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CDA 25 jaar
Op zaterdag 10 september werd in de
Efteling de aftrap gegeven voor het 25
jarig jubileum van het CDA. 25 jaar
geleden schreef de partijsecretaris C.
Kruijmer het volgende aan de leden in
Huizen: Op 11 oktober 1980 is het
CDA van start gegaan. Op die dag zijn
de landelijke ARP, CHU en KVP volledig opgegaan in het éne CDA. Uiteraard heeft dit ook zijn consequenties voor de plaatselijke situatie. Het
reeds bestaande federatieve CDA verband heeft opgehouden te bestaan en
ook m.i.v. 11 oktober zijn de plaatselijke afdelingen van de ARP, CHU en
KVP gefuseerd in de nieuwe CDA afdeling.
Lees meer wetenswaardigheden uit de
oprichtingstijd op pagina 7.

Burgemeester Jos Verdier: ik ben er voor alle burgers.
Na 11 jaar zal Jos Verdier per 1 april
2006 zijn ambt als burgemeester van
Huizen neerleggen. Aanleiding voor
CDAccenten om een gesprek met on-

ze burgemeester te hebben. Op pagina 4 een impressie van het gesprek
van Rein Jansen met een zeer open
en zeer betrokken burgervader.

Wim Baljet:
Dienstencentrum
verdient het!
Ons gewaardeerd lid en ereburger van
Huizen heeft ons laten weten het in het
geheel oneens te zijn met de stelling
van onze Rondkijker over de grootmoedigheid van de gemeente met betrekking tot het dienstencentrum in het vorige nummer.
Lees hoe het precies zit op pagina 6.
De voorzitter van de Programcommissie Kees de Kok (midden) overhandigt het concept verkiezingsprogramma van het CDA Huizen 2006-2010 "Alleen Samen Werkt"
aan afdelingsvoorzitter Wim Zwanenburg (rechts). Lijsttrekker en
fractievoorzitter Janny Bakker-Klein (links) kijkt tevreden toe.

Verder in dit nummer:

Van de voorzitter • Van de fractie • CDAV • Achterpagina Verkiezingen

Van de voorzitter
Openheid en participatie
De gemeenteraadsverkiezingen van 7
maart 2006 komen er snel aan. En dat
is ook te merken in het CDA Huizen.
Er worden al tal van inspanningen geleverd om voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zo goed mogelijk
voor de dag te komen. We hebben in
juni al een kersverse lijsttrekker gekozen: Janny Bakker. Voor de selectie
van de overige kandidaten op de kieslijst is deze zomer een selectiecommissie onder leiding van Rein Jansen
actief geweest. Overige leden zijn onze secretaris André Verkaik en oudgemeenteraadslid Johanna Visser.
Dank voor de inspanningen, voor de
vele gesprekken die gevoerd moeten
worden. Een Programmacommissie
met een groot aantal leden onder leiding van Kees de Kok is hard bezig
met een nieuw verkiezingsprogramma.
De uitslagen van de enquêtes onder
de eigen leden en de enquêtes onder
burgers die gehouden zijn in de Huizer
winkelcentra in de eerste helft van
2005 leverde goede bouwelementen
voor het nieuwe programma. De opmerkingen en prioriteiten die door de
leden aangegeven zijn tijdens de ALV
van 30 juni 2005 hebben ook een grote rol gespeeld.
We mochten voor de programmacommissie bovendien een beroep doen op
een aantal leden die vanuit hun maatschappelijke achtergrond bijzondere
kennis, knowhow of ervaring konden
aanleveren. Ook ben ik blij dat zich in

deze commissie een aantal (nieuwe)
leden manifesteren die daarmee hun
eerste schreden zetten op het pad van
politieke activiteiten. Waar zouden we
nog zijn zonder email? Er is heel wat
heen en weer gemaild met programmavoorstellen. Ten derde is ook een
campagneteam onder leiding van
Robert de Vries bezig met plannen
maken. U krijgt de voorstellen in oktober thuis bezorgd en u kunt ons dan
desgewenst dit programma nog bijsturen met uw eigen alternatieven en ons
de amendementen aanreiken. Op 10
november is de Algemene Ledenvergadering waarin we ons kieslijst en het
programma definitief hopen samen te
stellen.

