
Jubileumjaar 

2005 is een jubileum-
jaar in verschillende 
opzichten. We vier-
den 60 jaar bevrijding, 
het 25-jarig jubileum 
van onze vorstin Koning Beatrix en dit 
najaar bestaat ook het CDA 25 jaar.  
Koningin Beatrix heeft de functie van 
staatshoofd zeer betrokken, precies, 
gedisciplineerd, plichtsgetrouw en met 
stijl en een diepgaande dossierkennis 
ingevuld. Wij hopen dat zij nog jaren 

Het bestuur zal zich beraden om het 
25-jarig jubileum van het CDA ook in 
Huizen nog op gepaste wijze te ge-
denken. Gedacht wordt aan het hou-
den van interviews met alle wethou-
ders en/of fractievoorzitters van de 
afgelopen 25 jaar en enkele herinne-
ringen aan diegene die ons ontvielen 
voor een overzicht in een jubileum-
nummer van CDAccenten.  

 

 

 

Dit nummer bereikt u vlak voor de 
gang naar de stembus om voor of 
tegen de Europese grondwet te stem-
men. Gebruik hier uw actieve stem-
recht.  

Over enkele weken vindt de start 
plaats voor de voorbereidingen van de 
Gemeenteraadsverkiezingen 2006. 
Gebruik hier ook uw passieve stem-
recht en meldt u aan. Noteer in elk 
geval 30 juni voor de ALV waarin we 
o.a. de lijsttrekker voor de verkiezin-
gen gaan bepalen.  

Onze voorzitter staat in zijn bijdrage 
hierbij stil en bij de jubilea van zowel 
de koningin als van het CDA. Janny 
Bakker praat ons weer bij over de lo-
kale discussies zoals de Keuchenius-
straat en de Oude Haven.  

Ditmaal komen ook de ouderen aan 

de beurt met een bijdrage over de CDA-
nota PAS 65 en haar 5 stellingen. 

Het CDAV bericht over de geslaagde 
partijbijeenkomst in Ede en haar huis-
kamerbijeenkomst en dankt José Meijs. 

Tenslotte is ook de Rondkijker weer 
terug van even weggeweest en richt 
zijn pijlen ditmaal op de Europese 
Grondwet. 

De redactie wenst u weer veel genoe-
gen bij het lezen van deze bijdragen  

 
Rein Jansen,  

hoofdredacteur.  

aan het hoofd zal staan van het Ko-
ninkrijk der Nederlanden. Hare Majes-
teit was de afgelopen 25 jaar de enige 
constante factor in de landspolitiek. 
We mogen dankbaar zijn voor een 
dergelijk vorstin. Aan een discussie 
over de invulling van de constitutionele 
monarchie heb ik dus geen enkele 
behoefte. Als we in Nederland al niet 
eens kunnen worden over de gekozen 
burgemeester, hoeven we het zeker 
niet te hebben over een gekozen 
staatshoofd. 
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Herdenking 
Na 60 jaar herdenken zal het aantal 
mensen met eigen ervaringen 
en herinneringen aan de 
Tweede Wereldoorlog ver-
der afnemen. Toch pleit ik 
voor het instandhouden 
van de 4 en 5 mei-
herdenkingen. 
 

Juist in een tijd waarin door 
nieuwe spanningen in 
de samenleving de tole-
rantie dreigt te vermin-
deren is het goed dat er 
toch nog deze bezin-
ningsmomenten zijn om 
ons bij de les te houden. 
Helaas zijn ervaringen met 
onderdrukking, oorlog, (on)
vrijheid en bevrijding nog 
niet iets alleen van de vori-
ge eeuw, maar zijn deze ook in de 21e 
eeuw nog actueel. Het blijft dan ook 
zeer zinvol om jaarlijks minimaal 2 
minuten stil te staan bij ons eigen ver-
leden en bij actuele oorlogssituaties en 
onze eigen vrijheid gepast te vieren. 
Juist dit gedenken en teruggrijpen op 
ervaringen en herinneringen kunnen 
een basis vormen voor tolerantie en 
democratie en een brug vormen voor 
wederzijds begrip tussen autochtonen 
en allochtonen. Het blijft ook van groot 
belang dat in het onderwijs aandacht 
wordt besteed aan onze eigen natio-
nale geschiedenis van 1940-1945 en 
de relatie naar de huidige samenleving 
waarin meerder culturen en bevol-
kingsgroepen vreedzaam naast en 
met elkaar kunnen samenleven.  
 
Optimaal geïnformeerd….en uw me-
ning telt bij het CDA 

Politieke bezigheden en de actieve 
uitoefening van het staatsburgerschap 
of je actief bemoeien met de politiek in 
je eigen gemeente zijn nog steeds 
geen favoriete bezigheden van velen. 
Het ledental van de meeste politieke 

partijen daalt. Het wantrouwen van de 
burgers in het eigen bestuur is erg 

hoog zoals onlangs op-
nieuw bleek uit de uit-
slagen van de 21mi-
nuten-enquête (zie 
ook 

www.21minuten.nl).  

De onvrede met de bestaan-
de “gevestigde” politieke par-

tijen is nog steeds erg groot. 
Ondanks het debacle en het 

geruzie bij de LPF zoeken som-
mige betrokken burgers toch naar-

stig naar alternatieven. Als alle wilde 
prognoses van het afgelopen jaar te-
gelijk uitkomen, krijgen Wilders, Eerd-
mans, Van As, Heinsbroek, Sørensen 
(van Leefbaar Rotterdam), De Vlieger, 
Nawijn, Pieper en De Vries in 2007 
samen minstens vijftig Kamerzetels. 
Voor de gevestigde partijen blijft er 
dan niet veel over. Maar zo zal het 
natuurlijk niet gaan. De nieuwkomers 
zullen elkaar verdringen in de zweven-
de hoek van de Tweede Kamer. Zij 
zullen met een opgeheven vinger bij 
ieder incident inspelen op de ontevre-
denheid van de volksmassa. Soms is 
dat ook terecht, en in een aantal ge-
vallen mag de “gevestigde politiek” 
zich de kritiek ook best aantrekken. 
Maar een toekomst-gericht perspectief 
zal bij veel van de vertegenwoordigers 
van de proteststemmers veelal ontbre-
ken. De politieke weerbarstigheid is 
toch te groot.  
 
Gemeente Huizen 
Hoe zal het gaan met de gemeente-
raadsverkiezingen in Huizen in 2006? 
Een verdergaande versnippering met 
kleinere fracties komt de bestuurs-
kracht niet ten goede. 
Men spreekt vaak over de kloof tussen 
de burger en de politiek en burgers en 
overheid, maar aan gebrek aan infor-
matie zal het toch werkelijk niet liggen. 
En uit de door ons gehouden enquêtes 
blijkt ook geen grote onvrede onder de 
Huizer bevolking. De mogelijkheden 

