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17 februari 2017
Manifestatie
Noordeloos
Op vrijdagavond 17 februari 2017 vindt er weer
een grote CDA-manifestatie plaats in het
dorpshuis in Noordeloos. Jaar in jaar uit wordt
deze avond al in februari en in Noordeloos
gehouden. Een begrip. Altijd op vrijdagavond
en meestal een volle zaal. Deze keer staan de 2e
kamerverkiezingen van 15 maart 2017 centraal.
Uiteraard zal onze regionale CDA-kandidaat,
Frank Meerkerk uit Ottoland deze avond
spreken. Wie nog meer komen is nog niet
bekend. Noteer de datum in uw agenda en kom
op 17 februari naar Noordeloos.
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Datum

Afsluiting

23-jan Arie
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9-jan

11-jan

30-jan

11-jan

16-jan

20-jan

6-feb

8-feb

27-feb

8-feb

13-feb

17-feb

6-mrt

7-3( di )

27-mrt

8-mrt

13-mrt

17-mrt

3-apr

5-apr

15-2 Werkbijeenkomst (wo)

20-feb Henk
20-mrt Maria

10-4 Werkbijeenkomst
24-apr
15-5 Technische toelichting jaarrekening 2016

19-apr Arie
10-mei Henk

22-5 Werkbijeenkomst
5-apr

10-apr

13-apr

1-mei

3-mei

29-5 Jaarrekening 2016
19-6 Technische toelichting Perspectiefnota 2018 /

22-mei Maria
6-jun Arie
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6-6 (di)
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7-11(di)

8-nov
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11-dec Maria
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5 januari Het
Spant Ameide
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Raadsexcursie
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Bestuur CDAZederik
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17-feb

25-okt
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CDA congres
Barneveld

14-jan

20-dec
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4. Van de Voorzitter

Voorwoord CDA Ledenblad.

