zwanenburg

t.n.v. penningmeester CDA

A. Crijnssenstraat 7, 1411 DV Naarden

ING Bank Huizen

tel. (035) 523 56 91 / (06) 423 50 938

Girorekening: 251617

CDA – Wethouder
Jaap Kos, Wethouder ROW
Kotter 2, 1276 CE Huizen
tel. (035) 525 27 45

e-mail: wimzwanenburg@hotmail.com

CDJA -Huizen

e-mail: jaap-kos@wanadoo.nl

Vice-voorzitter : Ab van de Born
Populierenlaantje 5a, 1272 CW Huizen
tel. (035) 525 47 45
Secretaris: André Verkaik

Harmen Rebel
Zeeweg 17, 1271 VV Huizen

CDA – fractie

tel. (035) 526 05 80

Janny Bakker-Klein, fractievoorzitter

e-mail: woefram@zonnet.nl

Bachlaan 16

Vossestraat 32, 1273 TS Huizen
tel. (035) 524 37 73
e-mail: verkaik.andre@12move.nl
Lid: Albert Dierick
Naarderstraat 192, 1272 NP Huizen
tel. (035) 525 13 72

1272 EK Huizen

CDA –Vrouwen

tel. (035) 525 43 27

Voorzitter: José Meys-Rutten

e-mail: j.bakker-klein@wanadoo.nl

Imkerweg 2, 1272 EB Huizen

Jo Beltman

e-mail: jameijs@hotmail.com

Nw Bussummerweg 42
1272 CJ Huizen

e-mail: amdierick@tref.nl
Secretariaat:

tel. (035) 525 61 53

Lid: Kees de Kok

p/a Imkerweg 2, 1272 EB Huizen

e-mail: jwa.beltman@wanadoo.nl

Langestraat 60, 1271 RC Huizen

tel. (035) 525 84 20 – 525 72 02

tel. (035) 52 61 930
e-mail: cgdekok@planet.nl
Lid: Harmen Rebel
Zeeweg 17, 1271 VV Huizen

Penningmeester:
Nel Woudsma-Spaander
Crailoseweg 56, 1272 EW, Huizen

tel. (035) 526 05 80

tel. (035) 523 17 40

e-mail: woefdram@zonnet.nl

e-mail: nelwoudsma@wanadoo.nl

Nelly Rebel-Kruijmer, vicefractievoorzitter
Arie de Waalstraat 13
1272 CB Huizen
tel. (035) 525 66 49
e-mail: nrebelkruijmer@wanadoo.nl
Bert Rebel

Lid: José Meijs-Rutten
Imkerweg 2, 1274 HZ Huizen
tel. (035) 525 84 20
e-mail: jameijs@hotmail.com
Lid: Cees Teeuwissen

Bovenlangewijnseweg 10
1272 BX Huizen
tel (035) 526 40 87
e-mail: bert.rebel@wanadoo.nl

Keucheniusstraat 25, 1271 BM Huizen

Nel Woudsma-Spaander, fractiesecretaris

tel. (035) 525 95 61

Crailoseweg 56

e-mail: cees@teeuwissen.com

1272 EW Huizen

Lid: Ruben Woudsma
Merino 22, 1273 JG Huizen

tel. (035) 523 17 40
e-mail: nelwoudsma@wanadoo.nl

tel. (035) 602 97 77
e-mail: ruben.woudsma@tiscali.nl
15de jaargang, nummer 1
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CDAchterzijde

Verkiezingen 2006
CDA Huizen start interactieve ontwikkeling verkiezingsprogramma 2006-2010.
Onder het motto: “Uw mening telt bij het CDA” gaat het CDA Huizen de komende
maanden actief op zoek naar meningen van Huizer ingezetenen over concrete
thema’s die zij voor Huizen van belang vinden. Na de uitvoerige inventarisatie van
deze thema’s zullen die worden meegegeven aan de commissie die zich bezig gaat
houden met het schrijven van het CDA verkiezingsprogramma voor Huizen voor het
jaar 2006-2010.
Het CDA vindt dat niet alleen de CDA leden, maar ook sympathisanten, burgers en
maatschappelijke organisaties van Huizen in staat moeten worden gesteld om al in
deze fase invloed uit te oefenen op het toekomstige beleid van het CDA in Huizen.
Weliswaar zal een toekomstig verkiezingsprogramma steunen op de CDA uitgangspunten, maar in de uitwerking wil het CDA deze vooral toespitsen op lokale thema’s,
die voor burgers en maatschappelijke organisaties relevant zijn.
“CDA belteam”
Alle CDA leden in Huizen krijgen begin januari een brief, waarin wordt aangekondigd dat zij telefonisch zullen worden benaderd door een lid van het CDA belteam
(leden van bestuur en fractie van het CDA Huizen, aangevuld met enkele bekende
Huizer CDA-ers). Het belteam gaat als team aan de slag en zal wensen en opvattingen van CDA leden voor de toekomst van Huizen in kaart brengen.
Activering contacten vanuit werkbezoeken
De CDA fractie zal alle maatschappelijke organisaties aan wie werkbezoeken zijn
afgelegd schriftelijk -en vervolgens telefonisch- benaderen. Met deze organisaties
worden open interviews gehouden, die vooral gericht zullen zijn op het thema waarop de betreffende organisatie actief is. De suggesties die gedaan worden zullen
schriftelijk aan het bestuur van de betreffende organisaties worden teruggekoppeld,
met het verzoek om -indien gewenst- nog aanvullingen of wijzigingen door te geven.
Bij de in de komende maanden nog af te leggen werkbezoeken wordt dit onderwerp
direct als bespreekpunt meegenomen.
In gesprek met de Huizer bevolking
De Huizer bevolking zal worden geraadpleegd via de website van het CDA Huizen
(www.cda.nl/huizen) en via directe contacten in de diverse winkelcentra. De CDA
fractie is hiervoor op de volgende zaterdagen, van 10.00 uur tot 14.00 uur te vinden
in de winkelcentra in Huizen:

• 5 febuari: Winkelcentrum Phohi
• 5 maart: Winkelcentrum Kostmand
• 2 april: Winkelcentrum Oostermeent
• 7 mei: Winkelcentrum Holleblok
• 4 juni: Markt Oude Raadhuisplein