om optimaal geïnformeerd te zijn over 
het politieke beleid, de beleidsvoorne-
mens, plannen en nota’s zijn veel gro-
ter dan vroeger. Kijkt u eens op de 
website van de gemeente Huizen 
(www.huizen.nl), ons eigen CDA heeft 
een veelheid aan websites (bijv. 
www.cdanet.nl), waaronder ook die 
van onze eigen afdeling (www.cda.nl/
huizen). Op de laatste website treft u 
sinds kort ook zelfs een weblog aan 
van onze eigen wethouder Jaap Kos. 
Kortom, prima initiatieven om het pu-
bliek te informeren en de transparantie 
(inzichtelijkheid) te vergroten en om 
ook rekenschap en verantwoording af 
te leggen van de inbreng van het CDA 
in de Huizer gemeentepolitiek. Uw 
reactie is altijd welkom: politici, en ze-
ker locale politici, zijn eigenlijk maar 
één telefoontje of één emailtje van u 
weg. Grijp die kans! De fractie en een 
deel van het bestuur hebben zich dit 
voorjaar ook ingespannen om als 
voorbereiding op eigen verkiezingspro-
gramma een enquête te houden onder 
de eigen leden en onder een bredere 
groep van Huizers door bezoekers van 
verschillende buurtwinkelcentra. Het is 
mogelijk dat nog niet alle leden telefo-
nisch of per email zijn bereikt. Laat u 
ons dat dan weten? De enquête staat 
ook nog op de website van het CDA 
Huizen en u kunt hem ook nog inge-
vuld naar fractie en/of bestuur toezen-
den. Zoals u al wel wist: uw mening 
telt bij het CDA! Laat uw mening horen 
over en lever een bijdrage aan ons 
verkiezingsprogramma, of stel u of een 
door u goedgekende en vertrouwde 
partijgenoot kandidaat. 
De gekozen burgemeester komt er 
(dus) voorlopig niet. Dat betekent dat 
onze huidige burgemeester Jos Ver-
dier in 2006 toch nog opgevolgd zal 
worden door iemand die benoemd 
gaat worden. Uiteraard zal de ge-
meenteraad wel gehoord worden en 
om advies over een profiel gevraagd 
worden. Hebt u bepaalde gedachten of 
ideeën: laat het ons weten!  



 

 
Gemeenteraadsverkiezingen 
Ondertussen worden al de nodige 
voorbereidingen getroffen voor de ge-
meenteraadsverkiezingen van 2006. 
Het bestuur heeft een selectiecommis-
sie benoemd onder leiding van Rein 
Jansen. De selectiecommissie is ge-
vraagd een advies uit te brengen aan 
het bestuur over de voordracht voor de 
lijsttrekker en de selectie van de overi-
ge kandidaten voor de kieslijst. Een 
commissie onder leiding van bestuurs-
lid Kees de Kok bezint zich op het 
nieuwe verkiezingsprogramma. Het 
CDA Huizen is met een gemeente-
raadsfractie die in meerderheid uit 
vrouwen bestaat en zelfs door een 
vrouwelijke fractievoorzitter wordt ge-
leid bepaald wel vrouwvriendelijk te 
noemen, maar het bestuur dreigde 
toch te veel een mannenclub te wor-
den. Vandaar dat we blij zijn dat we op 
de komende ledenvergadering Clary 
Vos kunnen voordragen als lid van het 
bestuur. 
 
Minister De Geus in Huizen 
Ik meen dat we mogen terugkijken op 
een succesvolle avond met Minister 
Aart-Jan De Geus, die op 1 maart on-
ze gemeente bezocht voor de avond 
die we samen met het CDA-
regioverband Gooi- en Vechtstreek 
mochten organiseren. Deze bijeen-
komst werd bezocht door meer dan 
100 CDA-leden en andere belangstel-
lenden uit de regio. Ik kijk zelf in ieder 
geval met plezier terug op deze avond. 
Voor een voorzitter is het op zo’n 
avond altijd zeer spannend of de mi-
nister daadwerkelijk komt en of er 
geen verplichtingen zijn in de Tweede 
Kamer op het allerlaatste moment. Op 
1 maart werden we plotseling gecon-
fronteerd met voor het seizoen zeer 
laat winters weer en met gladheid op 
de wegen. Via mijn mobiele telefoon 
vernam ik dat de minister toch onder 
weg was, dus gelukkig kon de avond 
doorgang vinden zoals deze was ge-
pland. Nadat we eerder er al in ge-

slaagd waren om Minister Maria van 
der Hoeven naar Huizen te halen kre-
gen we dus nu al een tweede minister 
van het kabinet Balkenende op be-
zoek. We kunnen dit eigenlijk alleen 
nog maar overtreffen door de MP zelf 
naar Huizen te halen. We zullen het 
proberen…… 

 

Over de avond met De Geus zelf kan 
ik nog wel zeggen dat de minister met 
een stevig verhaal kwam. "Over 25 
jaar staan er tegenover 10 werkenden 
6 gepensioneerden. Ingrepen en het 
verbreden van het draagvlak voor de 
sociale zekerheid en het pensioenstel-
sel zijn dus nodig. De kiezer heeft bij 
de laatste Tweede Kamerverkiezingen 
om daadkracht van het kabinet ge-
vraagd. Maar de kiezer wil geen onrust 
en verdeeldheid. Men wil evenwicht 
tussen daadkracht en draagvlak. Na 
een hete herfst en grote manifestaties 
is het draagvlak met de sociale part-
ners uiteindelijk toch herwonnen, zon-
der dat er daadkracht verloren is ge-
gaan", aldus De Geus. De Geus stelde 
dat het Kabinet zich een ambitieuze 
agenda stelt om de Sociale Zekerheid 
en het Zorgstelsel te hervormen om te 
komen tot een welvarende, solide en 

solidaire samenleving. "We zien op dit 
moment bovendien de economie ook 
weer aantrekken. De kansen gaan 
keren. 2006 wordt een oogstjaar voor 
het kabinet en dan zijn er ook kansen 
dat de koopkracht van alle inkomens-
groepen er weer op vooruit gaat. Het 
stelsel van Sociale Zekerheid behoort 
internationaal gezien nog altijd tot de 
absolute wereldtop". 
 
Discussie en referendum  
over Europa 

Op 18 juni 2004 hebben de staats-
hoofden en regeringsleiders van alle 
EU-lidstaten een akkoord bereikt over 
de inhoud van het Verdrag tot vaststel-
ling van een Grondwet voor Europa. 
Dit Verdrag hebben zij op 29 oktober 
2004 ceremonieel ondertekend in Ro-
me. Het Verdrag treedt echter pas in 
werking als de volksvertegenwoordi-
gingen van alle lidstaten hun goedkeu-
ring hebben verleend, bij voorkeur 
vóór 1 november 2006. Daar-
voor kennen alle lidstaten een eigen 
parlementaire procedure, een referen-
dum of een combinatie van beide. 
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“Bent u voor of tegen instemming door 
Nederland met het Verdrag tot vast-
stelling van een Grondwet voor Euro-
pa? ”. Ja u leest het goed, of niet 
goed, DIT is de vraag die u op woens-
dag 1 juni 2005 in een raadplegend 
referendum krijgt voorgelegd. Ik moest 
die vraag toch een paar keer lezen. 
Leuker kunnen ze het niet maken denk 
je dan, maar zeker wel lastiger. Het 
gaat dus om een Verdrag en om de 
vraag of wij met de Verdrag instem-
men. Ik dacht eerst dat het over de 
Grondwet ging, maar dat is dus niet 
zo. Maar uiteindelijk natuurlijk weer 
wel. Op de website 
www.referendumcommissie.nl kunt u 
meer lezen. Of in de folder die u wel-
licht op straat door onze Minister-
President of een van de andere minis-
ters kreeg uitgereikt of anders gewoon 
in de bus kreeg. Het kabinet maakt 
zich zorgen dat we “nee” zeggen en 
voert in de laatste weken voor het re-
ferendum de campagne nog op nu uit 
opiniepeilingen blijkt dat er steeds 
meer mensen tegen zijn. Waarom uit-
gerekend over deze vraag een 
(raadgevend) referendum wordt ge-
houden is mij nog niet duidelijk. De 
Nederlandse wetgever (beide Kamers 
en regering) acht het Verdrag zo be-
langrijk voor de inwoners van Neder-
land dat hij heeft besloten om de Ne-
derlandse burgers rechtstreeks om 
advies te vragen. Als u kiesgerechtigd 
bent, krijgt u in dit raadplegend refe-
rendum dus de mogelijkheid uw oor-
deel te geven over het Verdrag. De 
uitslag van het referendum is niet bin-
dend, maar weegt politiek mee in de 
uiteindelijke beslissing. Inderdaad, het 
lijkt mij een belangrijke beslissing, 
maar waarom wij nu precies bij deze 
vraag om advies worden gevraagd (en 
bij tal van andere vraagstukken niet) 
blijft voor mij in het ongewisse.  