Beste CDA leden,
Omdat er vorig jaar geen ledenblad is uitgekomen wil ik u vanaf deze
plaats nog hartelijk bedanken voor de steun, in welke vorm dan ook aan
onze partij bij de gemeenteraad en waterschap verkiezingen. In beide
besturen zitten we als CDA in de coalitie en het college. In beide zijn
we ook de grootste politieke partij, maar adeldom verplicht, en dat is
goed.
Belangrijkste besluit in de achterliggende periode is denk ik wel het
besluit tot fusie van de drie gemeenten. En nu de invulling ervan want
het is nog een hele klus voor bestuur en ambtelijke organisatie om er
ἐἐn gemeente van te maken. Daarnaast is het nog niet duidelijk van welke provincie de nieuwe
gemeente onderdeel wordt. De meningen hierover zijn divers, ook onder onze leden. Het besluit
hierover ligt bij de minister van binnenlandse zaken.
Vooruitlopend op de gemeentelijke fusie hebben we als drie CDA afdelingen in goed overleg een
overgangsbestuur geïnstalleerd, die al wat taken van de huidige besturen overneemt m.n. die gericht
zijn op de nieuwe gemeente. Zie ook elders in ons blad.
CDA Zederik blijft haar huidige taken doen: overleg met de fractie, de regio ledenvergadering,
contacten met CDA Zuid-Holland, ledenzorg en promotie en de Tweede Kamer verkiezingen.
Het landelijk politiek speelveld is zeer divers, ik mag hopen dat onze samenleving zich niet te veel laat
leiden door populistisch getinte partijen als PVV voor Nederland en dergelijke. De zgn. stem van het
volk: roept u maar en wij gaan er voor zorgen.
Sybrand Buma laat in zijn boek “tegen het cynisme” een heel ander geluid horen. Daarin gaat het over
de waarden en normen als vrijheid, gelijkwaardigheid van mensen, de christelijke waarden in de
samenleving, geloof, hoop en liefde, zorg en omzien naar elkaar.
Dan doe je als partij niet wat iedereen vraagt, maar je vraagt of mensen zich kunnen vinden in onze
uitgangspunten waarvan wij denken dat ze goed zijn voor onze samenleving. Uitgangspunten die zijn
samengesteld op het partijcongres met inbreng van veel partijleden.
Om zo een samenleving te creëren waar het individu telt, maar met een beleid dat niet geënt is op het
individualisme. Politiek mag niet alleen gaan over verspreiding van meer welvaart, veel belangrijker
zijn welzijn, zorg voor elkaar en zeker voor de zwakkere, in welke vorm dan ook van onze
samenleving.
Economisch gaat het in veel sectoren gelukkig beter, maar door het kleiner worden van de wereld kan
dat zomaar anders zijn. Trump wint de
verkiezingen en de aandelen daalden.
We worden steeds afhankelijker van
elkaar.
Het CDA is een partij waar normen en
waarden er toe doen en het gezinsbeleid
gaat over het behoud van de
samenleving in alle opzichten.
Ik wil u en uw gezin tot slot en
gezegende kerst en een gezond en
voorspoedig 2017 toewensen.
Arie Bassa
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5. Van de Secretaris Penningmeester
Van de Secretaris Penningmeester
Elders in dit blad wordt uitvoerig stil gestaan bij de start van CDAVijfheerenlanden. CDA Zederik verdwijnt
na de start van de nieuwe
gemeente. Maar zover is het nog niet. Tot 1-1-2019 zal CDA-Zederik blijven
bestaan. Het is ons streven CDA-Zederik zo goed mogelijk te laten instromen
in CDA-vijfheerenlanden. Met zoveel mogelijk leden en een goed gevulde kas.
Per 1-1-2016 was het vermogen van CDA-Zederik € 4.826,22. Dat moet ook
wel want gemeenteraadsverkiezingen kosten altijd veel geld. We hopen in
2016 en 2017 een batig saldo te hebben zodat in 2018, het verkiezingsjaar
voor de nieuwe gemeente, er weer een mooi bedrag is om het CDA te
promoten. Ik hoop dat ook CDA-Vianen en CDA-Leerdam batige saldi hebben.
Helaas moet ik constateren dat ons ledenaantal dalende is. Dit is niet uniek en
bijna alle politieke partijen hebben er last van. Ik hoop dat de huidige leden
trouw blijven zodat we toch met een groot aantal leden overgaan naar CDAVijfheerenlanden. De afdelingen Vianen en Leerdam zijn beiden een stuk kleiner in ledental. Ik hoop
dat u als trouwe leden ook uw contributie 2017 weer snel wilt overmaken zodat ook wij ons aandeel in
de contributieopbrengst weer kunnen bijschrijven. Door technische problemen bij het CDA-landelijk
heb ik op dit moment geen inzicht hoeveel leden de contributie 2016 hebben overgemaakt en wat de
totale opbrengst is.
Op dit moment telt CDA-Zederik 152 leden. Het lukt steeds moeilijker om nieuwe leden te werven.
Toch blijft het voor onze club noodzakelijk om nieuwe (jonge) instroom te hebben. Ik doe dan ook een
