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Marleen legt uit: ‘Het CDA is – als enige 
partij – actief in elke gemeente in Nederland. 
Het uitwisselen van kennis tussen verschil-
lende CDA-afdelingen, is bij het CDA een 
vast beleid. Hierdoor wist ik al ver voor de 
fusie wat er allemaal speelde in Bussum en 
Muiden. Vervolgens zijn we als CDA-frac-
ties al ruim voor de fusie wekelijks bij elkaar 
gaan zitten. En ten slotte zijn de lijntjes met 
de Bussumse en Muidense fractieleden en 
kandidaten natuurlijk erg kort. Kortom: met 
dank aan alle actieve CDA’ers, ben ik met 
recht een lijsttrekker voor de gehele nieuwe 
gemeente.’

Ze wil altijd winnen, maar 
wel in een team
Wethouder Marleen Sanderse gebruikt 
lessen uit de topsport om in de politiek het 
maximale te behalen. Dat teamaspect is een 
erfenis uit haar roeiverleden. 
Tijdens haar revalidatie (Sanderse verloor in 
2004 vanwege een tumor in de heup haar 

linkerbeen, red.) had ze veel baat bij de sport 
die ze voor haar ziekte ook al beoefende: 
het roeien. Dit ging zo goed dat Marleen 
in aanraking kwam met de paralympische 
topsport. Met als hoogtepunt de Wereld-
kampioenschappen in 2007 en de Paralym-
pische Spelen in China in 2008. ‘Het waren 
fantastische ervaringen. Niet alleen op dat 
moment, maar ook voor mijn verdere leven 
en carrière. 
Zeker in de politiek. Een vak waarin winnen 
bij uitstek lekker voelt, maar waarbij je ook 
in staat moet zijn om je verlies te kunnen 
nemen.’

Eén team met bewoners!
Politiek als teamsport beperkt zich wat 
Marleen betreft niet alleen tot samenwerk-
ing met andere politici. Veel belangrijker 
vindt de CDA-lijsttrekker dat het gemeente-
bestuur als teamgenoot samenwerkt met de 
inwoners. Burgerparticipatie is dan ook met 
recht haar troetelkindje. Dat blijkt als je haar 
vraagt op welke politieke prestatie ze het 
meest trots is. ‘Het nieuwe Ruysdaelplein! 
Op de kop af drie jaar geleden zaten Jelmer 
Kruyt van de VVD en ik een paar avonden in 
een caravan op het Ruysdaelplein. Na jar-
en van mislukte plannen en teleurgestelde 
omwonenden gingen wij het gesprek aan 
met buurtbewoners en geïnteresseerden. 
We luisterden naar de wensen van mensen. 
Die wensen werden de basis van een nieuw 
plan dat werd vastgesteld door  de gemeen-
teraad. 
En vlak voor afgelopen Koningsdag was het 
zover: de opening van het Ruysdaelplein. 
Nog wekelijks word ik aangesproken door 

Politiek is topsport!

mensen die zo blij zijn met het prachtige 
plein, ook door mensen die eerst fel te-
genstander waren. Als ik nu de Vesting 
binnenkom, zie ik een gezellige ontmo-
etingsplek voor ijs-etende bewoners en 
toeristen maar ook voor  onze jeu-de-
boulers, de Vestingballen. In gedachte 
zie ik dan ook steeds die caravan weer 
staan. Voor mij het ultieme bewijs dat je niet 
over maar mét mensen moet besturen!’

‘Het ultieme 
bewijs dat je niet over maar 

mét mensen moet 
besturen!’

De toekomst
Het Ruysdaelplein is zeker niet de eni-
ge prestatie van Marleen Sanderse. ‘Mag 
ik even onbescheiden zijn,’ lacht ze: ‘Het 
centrumplan Keverdijk, de toekomstige 
rotonde bij de Churchillstraat, de doorbraak 
in het Stork-project en de opknapbeurt van 
Gooimeer Zuid. Maar laat duidelijk zijn dat 
die successen allemaal behaald zijn samen 
met andere politici. En vergeet ook de 
ambtenaren niet. Politiek is teamwerk, weet 
je nog!’