 

Risico Referendum 

Het organiseren van een referendum 
is niet zonder risico. Terwijl een over-

grote meerderheid van ons parlement 
eerder duidelijk heeft gemaakt voor-
stander te zijn van deze grondwet lijkt 
het er op dat een meerderheid van de 
bevolking er weinig voor voelt. Zo 
wordt op dit thema de kloof tussen 
burgers en politiek goed zichtbaar. Ik 
ben dus eigenlijk tegen dit referendum, 
maar zal uiteindelijk wel “voor” stem-
men nu ik toch de kans krijg. Want je 
moet inderdaad niet aan denken dat 
de Nederlandse bevolking tegen gaat 
stemmen. Staan we toch zeer te kijk in 
Europa! Als naar binnengekeerd, niet 
naar de toekomst gericht. Laat de we-
reld maar aan ons voorbijgaan! Of we 
willen het kwaad buiten onze grenzen 
houden (alsof dat niet ten diepste in 
ons allemaal schuilgaat). Het blijkt dat 
mensen zeer uiteenlopende motieven 
hebben en nu de kans aangrijpen om 
“tegen” te stemmen. Om zaken die 
niets met de Grondwet te maken heb-
ben. Of omdat ze het er niet eens zijn 
dat goedkopere Poolse werkkrachten 
ons het werk goedkoper uit handen 
willen nemen, of omdat wellicht straks 
Turkije bij de Europese Unie komt. Of 
omdat ze überhaupt geen vertrouwen 
hebben in de politiek. Ik stem echter 
“voor”, ook omdat ik er belangrijke 
principes in herken.  
 

Grondrechten  
Er komt geen Europese superstaat die 
alles van boven af regelt en waarbij de 
kleinere staten zoals Nederland maar 
hebben te buigen of te stikken. Een ja 
tegen de grondwet geeft Europa meer 
bevoegdheden, zeker. Maar ander-
zijds zorgt de grondwet juist ook voor 
meer waarborgen tegen, en een bete-
re verdeling van, deze bevoegdheden. 
Met name het handvest van grond-
rechten is daarin een enorme stap 
voorwaarts. Voortaan kunnen EU-
burgers deze grondrechten inroepen 
tegenover EU-instellingen en nationale 
regeringen in de uitoefening van Euro-
pees recht. Er worden verder niet al-
leen ‘exclusieve bevoegdheden’ gere-
geld en overgeheveld naar Europa, 

maar er zijn ook ‘gedeelde 
bevoegdheden’ waarbij de EU wat te 
zeggen heeft, maar de nationale parle-
menten ook nog wat te zeggen heb-
ben. Hierbij wordt ook het zogenaam-
de subsidiariteitsbeginsel toegepast, 
dat bepaald dat zaken in principe op 
zo laag mogelijk niveau geregeld moe-
ten worden. En dat vind ik juist als 
christen-democraat een goede zaak. 
Bovendien maakt de grondwet de Eu-
ropese besluitvorming democratischer 
(het Europese Parlement krijgt meer 
bevoegdheden) en de Unie slagvaardi-
ger (omdat in de Raad van Ministers 
de besluitvorming door middel van een 
gekwalificeerde meerderheid wordt 
uitgebreid) en dat is een goede zaak 
nu het aantal leden met 25 wel groot is 
geworden. Er is in de nieuwe grondwet 
ook nog een artikel opgenomen dat de 
status van kerken en religieuze vereni-
gingen in de lidstaten eerbiedigt, en 
waarin de Unie zich verplicht tot een 
regelmatige dialoog met de kerken. 
Ook een prima zaak.  

 

Vrede 
Aan “Europa” hebben we ook voor een 
groot deel te danken dat we nu al 60 
jaar in vrede leven en dat de welvaart 
zeer behoorlijk is toegenomen. Juist in 
een klein land dat altijd veel aan de 
export en de handel te danken heeft 
gehad zouden we moeten beseffen 
dat Europa heel belangrijk is. En dat 
het niet onredelijk is dat anderen in 
Europa nog wat achterstand in die 
welvaartsontwikkeling willen wegwer-
ken. Als christendemocraten hebben 
we toch altijd de mond vol gehad over 
solidariteit en een eerlijke verdeling 
van de welvaart? Stem dus “voor” in 
juni. Europa verdient JA! 

 

Het bestuur bedankt José Meijs voor 
haar jarenlange grote inzet! 

 

Wim Zwanenburg 

voorzitter CDA Huizen  
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Keucheniusstraat 

Als fractie hebben we een belangrijke 
rol gespeeld bij het realiseren van een 
doorbraak voor het hoofdwinkelcen-
trum. Voor het eerst sinds jaren lag er 
nu een plan voor, dat heel dicht bij de 
gemeentelijke randvoorwaarden 
kwam. Wij vonden dat we nu moesten 
doorpakken, maar in het Collegepro-
gramma zat een blokkade. Gelukkig 
waren ook onze coalitiepartners bereid 
om hier, in het belang van de Huizer 
gemeenschap, flexibel mee om te 
gaan. De komende maanden zal het 
College met de projectontwikkelaars 
verder onderhandelen over de nadere 
uitwerking van de plannen.  

De CDA fractie is enthousiast over de 
door de projectontwikkelaars gepre-
senteerde plannen. Natuurlijk, het kan 
altijd mooier. De CDA fractie had ook 
liever meer woningen erbij gehad en 
het parkeren onder de grond gebracht. 
Maar de financiële positie van onze 
gemeente laat het niet toe om daarin 
vele miljoenen euro’s te investeren. 
Wij willen ook de lasten voor de bur-
gers niet verder laten stijgen. En het 
plan dat er nu ligt is alleszins accepta-
bel.  

 

Oude haven 

Ook de ontwikkeling van het gebied 
Oude Haven is in een belangrijke vol-
gende fase gekomen. Er is een besluit 
genomen over de richting van de plan-
ontwikkeling in de tweede fase. De 
CDA fractie is in het algemeen zeer 
positief over de voorgenomen plan-
nen, die de kwaliteit en de levendig-
heid van dit gebied een enorme impuls 
zullen geven.  

 

Starterswoningen 

Het voorstel om in plaats van kantoor-
ruimte nu goedkope koopwoningen 
voor starters te realiseren op de loca-
tie IJsbaan, kon rekenen op de vol-
mondige instemming van de CDA frac-
tie. We zullen alle zeilen bij moeten 
zetten om voldoende woningen voor 
starters in Huizen te realiseren. De 
vraag naar goedkope koopwoningen 
voor starters in Huizen is momenteel 
erg groot. Veel jongeren moeten nood-
gedwongen uitwijken naar Almere, 
Hilversum of Houten, terwijl we juist 
als gemeente zo graag willen dat jon-
geren in Huizen blijven wonen.  