We hebben ondanks het zomerreces
een roerige zomer achter de rug. U
treft in deze CDAccenten een verslag
van de extra ledenvergadering die
nodig was om een toelichting te geven
op de door de fractie ingenomen
standpunten inzake de eenmalige vergoeding aan de exploitant van het De
Graaf Wichman-uitgaanscentrum. Een
voorbeeld van hoe je in de politiek
soms moeilijke besluiten moet nemen.
Maar de fractie heeft op de ledenvergadering laten zien welke overwegingen zij gemaakt heeft en de leden
toonden uiteindelijk begrip.

probeert ondertussen de aandacht af
te leiden van het zwakke optreden van
de VVD wethouder door onze wethouder Kos te verwijten dat er in Huizen te
weinig arbeidsplaatsen zijn gecreëerd
in de afgelopen vier jaar. Ik constateer
slechts dat de VVD Huizen bij het exLucentterrein voor woningbouw kiest.
Wij zijn van mening dat de vrijkomende bedrijvenlocatie Lucent (en de wellicht in de toekomst vrijkomende locatie BNI) bij herontwikkeling een bedrijfsbestemming moet behouden. In
Huizen is de VVD zo zeker niet de
partij die voor het bedrijfsleven op de
bres staat.

Ik blijf mij verbazen over een aantal
zaken in onze gemeente. Waarom is
het zo moeilijk om in de Keucheniusstraat tot uitbreiding van het winkelcentrum te komen? Welke taboes
moeten doorbroken worden? Waarom
komen projectontwikkelaars niet over
de brug? Betaald parkeren? Waarom
kan het College rond het “Oude Haven”-gebied wel veel daadkracht opbrengen, maar geen schot krijgen in
de ontwikkelingen rond de Keucheniusstraat? Dat moet de komende
raadsperiode beslist beter.

Wim Zwanenburg
Voorzitter CDA-Huizen

De voorzitter van de VVDgemeenteraadsfractie Carel Bikkers

Im memoriam
Op 3 september jl. overleed ons gewaardeerde lid Gijs Keijer op de leeftijd van 82 jaar. Wij gedenken hem als een zeer
betrokken en meelevend lid die altijd trouw onze vergaderingen bezocht. Zo was hij ook nog in juni aanwezig op de bijeenkomst in het Dienstencentrum, waar de CDA-gemeenteraadsfractie overleg voerde met diverse personen en instellingen over de WMO. Wij zullen zijn inbreng missen. Wij wensen mevr. Keijer, de kinderen en kleinkinderen de nabijheid en
troost toe van onze hemelse Vader.
Bestuur en fractie CDA Huizen
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Nieuws uit de fractie
Het zomerreces hebben we al lang weer achter ons gelaten. Inmiddels zijn er een aantal commissievergaderingen
en Raadsvergaderingen geweest, waar het soms chaotisch aan toe ging. Ik noem enkele thema’s die tot heftige
discussies hebben geleid:
Bouwplannen Vista
In de Commissievergadering heeft de
CDA fractie zich uitgesproken voor het
compromis van de participatiegroep
voor de bebouwing op de Vista. Het
College had een voorstel gedaan dat
(ruim) 1 miljoen euro extra in het laatje
zou brengen dan dit compromismodel.
De CDA fractie vond dit voorstel inhoudelijk gezien alleszins acceptabel.
Echter wil de CDA fractie ook recht
doen aan de inzet van alle betrokkenen in het langdurige participatieproces dat rond de besluitvorming over
bebouwing van de Vista heeft plaatsgevonden. Als we het belang daarvan
in de besluitvorming niet mee zouden
wegen, zou dit leiden tot een forse
deuk in het vertrouwen van burgers in
de overheid. Bovendien zou de participatiegroep zich dan gaan omvormen
tot een actiegroep, met alle vertraging
én kosten die daarmee verband houden.
Onrust na verzoek om onderzoek
over mogelijk onrechtmatige vergunningverlening
Groen Links heeft tijdens de Raadsvergadering van 22 september jl. een
onderzoek gevraagd over een mogelijk
onrechtmatige vergunningverlening
voor de sloop van een deel van het
interieur van een rijksmonument. De
verdachtmakingen richting ambtelijk
apparaat én College liegen er niet om.
Colofon:
redactie:
adres:
telefoon:
e-mail:
kopij:
website:
Drukkerij:

Rein Jansen
Hinde 3 1273 GN Huizen
(035) 524 44 37
reinjansen@planet.nl
vóór 1 december
http://www.cdahuizen.nl
J. Bout & Zonen
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De CDA fractie is van mening dat de
integriteit van het gemeentebestuur
gediend is bij een gedegen onderzoek
naar deze kwestie en wil de uitkomsten van dit onderzoek afwachten alvorens zich hierover een mening te
vormen.

Uitbreiding openingstijden Graaf
Wichman
Volgens de CDA fractie zijn er goede
argumenten om de exploitant van het
uitgaanscentrum de Graaf Wichman
tegemoet te komen in zijn wens tot
ruimere openingstijden:
1. We willen graag dat het uitgaanscentrum goed gaat lopen en met
name ook dat er meer jongeren uit
Huizen kunnen uitgaan. En onze
jongeren gaan nu eenmaal later uit
dan vroeger.
2. We willen de overlast van uitgaan
voor de omwonenden zoveel mogelijk beperken en de gedachte is,
dat we dit kunnen doen door de
jongeren binnen te houden en ze
niet om 2 uur verplicht op straat te
zetten.
3. We hebben inmiddels enige ervaring met verruimde openingstijden
opgedaan en het lijkt erop dat dit
niet leidt tot meer overlast. Bovendien heeft de burgemeester ons
verzekerd dat hij gebruik maakt van
zijn bevoegdheid om de verruimde
openingstijden terug te draaien, als
er toch rottigheid van zou komen.
Daarom heeft de CDA fractie er dit
voorjaar ook mee ingestemd dat de
burgemeester zich voor ruimere openingstijden zou gaan beijveren. De
CDA fractie vindt het echter onbegrijpelijk dat er nu een voorstel voor ver-

ruiming van de openingstijden wordt
gedaan, waarover geen enkele wijze
contact is geweest met de omwonenden. Daar waar we bij een wijziging in
het terrassenbeleid wel unaniem als
Raad vinden dat dit in overleg met
omwonenden moet, is dit hier kennelijk
opeens niet belangrijk. De CDA fractie
vindt het essentieel dat omwonenden
in de gelegenheid worden gesteld om
inspraak te hebben en omdat deze
gelegenheid niet is geboden kon de
CDA fractie (in minderheid) niet instemmen met de ruimere openingstijden.

Cultuurnota
De cultuurnota is in de Raad van 22
september 2005 vastgesteld. De Raad
had om een dergelijke nota gevraagd
en nu deze voorlag kwamen er veel
complimenten in de richting van de
verantwoordelijk wethouder Jaap Kos.

Begrotingsraad
Op dit moment zijn we druk bezig met
de voorbereidingen op de algemene
beschouwingen op de begroting 2006.
Het is het College gelukt om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren, wat onder de huidige economische omstandigheden een compliment
waard is. De vraag die de CDA fractie
ter discussie wil stellen is, of met deze
meerjarenbegroting nog wel de geplande nieuwe grootschalige bouwprojecten nodig zijn. CDA fractie heeft
bovendien tijdens de voorjaarsnota
wensen geuit, die niet zijn overgenomen. Daar gaan we tijdens de begrotingsraad stevig op inzetten.
Janny Bakker-Klein
Pagina 3