Maar genoeg over het verleden, wat zijn 
haar plannen voor de toekomst? 
Enthousiast somt Marleen de CDA speer-
punten op: ‘Gooise Meren moet een gast-
vrije gemeente worden. Dat moet je in alles 
terugzien. Toeristen moeten zich welkom 
voelen om van al het moois van ’t Gooi te 
genieten, zoals de oude centra, het Muider-
slot en de prachtige natuur. Een weekend-
je ’t Gooi zou dan ook een begrip in heel 
Nederland moeten zijn. Maar gastvrijheid 
heeft ook betrekking op de houding van de 
gemeente ten opzichte van de bewoners en 
ondernemers. Dus, maak een einde aan het 
ongastvrije parkeerbeleid in Bussum, zorg 
ervoor dat er voldoende woningen zijn voor 
jongeren en ouderen én,’ zo zegt ze res-
oluut: ‘Plannen worden altijd samen met u  
– inwoners en ondernemers – gemaakt.’

Lijsttrekker voor de gehele nieuwe gemeente
De politiek is wethouder Marleen Sanderse met de paplepel ingegoten. Haar vader en 
opa zaten namens het CDA in de gemeenteraad. Marleen kwam in 2007 in Naarden 
wonen. Daar kregen zij en haar man Herman hun zoontje Pieter. In Naarden werd Mar-
leen ook actief voor het CDA. Een politieke bliksemcarrière volgde. Van raadslid, naar 
fractievoorzitter, naar lijsttrekker in 2013 en – na verkiezingswinst – tot wethouder. Nu 
is Marleen lijsttrekker van het CDA Gooise Meren en heeft ze de ambitie om haar werk 
als wethouder voort te zetten voor de nieuwe gemeente.

Nederlands Paralympisch Team tijdens de Holland Beker wedstrijd; 
tweede van rechts Marleen Sanderse



Als we de tv mogen geloven, 
is het achter de schermen van 
een verkiezingscampagne 
vooral een spannend spel. 
CDA-campagneleider Jos de 
Lange geeft het reële beeld: 
‘Het is vooral hard werken. 
Maar wát is het mooi om twee 
maanden lang zo intensief bezig 
te zijn met de mensen in je 
gemeente.’

Op een maandagavond om acht 
uur stappen we de woonkamer 
binnen van Singel 152 in Bus-
sum. Een woonkamer die zich 
op de eerste etage bevindt. 
Op de begane grond had Jos 
vroeger zijn slagerij.
Op de eettafel liggen de post-
ers voor de verkiezingsborden. 
Folders, bloembollen en een 
paar kisten appels liggen erom-
heen; voor als de CDA-ers de 
straat op gaan. Het CDA-cam-
pagneteam is klaar voor zijn 
wekelijkse overleg. 

Al die overleggen staan in het 
teken van één hoofdthema: hoe 
bereiken we zo veel mogelijk 
mensen? Niet alleen om ze te 
vertellen wat het CDA wil, maar 
vooral ook om te luisteren. 
‘Het mooiste van campagne 
voeren is dat je in korte tijd 

onvoorstelbaar veel mensen 
spreekt. Je vertelt over het CDA 
en je hoort wat hen bezighoudt. 
Daar hebben we als partij elke 
vergadering weer profi jt van. Je 
hebt in de raad echt meer recht 
van spreken als je uit de eerste 
hand weet wat de bewoners van 
een wijk willen.’ Niet onbelangrijk 
voor Jos die op een verkiesbare 
zesde plek staat. Zijn vrouw – en 
voortdurende steun in campag-
netijd – Erika vat het in één zin: 
‘Het lijkt een tegenstelling, maar 
ook in de politiek is spreken zil-
ver en zwijgen goud.’

Jos en zijn team schuwen er niet 
voor om buiten de gebaande 
paden te gaan. Zo gaan ze met 
hun groene camper de wijken in, 
om in elke buurt met de bewon-
ers te kunnen praten.

Kost dat niet vreselijk veel vrije 
tijd en energie? Jos rolt met zijn 
ogen: ‘Vrije tijd? Dat kennen we 
niet in de weken voor de verkiez-
ingen. Dan is alles CDA. Maar 
energie kost het niet. In tegen-
deel: je tankt energie voor een 
hele nieuwe raadsperiode!’