beroep op u allen om mee te denken/mensen te benaderen voor nieuwe leden.
De ledenaantallen per kern november 2014
oktober 2015
november 2016
Ameide-Tienhoven
58
54
50
Hei en Boeicop
12
12
12
Leerbroek
8
8
7
Lexmond
47
46
45
Meerkerk
34
30
30
Nieuwland
8
8
8
Totaal
167
158
152
De afgelopen periode zijn een viertal leden overleden: de heren G. Grotendorst te Meerkerk, J. van
Toor te Leerbroek, S. Hanemaaijer te Ameide en W.A. Janssen te Meerkerk. Wij wensen de
achtergebleven familie alle sterkte toe en God’s zegen.
Het komt steeds vaker voor dat wij onze leden digitaal willen benaderen met een uitnodiging, een
CDA- bericht of iets dergelijks. Van vele leden hebben wij een e-mailadres maar helaas niet van
iedereen. Heeft u nog geen e-mailberichten van CDA-Zederik ontvangen dan kennen wij uw emailadres nog niet. U zou ons zeer helpen door een e-mail bericht naar mij (verwo360@planet.nl) of
Gerdien Bikker (gerdienbikker.training@online.nl) te sturen. Dan kennen wij uw adres en krijgt u
voortaan digitaal uitnodigingen en andere CDA-berichten.
Tot slot wil ik u vragen voor de komende 2e kamerverkiezingen weer actief campagne te voeren. Dit
kan al door enthousiast over de partij te spreken. Aan te geven dat u vertrouwen hebt in onze
lijsttrekker Sybrand Buma en dit uitdragen.
Jory Verwolf, secretaris/penningmeester CDA-Zederik
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6. Coert van Ee
Zoals u heeft kunnen vernemen uit de media heb ik per 1 oktober jl.
afscheid genomen van het ambt van burgemeester van Zederik. Met
pijn in het hart kan ik u verzekeren. Met groot genoegen heb ik bijna 6
jaar dit mooie ambt in Zederik mogen uitoefenen. Ik had graag in een
volgend termijn de fusie naar Vijfheerenlanden begeleid.
Het afscheid in Het Bosch werd bezocht door heel veel
belangstellenden en dat deed mijn vrouw Marion en mij erg goed. We
bewaren er warme herinneringen aan, evenals aan mijn ambtsperiode
trouwens.
De samenvoeging tot de gemeente `Vijfheerenlanden zal niet per
2018 maar per 2019 plaatsvinden. Dit is het gevolg van de onenigheid
tussen de provinciebesturen van Utrecht en Zuid-Holland. Inmiddels
heeft het provinciebestuur van Utrecht de opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken om een
voorstel tot samenvoeging uit te werken en andere belanghebbenden kunnen op dat voorstel
reageren.
Het CDA in Zederik heeft zich vanaf het begin van de discussie mbt de mogelijke fusie tot
Vijfheerenlanden constructief opgesteld. Men heeft steeds de toekomst voor de inwoners van Zederik
op langere termijn voor ogen gehad en dat heeft mede geleid tot een zorgvuldige besluitvorming.
Zoals het CDA zich in Zederik heeft opgesteld verwachten wij dat ook van de landelijke CDA.
Evenwichtig en op basis van een duidelijk programma. De verkiezingen in Amerika hebben voor veel
opschudding gezorgd en ook met de Brexit in de UK achter ons is het in Europa onrustig. Het valt niet
mee om met 28 landen een eenduidig beleid te voeren. Dat geldt trouwens ook in Nederland. Met
steeds meer kleine partijen die zich voor deelbelangen inzetten wordt het besturen van ons land
steeds complexer. Het populisme groeit en leiderschap wordt meer dan ooit op de proef gesteld. De
‘stem van het volk’ is zeker van belang en moet, meer dan voorheen zeer serieus worden genomen. Er
is behoefte aan duidelijke leiderschap en stabiliteit op basis van een duidelijk programma en
evenwichtig beleid. Juist het CDA kan daar voor zorgen. Het CDA heeft altijd sterke bestuurders
gehad, zowel landelijk als lokaal. In de polls wordt het landelijke CDA steeds op een kleine 20 zetels
ingeschat. Met een nog duidelijkere profilering van de typische CDA waarden zoals Gespreide
Verantwoordelijkheid, Publieke Gerechtigheid, Solidariteit en Rentmeesterschap kan dat aantal zelfs
groeien.
Bij alles wat we doen moeten we er rekening mee houden dat we de wereld geërfd hebben en weer
doorgeven. Het Rentmeesterschap betekent dat we als mensen de taak hebben goed te zorgen voor
de wereld om ons heen, voor nu en voor de toekomst. Dit houdt in: het goed beheren van onze
landschappen, natuur, milieu, cultuur en historische gebouwen. Maar ook: het toekomstbestendig
maken van zaken die we belangrijk vinden zoals ons financiële huishoudboekje, het onderwijs en
vooral ook de zorg.
Mijn inziens moet het CDA zowel landelijk, regionaal en lokaal deze waarden nog veel beter profileren
dan nu het geval is. Dat kan ook evenwicht bieden aan het populisme dat nu de kop op steekt. Vergis