CDAccenten in gesprek met Burgemeester Jos Verdier
Van de zes kerntaken van de burgemeester ligt de zorg voor een goede
betrokkenheid van de burgers Jos Verdier het meest na aan het hart. Hij beleeft ook zijn fijnste ervaringen vooral
in de kontakten met burgers: bij jubilea, bij ouderen, bij jongeren, bij inspraakontmoetingen. Voor hem was
het allerbelangrijkste er voor alle burgers te zijn en boven de partijen te
staan. Dat ziet hij ook bemoeilijkt als
er een gekozen burgemeester komt.
De combinatie van zijn taken als voorzitter van de gemeenteraad enerzijds
en voorzitter van het college van B&W
anderzijds zijn er in het duale stelsel
niet makkelijker op geworden. Dit stelsel kwam eigenlijk te vroeg en betekende per saldo niet onverdeeld winst.
Er heerst meer onzekerheid in het college en het is verwarrend voor de burger: wie moet deze aanspreken, het
college of de raad. Voordeel is wel dat
dit systeem meer openheid brengt, het
oude systeem gaf meer mogelijkheid
zaken onder tafel te houden.
Meest vervelend vind hij het geweld
naar bestuurders en het gebrek aan
respect voor de mens achter de bestuurder. Een bestuurder lijkt soms
vogelvrij voor mensen die het oneens
zijn met besluiten of standpunten. Jos
Verdier staat altijd open voor kritiek en
afwijkende standpunten liefst in een
gesprek en niet per brief.
We kennen Jos Verdier als een man
met een sociaal hart, maar dat blijkt
voor hem ook veel frustraties meegebracht te hebben: hij wilde vaak helpen waar hij aan alle kanten beperkt
werd door regels. Hij heeft zich bv.
zeer geërgerd aan het onrecht dat
asielzoekers werd aangedaan, die
werden uitgezet nadat ze waren inge-
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burgerd en dat alleen omdat ons rechtsysteem hun verblijf hier na soms
meer dan tien jaar nog niet had kunnen legaliseren. Dat vond hij een groot
onrecht, hij wist destijds de landelijke
media voor zijn standpunt te interesseren. Jos Verdier is zelf ook min of
meer een ‘allochtoon’, maar zo voelt
hij zich niet: op de boot terug uit Indië
leerde hij al van zijn moeder dat er drie
dingen belangrijk zouden zijn als ze in
Nederland aankwamen: de taal leren,
je aan de Nederlandse cultuur aanpassen en werk vinden. Hij heeft die wijze
lessen met verve ter harte genomen.
In het Nieuwsblad van Huizen stelde
Jos Verdier dat zijn opvolger vooral
geïnteresseerd moet zijn in mensen.
Op mijn vraag wat hij zijn opvolger wil
meegeven noemde hij als eerste de
bestuurlijke verhoudingen goed houden. Voorts aandacht voor de schaal
die onze gemeente moet hebben om
haar dienstverlening kwalitatief op niveau te houden. Maar het belangrijkste vindt hij dat Huizen leefbaar moet
blijven voor alle categorieën, dus vooral ook aandacht voor sociale woningbouw en voor woningen voor jongeren.

Huizen moet geen Florida aan het Flevomeer worden.
Jos Verdier voelt zich CDA’er in hart
en nieren, maar hij maakt zich zorgen
of het CDA in de landelijke politiek het
christelijke kernpunt van zorg voor de
zwakkeren en minder draagkrachtigen
nog hoog genoeg in het vaandel heeft
staan. Dit ziet hij ook als een uitdaging
voor het programma van CDA-Huizen.
Daarnaast zou hij hierin graag veel
aandacht terugzien voor de sociale
kant van de samenleving: respect voor
elkaar, iedereen volwaardig betrekken
bij de maatschappij en vooral eenzaamheid bestrijden.
Tenslotte wilde Jos Verdier aan ons
nog kwijt dat hij trots was op ons
mooie dorp waar het ook voor hem als
burgemeester zeer goed toeven was
en maar ook op het CDA waarmee hij
als burgemeester goed kon samenwerken.