 

Regeling maatschappelijk verkeer 

Met de regeling Maatschappelijk ver-
keer, waardoor kinderen van de mini-
ma in staat kunnen worden gesteld om 
mee te doen aan sport, culturele activi-
teiten, activiteiten op school etc., kan 
het hoge beleidsniveau van het ar-
moedebeleid van de Gemeente Hui-
zen op dit punt worden gehandhaafd. 
Dat is van het begin af aan de inzet 
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van de CDA fractie geweest in de col-
legeonderhandelingen en als zodanig 
is dit ook in het Collegeprogramma 
opgenomen. Met de komst van de Wet 
Werk en Bijstand per 1 januari 2005 
ontstond het risico dat deze groep toch 
nog in de knel zou komen. Het College 
(met uitzondering van de wethouder 
van financiën, die naar de mening van 
de CDA fractie overigens om volstrekt 
onverklaarbare redenen dit voorstel 
niet steunt) heeft zich hiermee maxi-
maal ingezet voor deze kwetsbare 
groep. Daarmee is voldaan aan de 
nadere eisen zoals die o.a. door de 
CDA fractie in oktober 2004 aan de 
begroting 2005 zijn gesteld. Een mooi 
resultaat voor de CDA fractie, maar 
vooral voor de kinderen van de mini-
ma, die hiervan zullen profiteren. 

 

Voorjaarsnota 

De komende weken gaan we ons in-
tensief bezig houden met de voor-
jaarsnota. De behandeling hiervan zal 
naar verwachting dit jaar meer het 
karakter van algemene beschouwin-
gen krijgen. Dat betekent dat we al in 
het voorjaar duidelijk moeten aange-
ven wat we voor de begroting van 
2006 belangrijk vinden.  

 

Janny Bakker 

Fractievoorzitter  

In de afgelopen maanden zijn belangrijke politieke dossiers aan de orde geweest, waaronder de Keucheniusstraat 
en de Oude Haven. Daarnaast hebben we ons als fractie ook behoorlijk ingespannen voor de voorbereiding van 
het CDA verkiezingsprogramma 2006-2010. We hebben daarover burgers aangesproken in onze winkelcentra en 
vele leden van het CDA telefonisch benaderd. Ook hebben we weer werkbezoeken gebracht, onder andere aan het 
Inloophuis en aan de bewonerscommissie Flora (Huizermaat West). In het navolgende beschrijf ik enkele hoogte-
punten van de afgelopen maanden. 

Nieuws vanuit de CDA Fractie 



 

Het lijkt nog ver weg, maar volgend 
voorjaar zijn er al gemeenteraadsver-
kiezingen. Het partijbestuur is al volop 
gestart met de voorbereidingen. Er zijn 
een aantal commissies aangesteld om 
deze verkiezingen tot een groot suc-
ces te maken: 

De Programmacommissie, die het 
verkiezingsprogramma gaat opstellen 
onder voorzitterschap van Kees de 
Kok 

Het Campagneteam, dat de verkie-
zingscampagne gaat coördineren, on-
der leiding van Robert de Vries  

De kandidatenselectiecommissie 
onder voorzitterschap van Rein Jan-
sen. Deze commissie zal het bestuur 
gaan adviseren met betrekking tot de 
lijst van kandidaten voor de verkiezin-
gen.  

Het zijn de mensen die het hem doen. 
Daarom roepen wij u op roept actief 

mee te werken aan succesvolle verkie-
zingen voor het CDA in Huizen in 
2006.  

Voor de verkiezingen zijn op vele 
plaatsen en in vele functies mensen 
nodig, mensen die zich voor de begin-
selen van het CDA willen inzetten: 

• Als raadslid voor de periode 2006-

2010 op een verkiesbare plaats op 
de verkiezingslijst (plaatsen 1 t/m 7 

• Als toekomstig raadslid op een min-
der verkiesbare plaats op de kandi-
datenlijst, (plaatsen 8 t/m 12), deze 
periode actief als schaduwfractie 

• Als ondersteuner van het partijpro-
gramma op een niet verkiesbare 
plaats op de lijst (overige plaatsen) 

• Als kandidaat wethouder 

• Als medewerker aan de campagne 
in of voor één van de commissies 

• Als adviseur en meedenker voor een 
bepaald onderwerp uit het verkie-
zingsprogramma,  

• Als aangever van potentiële kandi-
daten voor de verkiezingslijst 

• Als bereid om ……(vult u zelf maar 
in) 
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5 redenen om ‘JA!’ te stemmen op 1 juni 
Betere samenwerking  

Samenwerken in de strijd tegen terrorisme en (drugs)criminaliteit, maar ook samenwerken op het gebied van asielzoekers, 
migratie en het buitenlands beleid 

Meer welvaart  

Profiteren van de Europese markt. Tachtig procent van de Nederlandse export gaat naar andere EU-landen, daar verdie-
nen we een kwart van ons nationaal inkomen mee. Dankzij die ene Europese markt is de Nederlandse export in tien jaar 
verdubbeld. 

Gemeenschappelijke waarden  

Zestig jaar vrede. Europese samenwerking heeft de lidstaten vrede, veiligheid en voorspoed gebracht. De Europese 
grondwet is er om die verworvenheden veilig te stellen voor de toekomst. 

Autonome lidstaten  

Geen Europese superstaat. De Europese grondwet vervangt de Nederlandse grondwet niet, maar staat ernaast. 

Actieve burgers  

het Europees burgerinitiatief. Als één miljoen burgers samen ergens achter staan, is Europa verplicht  hiermee aan de slag 
te gaan. 

Gemeenteraadsverkiezingen 2006 
Worden met uw hulp een groot succes 
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U kent ons motto: Vrijwilligers: daar 
heeft het CDA wat mee, wij nodigen u 
uit u aan te melden om actief aan de 
verkiezingsvoorbereidingen deel te 
nemen. 

U kunt dat op allerlei wijzen doen: 
mondeling, per e-mail, telefoon of brief 
of via onze website www.cda.nl/
huizen. Het is prettig als we een aan-
tal gegevens van u krijgen om met u te 
bezien op welke wijze u het best kunt 
bijdragen, zoals uw interesse en/of 
deskundigheidsterrein. Een opzetje 

daarvoor treft u aan als bijlage in de in 
dit blad ingevoegde brief. In het onder-
staande kadertje treft u een aantal 
relevante punten aan uit de CDA-
regelingen met betrekking tot de kan-
didaatstelling. 

 

Graag maken we een persoonlijke of 
telefonische afspraak met u om hier-
over van gedachten te wisselen.  

We zien u ook graag op onze ALV op 
30 juni waar we de lijsttrekker kiezen 

en waar u ons op bovenstaande kunt 
aanspreken. 

De Kandidatenselectiecommissie 

Rein Jansen, tel. 035 5244437,  
reinjansen@planet.nl  

André Verkaik, tel. 035 5243831,  
averkaik@wanadoo.nl  

Johanna Visser, tel. 035 5264946,  
johannavisser@gmail.com 

• Het kandidaatstellingsreglement bepaalt dat de kandidaat op de dag van kandidaatstelling één jaar als lid van het 
CDA bij het landelijk CDA-bureau geregistreerd moet staan, tenzij op grond van bijzondere omstandigheden ont-
heffing wordt verleend. 

• Vanaf het moment dat de kandidaten schriftelijk aan het bestuur hebben medegedeeld dat zij een eventuele kandi-
datuur zullen aanvaarden dienen zij zich van activiteiten te onthouden die rechtstreeks of zijdelings verband hou-
den met de voorbereiding van de kandidaatstelling binnen de afdeling. Aan de kandidaten wordt gevraagd de zo-
geheten interne partijverklaring te ondertekenen.  

• Op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement is het lidmaatschap van de gemeenteraad onverenigbaar 
met het lidmaatschap van het bestuur van de gemeentelijke afdeling, met het lidmaatschap van Provinciale Staten, 
van Eerste of Tweede Kamer of het Europees Parlement en met het burgemeesterschap. Van deze onverenig-
baarheden kan in zeer uitzonderlijke gevallen ontheffing worden verleend.  