Campagne voeren: tijdrovend, 
maar mooi en belangrijk!

Muiderberg is bekend als schitterend brinkdorp en als naamgever van een van de 
drukste verkeersknooppunten van Nederland. Op een steenworp afstand van dat 
knooppunt ligt het agrarisch bedrijf van oud-provinciaal politicus Cornelis van 
Diest. Vanaf zijn erf kijk je zo de Noordpolder in en zie je de ondergaande herfst-
zon langzaam achter de IJmeerdijk verdwijnen. De boerderij van Cornelis telt zo’n 
honderd melkkoeien en nog wat pensionpaarden. Cornelis voert het bedrijf met 
zijn zoon en beoogd opvolger.

Cornelis zet zich al jaren in voor het buitengebied. Zo was hij bestuurslid van de agrar-
ische natuurvereniging Vechtvallei. Voor de Gooise Meren ziet Van Diest veel kansen: 
‘De nieuwe gemeente heeft veel buitengebied. Dat moeten we toegankelijk maken zo-
dat iedereen ervan kan genieten. Bijvoorbeeld met meer wandelpaden. Maar vooral 
ook veiligere fi etspaden, met verlichting en betere oplossingen rond de werkzaam-
heden aan de A1.’

Cornelis beseft dat hij aandacht vraagt voor een ondergeschoven kind. ‘Een mooi 
buitengebied vraagt veel onderhoud. Dat vergeten mensen wel eens als ze op de A1 in 
de fi le staan,’ grapt hij. ‘Boeren kunnen hierin minder doen omdat veel landbouwgrond 
verloren is gegaan. Het resterende buitengebied moet mooi en open blijven. Al was het 
maar om tegenwicht te bieden aan de grote buurgemeenten Amsterdam en Almere.’ 
Dat dit een lange adem vergt, vindt Cornelis niet erg: ‘Ik ga niet voor een kort succesje 
maar kies voor een langetermijnoplossing.’

Boer op een van de drukste stukjes 
Nederland

‘ook in de politiek is 
spreken zilver en 

zwijgen goud.’

Paul Vuijst is druk met vele activiteiten. Zo verzorgt hij transporten 
naar Hongarije en Tsjechië, hij is uitgifteleider Naarden van de Voed-
selbank, is lid van de Kerkenraad van de PKN, en is actief voor Open 
Monumentendag.

Wat is voor jou de rode draad om al deze activiteiten te doen? 
‘Draagt elkanders lasten is mijn motto. Ik word geraakt door de nood 
en armoede in de wereld. Vroeger was ik meer van het woord en 
hielp ik mensen door middel van evangelisatie. Sinds een aantal 
jaren ben ik meer van de daden in plaats van woorden. Ik wil gewoon 
voor anderen klaarstaan.’

Zit je wel eens stil?
Nu grijpt Boukje, Pauls echtgenote (al 54 jaar!) in. ‘Nooit, die man 
heeft geen rust en is altijd bezig.’

Is er iets wat wij nog niet weten van jou, Paul? 
‘Als Boukje er niet was geweest, dan was ik nu zendeling in Surina-
me of Afrika geweest.’

En het CDA?
‘Op 18 november stem ik CDA, ik ben al jaren van de partij.’



‘Volgens Wim Kan zijn er maar 
twee dingen in het leven belang- 
rijk: hoe blijf ik op het juiste gewicht 
en waar parkeer ik mijn auto? Nu 
denk ik iets genuanceerder over het  
leven maar ik moet hem gelijk geven dat 
het vraagstuk parkeren toch echt een  
onderwerp is dat de gemoederen in 
Gooise Meren bezighoudt.’

Gastvrij parkeerbeleid
‘Voor het CDA hoort bij Gooise Meren een 
gastvrij parkeerbeleid. In een gemeente 
waar mensen zich welkom voelen is het 
fijn wonen en winkelen. Dat komt de mid-
denstand ten goede en dat zorgt voor een 
toekomstbestendige economie. Wie wil dat 
nu niet? Daarom zal ik mij in blijven zetten 
voor gratis parkeren omdat dit aantoonbaar 
omzet bevorderend werkt.