Rein Jansen
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‘Met vrouwen uit het verleden naar wonen in het heden’
6 september jl. verzamelden zich 22
vrouwen in de tuin van Marry Teeuwissen om te luisteren naar Janny Rebel
en Margo Dierick over het bovenstaande thema.Janny vertelde over de vrouwen Wilhelmina Drucker, Aletta Jacobs en Maria Montesorie, die opkwamen voor de armste vrouwen
In 1898 was er een tentoonstelling
opgezet over vrouwen. De tentoonstelling werd ook bezocht door prinses
Wilhelmina met haar moeder Emma.
Janny is er achter gekomen dat ook de
Huizer Vrouwen, die werkten in de
visserij genoemd werden tijdens deze
tentoonstelling.
In de uitleg van Margo Dierick, in 1990
wethouder in Huizen met ruimtelijke
ordening in haar portefeuille, kwam

naar voren hoe zij zich heeft ingezet
voor het bebouwen van het 4e kwadrant, waar de straatnamen van bovengenoemde vrouwen in voorkomen.
Bewust heeft zij ernaar gestreefd dat
het 4e kwadrant een wijk werd met
verschillende bouwstijlen, waardoor
deze wijk er uitspringt voor wat betreft
de oudere woonwijken.
Na de uitleg van Margo gingen wij op
pad om het 4e kwadrant fietsend te
bekijken. Tevens mochten wij een kijkje nemen in een van de appartementen van de sfinxen.

tijdens haar voorzitterschap van het
CDAV in Huizen, waar momenteel
onze raadsvrouwen bij toerbeurt het
voorzitterschap waarnemen totdat een
vaste voorzitter is gevonden. Dus dames, als u interesse heeft, meldt u!!
Een middag om nooit te vergeten met
flink wat dames die geïnteresseerd
waren in dit onderwerp.
Bep Bloks

Hierna gingen wij naar de ‘Verborgen
Parel’ in de Oostermeent als afsluiting.
Tijdens het diner werd José Meys nog
eens extra bedankt met een boekenbon en bloemen voor al haar werk

Advertentiepagina
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Dienstencentrum: Voor en door ouderen
In de jaren zeventig is het dienstencentrum door de gemeente opgericht
als een voorziening voor ouderen,
vooral om vereenzaming tegen te
gaan en te bevorderen dat de ouderen
zo lang mogelijk zelfstandig kunnen
blijven wonen. Het Centrum viel voorheen onder het beheer van de Stichting Lokaal Welzijn (SLW).
In 2003 en 2004 werd de subsidie aan
het SLW verminderd en werd door het
College voorgesteld de historische
boerderij waar het Dienstencentrum in
was gevestigd te verkopen. In oktober
2004 werd na een motie van CDA en
VVD in de Raad besloten niet tot verkoop over te gaan maar voor een periode van 2 jaar beheer en exploitatie
over te hevelen naar de Stichting Gebruikers Dienstencentrum. Deze Stichting wordt bestuurd door de senioren
zelf en de exploitatie geschiedt uitslui-

tend met vrijwilligers.

als in de eerste alinea omschreven
maar met minder geld.

De uiteindelijk aanvaarde tekst van
motie liet onduidelijkheid met betrekking tot de financiering. De kostendekkende huur voor het pand van 85.000
€ per jaar, voorheen door de gemeente als eigenaar voor haar rekening
genomen, kan de nieuwe stichting niet
opbrengen. De exploitatielasten
(energie, onderhoud etc.) van begroot
€ 32.000 zullen de ouderen zelf gaan
financieren, met horecadiensten en
verhuur voor vergaderingen e.d. Per
saldo kost het dienstencentrum dus nu
€ 32.000 minder aan de gemeenschap.

In 2007, na twee jaar, zal beslist worden of de ouderen zelf mogen en kunnen blijven beheren.

Er is dus zeker geen sprake van grootmoedigheid van de gemeente, maar
om continuering van de ondersteuning
van de steeds belangrijker doelstelling

Zij rekenen daarbij op de steun van
het CDA. Wim Baljet, voorzitter van de
Stichting Gebruikers Dienstencentrum,
nodigt iedereen uit, niet in de laatste
plaats onze Rondkijker, het Centrum
te bezoeken of er ruimte te huren. De
koffie staat altijd klaar.