• Van kandidaten voor de gemeenteraad wordt verwacht dat zij bereid zijn deel te nemen aan scholingsactiviteiten 
en deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld in de vorm van een cursus van het Steenkampinstituut dan wel een 
leergang zoals de Kaderschool.  

• De algemene vergadering van de gemeentelijke afdeling heeft de bevoegdheid om vóór 3 september 2005 een 
profielschets vast te stellen voor de kandidaten, dit mede in verband met de gewenste samenstelling van en de 
onderscheiden deskundigheid in de fractie. 

• De algemene vergadering bepaalt vóór 3 september 2005 de omvang van de lijst. Hoofdregel in de Kieswet is dat 
een kandidatenlijst maximaal dertig namen mag bevatten. 

• Vóór 3 september 2005 dient de algemene vergadering te beslissen welke stemmingsprocedure ten aanzien van 
de advieslijst gevolgd zal gaan worden. De drie procedures waartussen gekozen kan worden zijn het puntensys-
teem, het plaats-voor-plaats-systeem en het gemengde systeem. Het kandidaatstellingsreglement spreekt een 
duidelijke voorkeur uit voor het zogenoemde gemengde systeem. Valt de keuze op het gemengde systeem dan 
wordt door de algemene vergadering schriftelijk gestemd over het aantal plaatsen dat gelijk is aan het aantal zit-
tende CDA-gemeenteraadsleden, vermeerderd met vijf. De stemming geschiedt plaats voor plaats, zodat eerst 
nummer twee op de kandidatenlijst wordt aangewezen (de lijsttrekker wordt immers apart verkozen), vervolgens 
nummer drie, enzovoort. Op deze stemmingen zijn de bepalingen met betrekking tot het plaats-voor-plaats-
systeem van overeenkomstige toepassing.  

Punten uit de CDA-Procedures Kandidaatstelling 
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Pas 65 

Niny van Oerle 

De stelling is ook van toepassing op 
de voorzitter van de fractiecommissie 
die de nota heeft voorbereid: Niny van 
Oerle. Het CDA-kamerlid uit Haarlem 
is 70 jaar, maar staat niet aan de kant 
om te kijken hoe anderen die jonger 
zijn het ouderenbeleid in Nederland 
bepalen. Nee, Niny neemt zelf het 
voortouw en is op dit moment hard 
aan het werk om het CDA-
ouderenbeleid te bepalen en uit te 
dragen. Als je haar agenda raadpleegt 
op www.cda.nl dan staan daar tot aan 
de zomervakantie bijna 30 activiteiten 
(spreekbeurten, bezoeken, etc) buiten 
Den Haag genoemd, die bijna allemaal 
met het ouderenbeleid te maken heb-
ben Ook is ze voorzitter van de thema-
commissie ouderenbeleid van de 
Tweede Kamer. 
 
Nota PAS 65 

In de nota PAS 65 (prettig leesbaar en 
slechts 50 bladzijden) wordt stelling 
genomen tegen het beeld dat ouderen 
een probleemgroep zijn of uitsluitend 
een maatschappelijke kostenpost. In 
werkelijkheid is er sprake van een gro-
te verbondenheid tussen ouderen, 
kinderen en kleinkinderen. Het klopt 
niet dat er een grote groep calculeren-
de ouderen bestaat die eigen belan-
gen verdedigt ten koste van jongere 
generaties. Als er al problemen optre-
den in de contacten tussen de genera-
ties, dan heeft dat meer te maken met 
grotere reisafstanden tussen ouders 
en kinderen dan in het verleden. Of 
met piekbelasting in moderne gezin-
nen door de combinatie van werk, zorg 
voor jonge kinderen en aandacht voor 
de hulpbehoevende eigen ouders. 
 

Vijf stellingen 
Het CDA pleit in de nota voor ‘het (her)
scheppen van infrastructurele voor-
waarden die nodig zijn om de verbin-
dingen tussen de generaties te la-
ten functioneren op de manier waar-
op burgers dat zelf willen’. Er zijn vijf 
stellingen geformuleerd. 

• Bescherming van zwakkeren 
Ouderen met een laag inkomen 
moeten blijvend beschermd worden 
door nadrukkelijk te kiezen voor spe-
cifieke maatregelen via belastingre-
gelingen, zodat het geld terecht komt 
bij de mensen die dat echt nodig 
hebben. Verder pleit het CDA op-
nieuw voor een lastenmaximum: 
burgers betalen maximaal een be-
paald percentage van hun inkomen 
aan de kosten voor ouderschap, 
wonen en zorg. 

• Behoud van kennis en ervaring 
Ondersteunen van ouderen die hun 
kennis en ervaring op alle mogelijke 
manieren willen blijven inzetten voor 
de maatschappij, bijvoorbeeld door 
flexibele pensionering mogelijk te 
maken. Het recht op AOW vanaf 65 
jaar moet blijven bestaan, maar de 
mogelijkheid tot doorwerken na het 
65e levensjaar moet in onderlinge 
overeenstemming tussen werkgever 
en werknemer geregeld kunnen wor-
den. Anderzijds moet het mogelijk 
blijven om eerder met werken te 
stoppen, de levensloopregeling biedt 
die mogelijkheid. In de nota PAS 65 
wordt gepleit voor flexibele pensio-
nering op basis van individuele keu-
zevrijheid. 

• Generatiebewust bouwen 
Ontwikkelen van een levensloopbe-
stendig ruimtelijk beleid. Er dus voor 
zorgen dat de generaties dicht ge-

noeg bij elkaar kunnen blijven wo-
nen in wijken, dorpen en steden. Het 
CDA wil bevorderen dat er genoeg 
tieners in de buurt wonen om te kun-
nen oppassen, dat er in een wijk 
genoeg mensen overdag thuis zijn 
om een levendig straatbeeld te hou-
den, dat er genoeg mensen in de 
middenfase van hun leven zijn om 
de buurt veilig te houden of ouderen 
te helpen met kleine klusjes. Elke 
gemeente moet dus de eigen 
(toekomstige) demografische ontwik-
kelingen goed in beeld krijgen en die 
regionaal afstemmen. Vervolgens 
moet de innovatie en creativiteit op 
het terrein van levensloopbestendig 
bouwen gestimuleerd worden in sa-
menwerking tussen de gemeente, 
de woningbouwcorporaties en ande-
re marktpartijen. 

• Bestuur mee op plaatselijk niveau 
De ouderen zelf en de ouderenorga-
nisaties moeten in staat gesteld wor-
den om het plaatselijk ouderenbeleid 
in een zeer vroeg stadium te beïn-
vloeden. In dit kader is een belang-
rijk punt hoe ouderen geïnformeerd 
worden over en betrokken worden 
bij de veranderingen die de nieuwe 
Wet op de Maatschappelijke Onder-
steuning (WMO) met zich mee 
brengt. Wet- en regelgeving is vaak 
ondoorzichtig. De invoering van de 
WMO biedt de mogelijkheid om bur-
gers juist veel zeggenschap te ge-
ven over de keuzes die gemaakt 
moeten gaan worden. 

• Mee bepalen in instellingen 
Ouderen/cliënten moeten voldoende 
informatie en macht krijgen om ech-
te invloed uit te kunnen oefenen op 
het aanbod en op het beleid van 
zorginstellingen. Organisaties van 

Ouderen zijn geen doelgroep, maar een doe-groep. Deze stelling staat prominent op de kaft van de 
nota ‘PAS 65’, die door de Tweede Kamerfractie van het CDA recent gepresenteerd is.  