u niet; de PVV werd ook bij recente verkiezingen in Zederik steeds groter. Het is dus niet alleen iets
van
de
grote
steden!
Ik ga nadenken over mijn toekomst en bezien hoe ik mij op een andere wijze voor de maatschappij kan
inzetten. De ervaring die ik in Zederik heb mogen opdoen zal mij daarbij zeker helpen.
Ik dank u allen zeer voor de vele blijken van medeleven in het afgelopen jaar. Zederik op zijn best! Het
deed en doet mijn vrouw en mij erg goed.
Met vriendelijke groet, Coert van Ee
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7. Van de fractievoorzitter
De Lokale Zederikse keuzes in 2017 vanuit CDA perspectief
Onder het motto ‘Keuzes voor een beter Nederland’ heeft het CDA
enige tijd geleden haar verkiezingsprogramma 2017 gepresenteerd. In
juni 2016 heeft CDA-Zederik bij de behandeling van de
Perspectiefnota 2017 en het Investeringsprogramma Leefbaarheid
2017-2018 in de gemeenteraad haar speerpunten voor 2017 benoemd.
Als we deze speerpunten van CDA-Zederik vertalen naar de 5 thema’s van
het landelijke CDA-verkiezingsprogramma, dan zien we verrassende
overeenkomsten, maar ook enkele aandachtspunten.
Waarden & Traditie
De gemeente Zederik heeft in de afgelopen 5 jaren een deugdelijk en consistent financieel beleid
gevoerd, passende bij de waarden die leidend zijn in onze plaatselijke dorpsgemeen-schappen. Als
het nodig is dan wordt in Zederik de broekriem aangehaald en de noodzakelijke bezuiniging
doorgevoerd; gebaseerd goed rentmeesterschap volgens de Bijbelse traditie. Dit moeten we
koesteren. Maar aan de andere kant ook niet bezuinigen om te bezuinigen of de OZB onnodig laten
oplopen.
Een sterke samenleving
Met het oog op de beoogde gemeentelijke fusie tussen Leerdam, Vianen en Leerdam, zal het de
komende jaren van groot belang zijn om de inwoners actief te betrekken bij dit proces.
De gedragenheid en acceptatie zijn erbij gebaat dat de inwoners zich erkend en gehoord voelen. Het
debat over -soms lastige- besluiten dient daarom in openbaarheid plaats te vinden. Elke raad dient
haar controlerende rol serieus te nemen. We moeten vanuit ‘onze collectieve kracht’ binnen de 3
gemeenten de uitdaging aangaan en toekomstgericht denken en handelen. De uitdagingen liggen voor
ons, dus kijken we vooral vooruit.
Familie & Gezin
Binnen het Sociaal Domein is de afgelopen jaren veel energie gestoken in voorlichting en
programma’s voor de jeugd. De Zederikse jongerenwerker doet goed werk. Er wordt geïnvesteerd in
preventie. Hierbij geldt wel het principe van ‘meten = weten’, zodat tijdig kan worden bijgestuurd als
dat nodig is. Het gaat goed, maar kan altijd nog beter. We houden de vinger aan de pols !
Zorg voor elkaar
In 2014-2016 is er veel aandacht geweest voor de zorgverlening aan de inwoners van Zederik die dat
nodig hebben. Het sociaal team heeft zaken voortvarend opgepakt en aan vrijwilligers en
mantelzorgers is bijzonder aandacht besteed. Het is hierbij wel cruciaal dat er bij de zorgbehoevenden
zelf wordt onderzocht of men ook tevreden is over de kwaliteit en kwantiteit van de geboden zorg.
Respect voor elkaar en omzien naar elkaar zijn leidende Bijbelse principes; vanuit een gespreide
verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Prima passend bij het CDA-gedachtegoed.
Een eerlijke economie
De gemeente Zederik legt een accent bij uitbreiding van het bedrijventerrein in Meerkerk, waarmee de
lokale economie en – bedrijvigheid een goed impuls krijgt.
CDA-Zederik vindt het wel jammer dat er slechts minimaal wordt geïnvesteerd in het lokale MKB. Met
name de ontwikkelingen in de detailhandel vragen op korte termijn om een actief beleid vanuit de
gemeente vanwege het belang voor de leefbaarheid en vitaliteit van de kernen.
Een CDA-onderzoek vanuit de Provincie Zuid-Holland heeft dit in de zomer van 2016 duidelijk
aangetoond. Een CDA-motie werd tijdens de begrotingsbehandeling in de raad breed gesteund en
aangenomen.
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8. Maria de Jong –Middelkoop WMO
WMO – met de O van Ontmoediging?! 2 jaar decentralisaties van het
sociaal domein ’1,2 miljard over bij gemeenten voor zorgtaken’ – zo
kopten de kranten op 1 november jl. Een gigantisch bedrag dat bij
velen vraagtekens oproept. Hoe kan dit? Er werd toch al fors
bezuinigd? En er zijn toch flinke wachtlijsten in de jeugdzorg? Hoe
kunnen gemeenten nu ook nog geld overhouden? Terechte vragen die
mij als CDA-woordvoerder op deze portefeuille uiteraard ook
bezighouden. 1 januari 2015 werd er een enorm complex takenpakket