Blijf op de hoogte
Bezoek onze website. Hier kunt u
terecht voor het laatste actuele
nieuws, zoals persberichten, standpunten, etc.

www.cdahuizen.nl
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25 jaar CDA in Huizen
Maandagavond 24 april 1978 is het
CDA Huizen officieel opgericht en van
start gegaan. Dit geschiedde in een
openbare bijeenkomst in de foyer van
‘t Visnet.
De heer C. Kievit, voorzitter van de
ARP kiesvereniging, heette de aanwezigen welkom. Vervolgens stelde hij
het (algemeen) bestuur van het CDA
verband voor: drs. C. de Graaf (1ste
voorzitter), de heren F. Kool en M.
Kruimer en mevr. B.Teunissen-de
Jong allen namens de CHU; de heren
G.H. Koonings, ing. L. A. M. van Gastel (1ste penningmeester), G. C. H.
Smit en drs. A. M. Dierick, allen namens de KVP: de heren drs. C. Kruijmer (1ste secretaris), mr. A. Vonk, D.
de Boer en J. Kos, allen namens de
ARP.
Samenvatting van de daarop volgende
rede van de voorzitter CDA Huizen,

de heer drs. C. de Graaf:
Met de gemeenteraadsverkiezingen in
zicht achtte hij het van belang even stil
te staan bij de door het CDA Huizen te
volgen koers. Die zou zich volgens
drs. De Graaf moeten kenmerken door
een viertal uitgangspunten, te weten:
a) herkenbaarheid. Men zal het CDA
herkennen aan zijn principiële basis:
Gods Woord. Dat Woord is „recht toe,
recht aan”. Zo ook zal het devies voor
de CDA-koers zijn: niet links of rechts,
maar recht toe, recht aan. Het betekent ook eerbied en respect voor elkaars persoonlijke geloofsovertuiging.
b) aanspreekbaarheid. Het CDA is
gehouden tot verantwoordelijkheid.
Dat betekent antwoord geven op vragen die de gemeentelijke samenleving
stelt.
Aanspreekbaarheid is volgens drs. De
Graaf vooral ook: “het volgen van een
politiek van het open oor". Dat vraagt
van ieder CDA lid dat met aandacht

wordt geluisterd en gereageerd op
wensen, gevoelens en ideeën die er
bij personen en groepen in onze gemeente leven.
c) strijdbaarheid. Het CDA zal strijdbaar moeten zijn door:
Het formuleren van duidelijke doelstellingen in haar verkiezingsprogramma;
Het hanteren van simpele taal, zodat
de betrokkenheid van de burger bij de
plaatselijke politiek wordt bevorderd;
Het formeren van een fractie op basis
van kwaliteit.
d) bereidheid tot samenwerking met
anderen. Het CDA zal als grootste
plaatselijke politieke partij een belangrijke rol spelen in de gemeentelijke
politiek. Het is bereid daarbij samen te
werken met andere partijen op basis
van concrete zakelijke overeenkomsten, zoals die zullen kunnen blijken
na vergelijking van elkaars politiek
program.

Advertentiepagina
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Verkiezingen 7 maart 2006
Het CDA Huizen heeft woord gehouden!
Want dit hebben we in de afgelopen
drie jaar onder meer bereikt:

• De realisatie van diverse bouwplannen, zoals onder meer op de
terreinen van De Bun en Centraal
Wonen;

• Een nieuw schoolgebouw voor de
Van der Brugghenschool;

• Het behoud van het Dienstencentrum voor ouderen;

• Steun aan sportverenigingen, bijvoorbeeld voor het kunstgrasveld
van de Huizer Hockeyclub, de

kleedruimtes van de voetbalverenigingen Huizen en Zuidvogels en
een kantine voor de korfbalvereniging;

• Geen gokhal in Huizen, maar wél
uitgaansmogelijkheden voor onze
jeugd;