Niny van Oerle 
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ouderen moeten eigen onderzoek 
kunnen laten uitvoeren of invloed 
krijgen op het verschuiven van bud-
getten tussen instellingen. Ook moet 
de transparantie bij gemeenten en 
zorginstellingen vergroot worden. 
Een wettelijk recht op informatie, 
inspraak, medebeslismacht. Tenslot-
te wordt gepleit voor ‘het veranderen 
van denken’ bij professionals. In de 
zorg is de overgrote meerderheid 
van de ouderen in staat om zelf de 
zorg aan te sturen. Het echte pro-
bleem is vaak het ontbreken van 
samenwerking tussen formele en 
informele zorg. Daarom is een bete-
re infrastructuur voor de begeleiding 
van cliënten nodig, zoals een coach 
of mentor voor iemand met een in-
gewikkelde zorgvraag. 

De nota PAS 65 sluit af met de stelling 
dat het CDA staat voor een algemeen 
generatiebeleid. Ouderenbeleid begint 
in feite al als iemand nog jong is. Denk 
aan de levensloopregeling. Mensen 
moeten vooruit denken: welke keuze 
maak ik nu en wat betekent dat voor 
later? Generatiebeleid wil zeggen dat 
een 20-jarige al stil moet staan bij het 
feit dat hij of zij later kinderen kan krij-
gen en daarop vooruit loopt door tijd of 
geld te sparen. Een 30-jarige moet 
zich realiseren of hij of zij over 20 jaar 
nog het zelfde werk wil blijven doen. 
Hij of zij moet dus bereid zijn om  in 
zichzelf te investeren door middel van 
voortdurende scholing. En de 50-jarige 
moet zich afvragen wat hij of zij rond 
het 70e levensjaar graag wil doen. Dat 
geldt ook voor de overheid. Ouderen-

beleid is het scheppen van structuren 
op terreinen als werk, wonen, welzijn 
en zorg die burgers in staat stelt om 
zelf een rol te spelen in het nemen van 
voorzorgen. 

Tenslotte citeer ik de laatste zin van 
het rapport, omdat het zo’n mooi en 
positief beeld over het ouder worden 
neerzet: “Vergrijzing kan problemen 
opleveren, maar het betekent ook dat 
(groot)ouders en (klein)kinderen lan-
ger van elkaar kunnen genieten dan 
ooit”. 

 

Kees de Kok  

(lid van de CDA-focusgroep ouderen-
beleid onder voorzitterschap van Niny 
van Oerle). 

CDA-Vrouwen 
De ‘C’ van het CDA 

Op 16 april is het CDAV Huizen met 
een grote groep vrouwen naar de bij-
eenkomst van het CDA in Ede ge-
weest. Het motto was “De C van het 
CDA”.  

 

 

 

 

 

 

 

Partijvoorzitter Marja van Bijsterveld 
benadrukte dat het appèl dat het CDA 
doet altijd getoetst moet worden aan 
de politieke praktijk. ‘De C is geen lege 
huls of windowdressing; vanuit het 
Evangelie worden wij elke dag opge-
roepen gestalte te geven aan een 
daadwerkelijke samenleving. Het 
Evangelie is de bron waaruit we dage-
lijks mogen putten, maar dat vergt wel 

een zoektocht en immer ruimte voor 
zelfkritiek, dat alles voor een geloof-
waardig en herkenbaar CDA. Onze 
politieke overtuiging is immers geen 

preek voor de zondag, maar een op-
dracht voor alle dagen.’ 

Na dit betoog kregen wij een toe-
spraak van onze minister van Justitie 
Piet Hein Donner. Volgens Donner kan 
het CDA perspectief bieden in een tijd 
die gekenmerkt wordt door een groei-
ende verwarring, angst en onzeker-
heid. De samenleving wordt volgens 
Donner gevormd door een breed spec-
trum van verbanden en organisaties, 

die tussen overheid en markt in staan, 
‘waarin we gezamenlijk de oplossing 
van maatschappelijke vragen en knel-
punten ter hand nemen. De christen-
democratische invulling van het begrip 
vrijheid is de ‘vrijheid om aan onze 
bestemming te beantwoorden en om 
gemeenschappelijke doelen te realise-
ren.’ Juist in een multiculturele samen-
leving is dat van groot belang, omdat 
‘vrijheid ook inhoudt elkaar begrijpen, 
met elkaar rekening te houden om zo 
een gemeenschappelijke toekomst te 
verzekeren voor onszelf en onze 
kinderen’, aldus de minister. 

 

‘s Middags waren er diverse discussie-
groepen waaraan deel genomen kon 
worden en waar eenieder zijn of haar 
inbreng kon geven. 

 

Het CDAV kan terug zien op een ple-
zierige bijeenkomst met een brede 
belangstelling vanuit Huizen. 
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nodig? Er zijn de afgelopen tijd toch 
al maatregelen genomen in de 
AWBZ, zoals bijvoorbeeld de eigen 
bijdrage thuiszorg? 

• Is die eigen bijdrage voor de thuis-
zorg eigenlijk wel echt nodig? Veel 
mensen kunnen de thuiszorg daar-
door niet meer betalen, waardoor 
ze eerder naar een verzorgingshuis 
moeten. 

• Hadden de premies niet beter om-
hoog gekund? 

• Er komt dus een nieuwe wet, de 
WMO. Wat wordt daarin precies 
geregeld? 

Op vrijdag 20 mei is de huiskamerbij-
eenkomst van de CDA-vrouwen met 
als thema “Veranderingen in de AWBZ 
en WMO; hoe, wat en waarom?’ 

Aangezien de inleverdatum voor de 
kopij van CDAccenten net een week 
voor 20 mei was kunnen wij u helaas 
niet melden wat de discussie opgele-
verd heeft, wel kunnen wij u melden 
dat de volgende vragen ter discussie 
stonden: 

• In 2006 komt er een nieuw zorg-
stelsel. Gaat de AWBZ dan ook 
veranderen? 

• Waarom zijn die veranderingen 

• Wat verandert er voor mensen die 
nu gebruik maken van de AWBZ-
zorg? 

 

Gemeenten moeten de WMO gaan 
uitvoeren, maar leidt dat niet tot wille-
keur? Bij de bijzondere bijstand zijn er 
ook grote verschillen tussen gemeen-
ten. Is het niet veel beter om dit lande-
lijk te regelen? 

Mocht u meer over de WMO willen 
weten dan kunt u altijd contact opne-
men met de fractievoorzitter mevrouw 
Janny Bakker-Klein 525 43 27 of 
j.bakker-klein@wanadoo.nl 

Huiskamerbijeenkomst CDAV 

Hartelijk dank, José. 

José Meijs is jarenlang ‘het’ gezicht 
geweest van het CDAV Huizen. Met 
enorme inzet en charme wist ze vele 
mensen - en dan met name vrouwen - 
te enthousiasmeren om bijeenkomsten 
te bezoeken en ze daarvoor te interes-
seren. Velen van u zullen zich het uit-
stapje met de bus nog herinneren aan 
Prinsjesdag in Den Haag en naar het 
Europees Parlement waar we een be-
zoek hadden met Bartho Pronk. Deze 

busreisjes waren letterlijk tot in de 
puntjes geregeld. Dit zijn zo maar een 
paar voorbeelden uit het assortiment 
van wat José heeft georganiseerd. 

Al geruime tijd had José aangegeven 
er mee te willen stoppen, maar aange-
zien er geen opvolger was ging ze 
toch maar zoals gewoonlijk door om 
de dingen te regelen die te doen ston-
den voor het CDAV Huizen. 

Afgelopen voorjaar tijdens de bijeen-
komst op het gemeentehuis met de 
vrouwen uit de fractie is er afgespro-
ken dat de fractievrouwen met onder-
steuning van Johanna Visser de voor-
zittersrol zullen vervullen. Zo kan het 
CDAV in ieder geval de komende drie 
jaar doorgaan in Huizen. 