Ik wil een winkel binnenstappen en een 
praatje maken met de ondernemer en vra-
gen wat hem of haar bezighoudt. Zo leer 
ik uit de eerste hand wat ondernemers 
bezighoudt. Of het nu leegstand betreft, het  
veranderende koopgedrag, een schoon cen-
trum voor hun deur en niet te vergeten het 

parkeren. Op deze manier kom ik te 
weten wat er leeft in onze gemeen-
te en heb ik het gevoel dat ik hier  
thuishoor. Daarom vind ik internet-
shoppen helemaal niets; 
voor mij liever een menselijke klik 
dan een mouse click! Mijn oprechte 
interesse in wat mensen bezighoudt 
en mijn wil daar ook iets mee te doen, 
hebben mij in de politiek gebracht.

Om even terug te komen op het park-
eren. Iedere winkelier wordt nijdig als 
het over parkeren gaat. Omdat ik van 
mening ben dat een gezonde mid-
denstand van het grootste belang is 
voor de gemeente en een bron van 
inkomsten vormt voor veel gezinnen, 
besloot ik een paar jaar geleden mij in dit 
dossier vast te bijten.

Door niet op te geven en telkens weer aan-
dacht te vragen voor het onderwerp kwam er 
beweging van onderop. 
De straatmanagers, ondernemersverenig- 
ingen en de winkeliers begonnen zich te 
roeren. Zozeer dat de politiek niet langer kon 
doen of alles naar wens verliep. 

Een gastvrije gemeente!
Lodewijk Zweers, plaats 2. 

Arie Mastenbroek – momenteel raadslid in Muiden – werkt al dertig jaar bij de politie, 
een dienend overheidsorgaan. Het motto van de Nationale Politie ‘Waakzaam en dien-
stbaar’, gaat ook voor Arie op. Een motto dat hij graag meeneemt in de lokale politiek. 
‘Waakzaam’ in de gemeenteraad, en ‘dienstbaar’ richting de kiezers.
Samenwerking is volgens Arie essentieel om de doelen van de gemeenteraad te 
bereiken. ‘Een goede samenwerking binnen de eigen fractie, maar ook daarbuiten is 
van groot belang om richting te kunnen geven aan het gemeentebeleid.’

Een belangrijk onderdeel van dit beleid is 
veiligheid, een onderwerp dat Arie natuurlijk 
op het lijf is geschreven. ‘Veiligheid is een 
veelomvattend onderwerp dat elke inwoner 
raakt,’ zegt Arie. ‘Denk aan buurt-, verkeers- 
en brandveiligheid, maar ook veiligheid op 
scholen, op straat en bij het uitgaan. Een 
veilige thuissituatie is ten slotte voor ieder-
een van groot belang. De gemeente kan hier 
een belangrijke bijdrage aan leveren.’

Samenwerking, voorlichting en 
preventie
‘Omdat de samenleving verandert en risico’s 
toenemen, is veiligheid niet meer een taak 
van alleen de overheid. Burgers kunnen 
de gemeente bijvoorbeeld helpen door het 
in kaart brengen van onveilige situaties, en 
de gemeente kan de zelfredzaamheid van 
burgers vergroten door burgerinitiatieven te 

ondersteunen. Mooie voorbeelden hiervan 
zijn de inzet van (buurt)WhatsApp-groepen 
om inbraken te voorkomen of “brandmelder-
acties” samen met de brandweer .
Door goede voorlichting worden mensen  
bewust van verschillende risico’s. 
Vervolgens kunnen mensen die risico’s ver-
minderen en wordt het veiligheidsniveau 
vergroot.’

Veiligheid maken we samen
‘Om welk soort veiligheid het ook gaat, de 
gemeente heeft hier samen met haar inwon-
ers een taak in. Ik wil mijn bijdrage leveren 
aan de vorming van de nieuwe gemeente 
Gooise Meren: een dienend overheidsor-
gaan,’ aldus Arie, ‘en waaraan ik op het 
gebied van veiligheid mijn CDA-steentje kan 
bijdragen.’