• Geen bezuinigingen op ons minima-

• Meer werkgelegenheid in Huizen.
Bedrijventerreinen mogen niet
voor woningbouw worden gebruikt;

• Een sfeervol hoofdwinkelcentrum,
met winkels in de Keucheniusstraat;

• Geen nieuwe grootschalige bouwplannen meer in Huizen.

beleid.
Dit willen we, met uw steun de komende jaren nog meer bereiken:

• Het fatsoen in onze samenleving
terugbrengen door de inzet van Bijzondere Opsporingsambtenaren
(BOA), die overlast en kleine criminaliteit moeten gaan aanpakken;

Met veel leden kan het CDA Huizen
blijven bouwen aan een leefbare
samenleving voor u (en uw kinderen). En bij het CDA Huizen hebben onze leden daarop ook écht
invloed.

ALLEEN SAMEN WERKT
In de kantine van Teeuwissen Rioolreiniging heerst een opgetogen sfeer.
Er staat taart op tafel. De leden van
de programmacommissie schuiven
aan, vanavond leggen zij de laatste
hand aan het verkiezingsprogramma.
Na het aansnijden van de taart opent
de voorzitter de vergadering. Hij blikt
terug op de werkzaamheden.
In januari van dit jaar start het CDA
al met de ontwikkeling van het verkiezingsprogramma 2006 – 2010.
Het CDA kiest voor een interactieve
aanpak. Geen besloten programmacommissie, maar inbreng vanuit de
leden én de Huizer gemeenschap.
Informatie die tijdens de werkbezoeken is verzameld wordt gebruikt. Van
februari tot en met juni houden de
fractieleden straatinterviews in de
diverse winkelcentra. De CDA leden
worden geraadpleegd door middel
van een telefonische enquête. Het
levert veel informatie op.
Tijdens de ledenvergadering op 30
juni geven de leden hun prioriteiten
aan. Behoud van bestaande en stimuleren van nieuwe werkgelegen-

heid vinden zij het allerbelangrijkst.
Verder willen ze veel aandacht voor
het wonen in een mooi en veilig dorp.
De derde prioriteit is instandhouding
van een sterk sociaal beleid.
De elf (!) leden van de commissie weten wat hen te doen staat. In de zomermaanden bereiden zij de verschillende onderwerpen in kleine werkgroepjes voor. Vanaf eind augustus
komt de commissie bijna wekelijks bij
elkaar. Er wordt veel heen en weer
gemaild en gediscussieerd. Teksten
worden geschreven en herschreven.
Op 5 oktober is het werk klaar. De
commissie heeft stevig doorgewerkt.
De titel van het verkiezingsprogramma
luidt: ALLEEN SAMEN WERKT! Een
titel waar ambitie uitspreekt. We moeten het SAMEN doen: overheid en
burgers, jong en oud, autochtoon en
allochtoon. Dat is een echt CDA uitgangspunt. Een gemeente realiseren
waarin sprake is van onderlinge betrokkenheid van burgers in de eigen
buurt, in gezin, kerk en school, in bedrijf en vereniging. Het CDA kiest voor
WERK(T): iedereen moet aan de slag,

de werkgelegenheid in ons dorp
moet weer gaan groeien. Het CDA
neemt geen genoegen met de huidige situatie van afbrokkelende werkgelegenheid. Het kan beter door de
uitvoering van de voorstellen en
ideeën in ons programma.
De commissie heeft haar werk gedaan. Het woord is nu aan de leden.
En daarna aan de kiezers. Het CDA
heeft nu vijf raadszetels, dat moeten
er zes worden!
Kees de Kok,
Voorzitter programmacommissie

ALV 10 november
Op 10 november zal de ALV het
laatste woord hebben over het
verkiezingsprogramma en de
kandidatenlijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen.
Noteer dit alvast in uw agenda.
De ALV begint om 20.00 uur (inloop
vanaf 19.30 uur) en zal plaatsvinden
in Christelijk Gereformeerde Kerk,
Bakboord 72.