José, namens velen willen wij je harte-
lijk danken voor al wat je voor het CD-
AV hebt gedaan. 

Omwonenden Holleblok willen aanpak overlast 

Op zaterdagochtend 7 mei was de CDA fractie aanwezig in het winkelcentrum “Holleblok”. Vanwege de kou en de 
plotselinge hevige regenbuien was het bezoek iets korter dan beoogd. Toch konden 34 personen worden geïnter-
viewd over hun opvattingen over hun directe leefomgeving. Opvallend veel van hen klaagden over overlast van 
hondenpoep, zwerfvuil en vandalisme in deze wijk. Ook werden diverse onveilige verkeerssituaties genoemd.  

Het bezoek aan het winkelcentrum Holleblok was het vierde bezoek van de CDA fractie in de serie bezoeken aan 
de diverse winkelcentra in Huizen. Eerder bezocht de fractie het winkelcentrum Phohi, het winkelcentrum de Kost-
mand en het winkelcentrum Oostermeent. Het CDA wil de informatie die burgers geven gebruiken voor concrete 
verbeterpunten in het nieuwe CDA verkiezingsprogramma 2006-2010. Op 4 juni is de CDA fractie in het hoofdwin-
kelcentrum aanwezig. 
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Wethouder Jaap Kos houdt weblog bij 

Zoals een oplettende bezoeker al heeft opgemerkt houdt wethouder Jaap Kos van ROW (Ruimtelijke Ordening en 
Openbare werken) sinds enige tijd een weblog (online dagboek) bij op de website van het CDA te Huizen. Hij volgt 
hiermee diverse landelijke politici die dit al geruime tijd doen, zoals bijvoorbeeld minister Zalm. Door middel van 
de website zal Jaap Kos de bezoekers op het weblog regelmatig informeren over de dingen die hij als wethouder 
meemaakt.  

Update informatie een paar keer per 
week 

Zoals Jaap Kos op zijn weblog schrijft 
is het de bedoeling om de website met 
enige regelmaat te voorzien van infor-
matie over zijn werkzaamheden als 
wethouder in Huizen. Hij schrijft over 
het wel en wee in zijn functie en wat hij 
meemaakt tijdens zijn werkdagen. Zo 
is de lezer van het weblog altijd up to 
date met de activiteiten rondom Jaap 
Kos en ontwikkelingen op het gebied 

van Ruimtelijke Ordening en Openba-
re werken.  

De informatie op het weblog geeft 
Jaap Kos weer vanuit zijn eigen visie 
en persoonlijke opvattingen met be-
trekking tot zijn functie. Het zijn dus 
niet de collegestandpunten die via het 
weblog worden behandeld of bekend-
gemaakt. Het gaat uitsluitend om de 
persoonlijke werkervaringen van Jaap 
Kos. 

 

Uitgedaagd tot Interactie  

De lezer wordt van harte uitgenodigd 
om naast het lezen van de berichten 
hier ook op te reageren. Jaap Kos zal 
de reacties waarderen en zoveel mo-
gelijk proberen te verwerken in zijn 
berichten op het weblog.  

 

U kunt de weblog bereiken via  
http://www.cda.nl/huizen en dan door-
klikken naar ‘dagboek Jaap Kos’. 

Overlast 

De meeste ondervraagden vanuit de 
wijk rond het winkelcentrum Holleblok 
lieten weten dat de overlast van hon-
denpoep in deze wijk zeer storend is. 
Er worden zelfs honden uitgelaten op 
kinderspeelplaatsen. Ook ergerden de 
ondervraagden zich vrijwel unaniem 
aan het zwerfvuil in de wijk, aan het 
parkeren op plaatsen waar dat niet 
mag, aan de graffiti en aan de toena-
me van vandalisme, zoals het kapot 
maken van bushokjes. Veel onder-
vraagden misten de aanwezigheid van 
politie in de wijk. Enkele ondervraag-
den lieten weten zich ’s avonds op 
straat niet meer veilig te voelen.  

   

Onveilige verkeerssituaties 

Een tweede veelgenoemd probleem 
betrof de verkeerssituatie. Opmerkin-
gen hierover varieerden van loszitten-
de tegels (met name voor ouderen 
onveilig) en aan het veel te hard rijden 
van automobilisten, met name in de 30 
km zones. Een veelgenoemd onder-
werp was ook de situatie op “de Haar”. 

Daar wordt volgens diverse onder-
vraagden veel te hard gereden, vooral 
op de plek waar de “puist” in de weg is 
aangebracht.   

Bewonerscommissie FLORA 

Naar aanleiding van de aankondiging 
van de werkbezoeken door het CDA 
Huizen werd de CDA fractie recent 
uitgenodigd voor het bijwonen van een 
vergadering van de bewonerscommis-
sie FLORA, een zeer actieve groep 
mensen die voortdurend bezig is om te 
zoeken naar mogelijkheden om de wijk 
Huizermaat West prettig en leefbaar te 
houden. Punten die de ondervraagde 
personen in het winkelcentrum Holle-
blok naar voren brachten werden tij-
dens dit bezoek ook al door deze com-
missie aangegeven. “Dat betekent wat 
ons betreft dat dit probleem in deze 
wijk zeer serieus moet worden geno-
men” aldus Janny Bakker, fractievoor-
zitter van het CDA Huizen. “Het gaat 
hier niet om een aantal toevallige 
klachten”. De CDA fractie pleit al jaren 
voor betere handhaving van kleine 
overtredingen. In oktober 2004 diende 
het CDA een motie in om hiervoor 

“buitengewone opsporingsambtena-
ren” (BOA’s) in te zetten. De motie 
werd aangenomen, maar er is nog 
geen enkele BOA aangesteld. Wat de 
CDA fractie betreft zou nog dit jaar 
moeten worden begonnen met een 
experiment met een BOA, bijvoorbeeld 
in deze wijk. Janny Bakker: “Zo’n ex-
periment zou prima in nauw overleg 
met de bewonerscommissie FLORA 
kunnen worden uitgevoerd. Deze men-
sen zijn zeer betrokken bij hun wijk en 
ook heel goed in staat om met de ge-
meente mee te denken. Als gemeente 
zeggen we vaak dat we verantwoorde-
lijke burgers verwachten. Als burgers 
zich zo verantwoordelijk opstellen, 
laten we dan van onze kant ook goed 
naar hen  luisteren!”.  



Colofon 
Vijftiende jaargang, nummer 2, mei 2005. Het ledencontactblad 
van het CDA-Huizen komt uit onder verantwoordelijkheid van het 

bestuur. 

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

Drukkerij: 
De uitgave van dit blad wordt mede mogelijk gemaakt door onze 
adverteerders! Druk: J.Bout & Zonen 
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Datum Activiteit 
4 jun      CDA Fractie op oude raadhuisplein 
6 jun  Presidium 

13 jun  Werkbezoek fractie 
20 jun  Fractievergadering 
21 jun  Commissie ROW 
22 jun  Commissie BWZ 
22 jun  Algemene Ledenvergadering (Zenderkerk) 
23 jun  Commissie ABF 

4 jul  Fractievergadering 
7 jul           Gemeenteraadsvergadering 

11 jul    Evt. voortzetting gemeenteraad 
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Contact: 
Hinde 3, 1273 GN Huizen 

tel: (035) 524 44 37 

fax: (035) 523 16 55 

e-mail: reinjansen@planet.nl 

Redactie: 
Rein Jansen, hoofdredacteur 
Kees de Kok 
Nel Woudsma 
Ruben Woudsma 
 
Harry Meijers, columnist 

Website: 
http://www.cda.nl/huizen 

Agenda 

Noteert u hem alvast in uw agenda?  