(On)veiligheid raakt iedereen

Het CDA in haar strijd voor een gastvrije  
gemeente voelt de steun van de winkeliers 
in de rug en zal met nog meer energie knok-
ken voor een goed ondernemersklimaat. 
Waar parkeren de aanleiding was van alle 
inzet is de strijd inmiddels breder geworden. 
Wat willen we met Gooise Meren? 
Een gastvrije gemeente. Een gemeente 
waar iedereen zich thuis voelt of je er nu 
woont of op bezoek bent.’

Inger Svensson (1940) is van oorsprong Zweedse, 
maar al dertig jaar tevreden in Bussum en daarvóór  
negen jaar in Naarden. Inger is gepensioneerd, maar 
nog vol aan de slag als vrijwilligster. 

Wat vindt u van het winkelaanbod in Gooise Meren?
‘Ik zou willen dat wij in Gooise Meren weer gespeciali-
seerde winkels zouden krijgen, zoals een muziekwinkel 
en fourniturenwinkel. Een meer gevarieerd en special-
istisch winkelaanbod.’

Stel, u bent een dag burgemeester van Gooise 
Meren, wat zou u veranderen?
‘Op dit moment heb veel last van de herfstbladeren.  
De gemeente mag in het najaar vaker vegen. Ik moet 
er niet aan denken om uit te glijden, dat is levens-
gevaarlijk voor ouderen.’

Op welke partij gaat u stemmen?
‘Bij deze eerste gemeenteverkiezingen in Gooise 
Meren maak ik een uitzondering ,mijn eigen partij heeft 
me landelijk in de steek gelaten. Ik wil nu stemmen op 
een sterke partij met veel lokale binding, het CDA.’



De jongste lijst van de Gooise Meren
‘Een op de drie inwoners is jonger dan dertig, maar niet één 
raadslid. Dat is toch geen volksvertegenwoordiging?’

Hoe kan dat? Het CDA, dat is 
toch die stoffi ge burgermans-
partij?

‘Politiek en zeker het CDA, is al-
lesbehalve suf!’ reageert Annika 
Keet direct. ‘Juist van de lokale 
politiek merkt iedereen wat in 
zijn of haar directe omgeving. 
En dat wordt alleen maar meer.’ 
Annika somt op: ‘Van buurtkroeg 
tot jeugdzorg, van fi etspaden tot 
woningaanbod.’ Daarom moet 
volgens Annika ook iedereen 
kunnen meebeslissen. ‘Eén op 
de drie inwoners is jonger dan 
dertig, maar niet één raadslid. 
Het is tijd voor verjonging en 
daarom wil ik in de gemeenter-
aad’. Annika Keet wijst erop dat 
de komende jaren een stempel 
zullen drukken op de manier 
waarop wij als samenleving met 
kwetsbare mensen omgaan. ‘Ik 
ben ervan overtuigd dat mensen 
samen veel zaken beter kunnen 
regelen dan de gemeente. Denk 
aan de combinatie van zorg 
voor kinderen, ouderen en werk. 
Strikte regels helpen niet, het 
stimuleren van initiatieven uit de 
samenleving wel!’

Thijs lacht: ‘De CDA jongeren 
uit Muiden, Naarden en Bussum 
waren al een jaar geleden gefu-
seerd, omdat we elkaar regel-
matig in de kroeg zagen!’ 

Thijs is ondanks zijn 25 jaar 
geen politiek groentje. Hij is 
nu al lid van de CDA-fractie in 
Muiden als ‘commissielid’. Een-
zelfde functie heeft hij voor het 
Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht. Zijn ervaring in de politiek 
maakt ook dat Thijs heldere op-
vattingen heeft over de nieuwe 
gemeente. Wat hem betreft moet 
de nieuwe gemeente mensen 
bedienen en niet betuttelen. ‘Ik 
ben erg gehecht aan mijn vrijhe-
id en daarbij hoort ook een stuk 
verantwoordelijkheid; daarom 
hoeft niet alles vastgelegd te 
worden in regels.’ De gemeente 
moet wat Thijs betreft dan ook 
vooral praktisch op orde zijn: 

‘Het openbaar vervoer in de 
nieuwe gemeente moet een stuk 
beter worden; vooral voor schol-
ieren! Het is bijna onmogelijk 
om de middelbare scholen te 
bereiken met het openbaar ver-
voer. Daar ga ik verandering in 
brengen!’