De ledenvergadering vindt plaats op donderdag 30 juni! 

Op de voorjaars-ALV zullen we terug blikken op de achter ons liggende periode. Op deze ALV zal ook het aspirant-lid 
Clary Vos worden voorgedragen om het bestuur te komen versterken. Daarnaast zal het Financieel Jaarverslag van het 
CDA Huizen over 2004 en de Begroting over 2005 worden behandeld.  

 

Tijdens deze avond willen we met elkaar discussiëren over een 10-puntenlijst met politieke prioriteiten voor het verkie-
zingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Hopelijk is de programmacommissie onder leiding 
van Kees de Kok dan al in staat daar een eerste voorzet voor te leveren. 

 

In deze vergadering tenslotte zal ook de keuze van de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2006 aan de 
orde komen. 

 

De voorjaars algemene ledenvergadering wordt gehouden in de Zenderkerk te Huizen. 

Algemene Ledenvergadering 



Bestuur CDA Huizen 

Voorzitter: Wim Zwanenburg 
A. Crijnssenstraat 7, 1411 DV Naarden 

tel. (035) 523 56 91 / (06) 423 50 938  
e-mail: wimzwanenburg@hotmail.com 
 

Vice-voorzitter  én Penningmeester:  

Albert Dierick 
Naarderstraat 192, 1272 NP Huizen 
tel. (035) 525 13 72 

e-mail: amdierick@tref.nl 
 

Secretaris: André Verkaik 
Vossestraat 32, 1273 TS Huizen 
tel. (035) 524 38 31 
e-mail: averkaik@wanadoo.nl  
 

 

Lid:  Kees de Kok 
Langestraat 60, 1271 RC Huizen 
tel. (035) 52 61 930 
e-mail: cgdekok@planet.nl  
 
Lid: Harmen Rebel 
Zeeweg 17, 1271 VV Huizen 
tel. (035) 526 05 80 
e-mail: woefdram@zonnet.nl 
 

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

Lid: Cees Teeuwissen 
Keucheniusstraat 25, 1271 BM Huizen 
tel. (035) 525 95 61 
e-mail: cees@teeuwissen.com 
 

Lid: Ruben Woudsma 
Merino 22, 1273 JG Huizen 
tel. (035) 602 97 77 
e-mail: ruben.woudsma@tiscali.nl 
 

Rekening nummer: 65.02.26.798  

t.n.v. penningmeester CDA 
ING Bank Huizen 
Girorekening: 251617 
 

CDJA -Huizen  

Harmen Rebel 

Zeeweg 17, 1271 VV Huizen 

tel. (035) 526 05 80 

e-mail: woefram@zonnet.nl 

 

CDA –Vrouwen  

Voorzitter: Nelly Rebel-Kruijmer 

A. de Waalstraat 13, 1272 CB Huizen 

tel. (035) 525 66 49 
e-mail: nrebelkruijmer@wanadoo.nl 

 
Secretariaat: Johanna Visser-Rebel 

Kornhoenlaan 12, 1272 DD Huizen 

tel. (035) 526 49 46 

e-mail: johannavisser@gmail.com 

 
Penningmeester:  

Nel Woudsma-Spaander 

Crailoseweg 56, 1272 EW, Huizen 

tel. (035) 523 17 40 

e-mail: nelwoudsma@wanadoo.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CDA – Wethouder 

Jaap Kos, Wethouder ROW 

Kotter 2, 1276 CE Huizen 

tel. (035) 525 27 45 

e-mail: jaap-kos@wanadoo.nl 

 

CDA – fractie 

Janny Bakker-Klein, fractievoorzitter 

Bachlaan 16 

1272 EK Huizen 

tel. (035) 525 43 27 

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

Jo Beltman 

Nw Bussummerweg 42 

1272 CJ Huizen 

tel. (035) 525 61 53 

e-mail: jwa.beltman@wanadoo.nl  

 
Nelly Rebel-Kruijmer, vice-
fractievoorzitter 

Arie de Waalstraat 13 
1272 CB Huizen 
tel. (035) 525 66 49  
e-mail: nrebelkruijmer@wanadoo.nl 
 

Bert Rebel 

Bovenlangewijnseweg 10 
1272 BX Huizen 
tel (035) 526 40 87 
e-mail: bert.rebel@wanadoo.nl 
 
Nel Woudsma-Spaander, fractiese-
cretaris 

Crailoseweg 56 
1272 EW Huizen 

tel. (035) 523 17 40 

e-mail: nelwoudsma@wanadoo.nl 

Adressen 
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Rondkijker 
CDAchterzijde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door Harry Meijers 

Wat gaat u doen? Stemt u voor of tegen de Europese grondwet? Uw rondkijker 
heeft gekeken, geluisterd en gelezen.  

Nederland verdwijnt van de kaart is het meest gehoorde argument om tegen te 
stemmen.  

Alleen een verenigd en eenstemmig Europa kan in de wereld van morgen nog een 
rol spelen is het argument van de voorstemmers.  

De informatie die u te lezen krijgt is zo ambtelijk dat je als gewone burger - en dus 
geen staatsrechtelijk geleerde - er geen wijs uit wordt. Overigens moet je ook nog 
weten waar je die informatie kunt krijgen. Welnu, op die laatste vraag kan ik u al 
direct antwoord geven. Die informatie ligt namelijk op het gemeentehuis. Daar kunt 
u het gewoon ophalen. Maar waarom heeft de gemeente het niet gewoon meege-
stuurd met de oproepingskaarten vraag je je dan af. Die portokosten kunnen er nog 
wel af.  

 

Zeker sinds een commissie na een toespraak van de heer Baljet zonder slag of 
stoot twee jaar de kapitaals- en onderhoudskosten van 170.000 euro voor het dien-
stencentrum voor haar rekening nam plus nog eens 15.000 euro om de eerste kos-
ten te dekken die de stichting i.o. nodig had. En dat ondanks het gegeven dat een 
bestuurslid meedeelde dat men de jaarlijkse onderhoudskosten ook in de toekomst 
niet zou kunnen betalen. 

 

Maar goed terug naar het komende referendum. Zou Nederland van de Europese 
kaart verdwijnen als we voor stemmen? 

Natuurlijk niet. Nederland blijft een klein lidstaatje van de Verenigde Staten van Eu-
ropa. Of we nog iets te vertellen hebben moeten we afwegen tegenover de huidige 
situatie.  

Wie maken nu de dienst uit in Europa? Duitsland, Frankrijk en Italië. Juist en dat zal 
zo wel blijven denk ik. Geen reden dus om tegen te stemmen, tenzij je uit het vere-
nigd Europa wilt stappen en als een soort Zwitserland een eigen leventje wilt gaan 
leiden. Helaas zijn we volledig afhankelijk van de ons omringende landen voor wat 
betreft onze export, onze rol als transporteur, en onze positie als havenstad van 
Europa. Eigenlijk zit er niets anders op om voor de grondwet te stemmen. Niet om-
dat we daardoor een leidende rol gaan spelen in Europa, maar omdat we tenminste 
meedoen en misschien met andere kleine landen toch nog wat invloed kunnen uit-
oefenen. Het is een beetje kiezen uit de minste van twee kwaden. Maar maak van 
uw recht gebruik en ga in elk geval stemmen! En misschien dat de gemeente alsnog 
de informatie kan toezenden aan alle kiezers. Naar mijn mening is dat verstandig. 

Tegenstemmen betekent dat Nederland wordt platgewalst tussen de Europese 
grootmachten. Voorstemmen betekent dat we naast de wals staan en misschien 
een heel klein beetje aan de schroefjes van de wals kunnen draaien en dat is in elk 
geval beter dan platgewalst worden. 