Ook Joan Eijpe neemt het 
CDA-stokje van een familielid 
over. Vader Frans Eijpe (mo-
menteel raadslid in Naarden), 
leerde Joan kennismaken met 
het CDA-gedachtegoed. 
‘Het CDA is een eerlijke partij die 
om mensen zelf geeft.’
Voor sommigen speelt daarbij 
het geloof een rol. Voor Joan 
geldt dat niet zo. ‘Het CDA 
is voor mij geen “verplichte 
zondagsrust”, maar wel omgaan 
met mensen zoals ik zelf wil dat 
met mij wordt omgegaan.’

De verscheidenheid aan leden 
en de ruimte voor discussies 
trokken Joan naar het CDA.

Ook hij noemt de borrelavon-
den van de jongeren: ‘Die zijn 
natuurlijk vooral erg gezellig, 
maar we bespreken ook wat de 
gemeente (nog) prettiger kan 
maken.’

Daarbij maakt Joan Eijpe zich 
druk om woon-, werk- en ver-
voer van jongeren. ‘Sommige 
jongeren trekken weg omdat er 
geen goed openbaar vervoer 
naar hun studie of werk is, of 
omdat ze voorzieningen missen. 
Andere jongeren komen niet 
terug omdat er niet voldoende 
woningen of banen zijn. Ik heb 
zelf meegemaakt hoe lastig het 
na mijn studie was om een beta-
albare woning in Naarden-Bus-
sum te vinden.’

Annika, Thijs en Joan, drie twintigers stellen zich kandidaat voor 
het CDA. Het CDA heeft dan ook de meeste jongeren op de lijst.

Thijs Nell (plaats 12) 
Geboren en getogen in Muiden 

kwam Thijs al jong in aan-
raking met de politiek. Zijn 
moeder (Petra Nell) was 12 

jaar CDA-raadslid. Thijs werkt 
als Research Analist bij het 

VUmc .

Joan Eijpe (plaats 13) 
Joan Eijpe is 28 jaar en 
geboren en getogen in 

Naarden als zoon van brand-
weerman en raadslid Frans 

Eijpe. Joan studeerde bestuur-
skunde in Amsterdam en laat 
zich nog steeds scholen door 
het CDA. Zo mag hij dit jaar 
deelnemen aan de Talenten-

klas van het CDJA.

Annika Keet (plaats 8)
Annika Keet is 25 jaar 
en woont sinds 2013 in 

Naarden-Vesting. Annika is 
getrouwd met Sander. Sinds 

2009 is zij actief voor het 
CDA en de jongerenorgani-

satie CDJA (zo was ze lid van 
het landelijk bestuur). In het 
dagelijks leven werkt zij bij 

de Vereniging van specialis-
ten in ouderengeneeskunde 

(Verenso).

‘De jongeren waren snel 
gefuseerd, dat kwam 

omdat we elke maand in 
de kroeg zaten!’

‘Sommige jongeren 
trekken weg omdat er 
geen goed openbaar 

vervoer naar hun studie 
of werk is.’



Wat drijft hen in de 
politiek?
‘Gooise Meren is een prachtige 
omgeving om in op te groeien,’ 
zegt Nellejet van Tilburg, moeder 
van een zoon en twee dochters.

Nellejet is in Bussum bekend van 
de jaarlijkse ijsbaan voor het ge-
meentehuis. Omdat het natuurijs 
maar niet wilde komen, bedacht 
ze met een paar vriendinnen om 
het zelf maar te maken. Jong 
en oud kon zo leren schaatsen. 
Naarmate het evenement in-
geburgerd raakte, nam ook de  

sociale functie toe. De ijsbaan werd een ontmoetingsplek voor  
iedereen, of je nu kwam schaatsen of niet.

Bussum op IJs: een mooi resultaat en 
geslaagd voorbeeld van eigen initiatief van 

inwoners 

Is dat waar je politiek ook voor staat? 
Nellejet vertelt dat ze gelooft in de kracht van de samenleving die 
zelf in staat is om een aantal zaken prima zelf te regelen: ‘Bus-
sum op IJs is een geslaagd voorbeeld van een initiatief dat door 
inwoners zelf tot stand is gebracht! Dat doe je niet alleen, maar 
met elkaar.’

Samen is haar sleutelwoord: ‘Jarenlang heb ik mij ingezet voor 
een lokale sportclub, waar ik ook de jongste jeugd getraind en ge-
coacht heb. Een vereniging helpen of in de politiek werkzaam zijn, 
geeft veel energie.

Altijd komen er weer initiatieven op mijn pad. Zoals op dit moment 
een woonhuis opzetten voor jongeren met een licht verstandelijke 
handicap. Dit is een grote uitdaging waarbij ik vanuit mijn financiële 
achtergrond en politieke ervaring het team van enthousiaste oud-
ers verder kan helpen.

Voor mij is het vanzelfsprekend dat je je inzet voor de samenleving. 
Minder vanzelfsprekend is de verwachting dat de gemeente alles 
voor je oplost. Dat is precies waarom ik mij zo thuis voel bij het 
CDA. Steun aan degenen die het nodig hebben, en bemoedigen 
waar mensen zelf de regie kunnen voeren.’

Waar zie je nog verbeterpotentieel? 
Als ik kijk naar de budgetten voor de Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning, red.), dan valt het mij altijd weer op hoeveel alles 
kost. Nog opvallender vind ik het kleine percentage dat voor preven-
tie is ingeruimd. Dit is maar 1 of 1,5%, terwijl je door een goed pre-
ventiebeleid zoveel kosten op de lange termijn kunt besparen. Ook 
hier geldt namelijk: voorkomen is beter dan genezen. De komende 
jaren zal ik dan ook op dit terrein elk voorstel – of het nu vanuit de 
Wmo komt of met brandveiligheid te maken heeft – telkens weer 
beoordelen op de kansen voor succesvolle preventie.’

‘Als ik onze jongste dochter ‘s ochtends naar 
de oppas heb gebracht sta ik soms wel een 
kwartier voor de spoorboom te wachten!’ 

Is het CDA nog wel een gezinspartij? 
‘Zeker,’ antwoordt Herman de Hollander. ‘Het gezin is belangrijk 
voor het functioneren van de samenleving. Ik ben zelf vader van 
drie jonge kinderen en in de politiek houd ik de belangen van gezin-
nen altijd voor ogen. Ook weeg ik besluiten af, op wat zij betekenen 
voor volgende generaties. Herman vertelt dat hij uit een echte CDA- 
familie komt: ‘Ik ben de derde generatie “De Hollander” die actief is in 
de lokale politiek. Mijn opa zat al in de raad voor de toenmalige KVP, 
mijn vader en ik beiden voor het CDA.’

Hoe is het om met je gezin te wonen in Gooise 
Meren? 
‘Het is hier goed toeven! Er zijn nog wel dingen te verbeteren,’ 
reageert Herman. Hij verklaart: ‘Als ik onze jongste dochter ’s mor-
gens naar de oppas heb gebracht, sta ik soms tien tot vijftien minuten 
voor een gesloten spoorboom te wachten, dat is erg vervelend. Het 
levert bovendien gevaarlijke situaties op: auto’s die gaan draaien of 
verkeer dat nog even snel oversteekt. Ook sluipverkeer dat de file 
op de A1 probeert te ontwijken, is een aandachtspunt. Dat komt niet 
ten goede aan de veiligheid, zeker niet van (fietsende) kinderen en 
ouderen.’

‘Politiek moet je gewoon doen, niet alleen 
maar mooie woorden zoals zoveel anderen al 

doen!’

Wat ga je als raadslid direct oppakken? 
‘De spoorwegovergang Zwarteweg-Commeniuslaan moet in ieder 
geval vaker open! Dat kan door het aantal rails te verkleinen. En 
ik ga mij hardmaken voor de verkeers- en algemene veiligheid.’ 
Herman is al samen met een aantal buurtbewoners een WhatsApp-
groep gestart. Herman glimlacht: ‘Dit gebeurt samen met de wijk- 
agent die wordt gekoppeld aan de groep.’ Ook in Bussum en 
Muiden wil hij dit initiatief van de grond krijgen. ‘Politiek moet je 
gewoon doen, niet alleen maar mooie woorden zoals van zoveel 
anderen!’

Gezinsleven en politiek in Gooise Meren
 Nellejet van Tilburg (nr. 4 op de lijst) en Herman de Hollander 
(nr.5 op de lijst) vertellen over hun gezinsleven in Gooise Meren. 



Voor het CDA is er eigenlijk 
niets nieuws onder de zon. Een 
participatiesamenleving is in es-
sentie niets anders dan een van 
haar uitgangspunten: subsidiar-
iteit. Het betekent het erkennen 
van de inwoners in hun waar-
digheid als mens. Het betekent 
dat inwoners juist die dingen 
zelf doen waarin ze goed zijn. 
Het betekent ook een gemeente 
Gooise Meren die haar inwoners 
vertrouwen schenkt.

Hetzelfde vertrouwen dat 
jazzmusici elkaar schenken als 
zij samen het podium betreden, 
improviseren en zo blijk geven 
van hun professionaliteit. Im-
proviseren betekent niet ‘zom-
aar wat doen’. ‘Improviseren 
gebeurt’, aldus jazzvocaliste 
Marjoleine Leene, ‘op basis van 
kennis waar urenlange studie 
aan voorafgaat.’

Hoogleraar Erik Borgman 
schreef in 2013 over een jazzy 
samenleving in het tijdschrift 
van het wetenschappelijk bu-
reau van het CDA. ‘Het gaat,’ 
aldus Borgman, ‘om de harmo-
nie van de jazz waarin men een 
melodie hoort in de kakofonie 
van het hedendaagse leven.’ 
Het CDA hoort deze melodie in 
onze samenleving en wil deze 
versterken. Improvisaties met 
deze melodie leiden, met kennis 
en kunde van inwoners, in onze 
nieuwe gemeente tot een jazzy 
samenleving!
Marjoleine Leene: ‘Als jazzvo-
caliste geloof ik in een betere 
wereld als we overeenkomsten 
vinden en elkaars verschillen 
werkelijk leren waarderen. In 
de jazz is de overeenkomst de 
passie voor de muziek en het 
verlangen om in de jazzcom-
munity steeds andere moge-
lijkheden te ontdekken, daarin 

Naar een jazzy samenleving
Door Eric Masseus

Er wordt wel eens gezegd dat het democratisch stelsel in Nederland vermoeidheidsverschijnselen vertoont. Als 
reden wordt een gebrek aan interesse en het tanende vertrouwen in de politiek genoemd. Dat zou ook het op-
komende populisme verklaren. De afstand tussen burger en politiek is groter geworden. De oplossing ervoor stond 
enkele jaren geleden ook in de troonrede. Volgens de koning moeten wij op weg naar een participatiesamenleving. 
Goed plan en het CDA vindt dat al vele decennia!

Improviserende jazzmusici (v.l.n.r.) Marjoleine Leene, Mark Zandveld en Haye Jellema (foto: Bernie Waverman © 2015).

vind je alle voorwaarden om als mens gelukkig te 
zijn. Jazz connects.’
In Gooise Meren biedt het CDA professionaliteit, 
inhoud, inzicht en bovenal vertrouwen in mensen. 
In ‘t Gooi liep het CDA daarin voorop, bijvoor-
beeld bij de ondersteuning van mensen die extra 
zorg nodig hebben (Wmo). Hierin laat het CDA 
zich leiden door de visie, dat er in mensen mo-
gelijkheden verborgen zijn die zij nog niet hebben 
(kunnen) laten zien en die zij, net als in de jazz, 
kunnen ontwikkelen.

In Gooise Meren gaat het CDA-team hier handen 
en voeten aan geven. Onze plannen gaan over het 
betrekken van jongeren bij buurtplatforms en wijk-
overleg voor veilige wijken, over ondernemers die 
meer ruimte moeten krijgen om te ondernemen. 
Onze plannen gaan ook over ondersteuning van 
het verenigingsleven, het activeren en motiveren 
van mensen om zelf oplossingen te zoeken om 
onnodige zorg te voorkomen, en ten slotte het 
scheppen van omstandigheden zodat ouderen zo 
lang mogelijk vitaal blijven en zelfstandig kunnen 
blijven wonen.
Een stem voor een ‘jazzy samenleving’ is daarom 
een stem op CDA Gooise Meren.

Sporten in een groene oase
Brief van Bep
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