door het rijk bij de gemeenten neergelegd: de uitvoering van 3
decentralisaties in het sociaal domein: WMO, de Jeugdwet en de
Participatiewet. Elke gemeente kreeg de mogelijkheid om deze
terreinen, al dan niet in een breder samenwerkingsverband, zelf in te vullen.
Van de CDA-fractie kreeg het gemeentebestuur 2 opdrachten mee:
1. Het geheel moet budgetneutraal worden uitgevoerd.
2. Niemand mag noodzakelijke zorg ontberen
Opdracht 1 is prima gelukt zo blijkt nu, want ook de gemeente Zederik heeft in 2015 en 2016 te
maken met een financieel overschot, vooral op het gebied van WMO. ‘Geen verrassing dat gemeenten
zorggeld overhouden’, zo schrijft Ingmar Vriesema in het NRC van 1 november 2016: ‘daar zijn wel
wat verklaringen voor’. Zo tastten gemeenten ontzettend in het duister bij de overdracht van deze
taken. Hoeveel cliënten zijn het eigenlijk en wie hoort er eigenlijk precies binnen mijn gemeente? Die
onzekerheid maakte gemeenten behoedzaam en er werd dus ruim gebudgetteerd. Met dit overschot
tot gevolg. Daarnaast zijn gemeenten verplicht een sluitende begroting op te leveren. Oftewel een
tekort van dit formaat had een ramp geweest. Hoe hadden de gemeenten di t moeten dekken, door de
gemeentelijke belastingen te verhogen? Door deze ruime begroting vooraf lijken de financiën dus op
orde. De tweede opdracht was echter nog veel belangrijker: niemand mag noodzakelijke zorg
ontberen. Is dat ook gelukt? Die vraag is een stuk moeilijker te beantwoorden. Als wij wethouder
sociaal domein, Arie Donker, en zijn ambtenaren mogen geloven gaat alles prima. Het aantal klachten
en bezwaren zijn erg laag, de wethouder is goed benaderbaar voor onze inwoners en het sociaal team
draait op sterkte. Qua kwalitatieve rapportages houdt het echter zeer te wensen over. De
gemeenteraad heeft na 2 jaar decentralisaties nog steeds geen rapportages gezien betreffende de
kwaliteit van en de tevredenheid over de geleverde zorg. Vanuit het CDA hameren wij hier al op vanaf
begin dit jaar, het moment waarop je de eerste rapportages van 2015 toch had mogen verwachten.
Om zelf een beeld te krijgen van het geheel organiseerde de CDA fractie eind oktober een open
fractievergadering met dit als hoofdonderwerp. We verwelkomden daar een inwoner die ons uitgebreid
inlichtte over een aantal zorgtrajecten die hem persoonlijk raakten. Uit dit gesprek bleek dat er nogal
wat taken vanuit de gemeente wel degelijk verbetering behoeven. Zijn mening was dan ook dat men
hier maar niet over klaagt, enerzijds omdat men niet mondig genoeg lijkt en anderzijds doordat men
ontmoedigd is door het huidige beleid: ‘WMO met de O van Ontmoediging dus’. Dit gesprek heeft mij
nog meer gemotiveerd om mij hierin vast te bijten.
Vanaf oktober start de Rekenkamer een onderzoek naar de kwaliteit van de uitvoering van de
decentralisaties bij de gemeente Zederik. Ik mag een van de commissieleden zijn die dit onderzoek
mede mee uit zal voeren. Dat betekent dat ik persoonlijk in gesprek zal gaan met de medewerkers en
cliënten voor wie deze zorg de dagelijkse realiteit is. Uiteindelijk zal de uitkomst van dit onderzoek,
samen met de reeds lopende onderzoeken, een compleet beeld moeten schetsen van de geleverde
kwaliteit in de zorg, door de gemeente Zederik. U begrijpt dat wij reikhalzend uit zien naar deze
rapporten. Dit geeft ons inzicht als raad en de mogelijkheid om bij te sturen op beleid en verbeteringen
door te voeren waar nodig.
Heeft u ook vragen, opmerkingen of klachten over de gemeente Zederik met betrekking tot het sociaal
domein? Neem dan direct contact met mij op.
Maria de Jong-Middelkoop Raadslid CDA (o.a. sociaal domein)
maria_mid@hotmail.com
0613502621
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9. Henk van Nieuwenhuijzen
Toen ik in oktober jongstleden een column schreef met als
onderwerp “Vijfheerenlanden, een nieuwe gemeente, een
nieuw gemeentehuis?” had ik niet gedacht dat ik over de
inhoud zoveel positieve bijval zou krijgen. Omdat de
column niet alleen op de website van CDA Zederik was
geplaatst, maar ook was verwerkt in een artikel in Het
Kontakt, hebben veel mensen het stuk gelezen. En vrijwel
iedereen was het met me eens: geen miljoenen uitgeven
voor een nieuw gebouw, maar gebruik maken van de
locaties die we hebben in Leerdam, Vianen en Zederik.
Politieke partijen in Leerdam en Vianen erkenden ruiterlijk
dat ik ze voor was geweest met de publicatie, ze dachten
er precies hetzelfde over. Reken maar dat we als CDA
met dit standpunt veel inwoners achter ons hebben
gekregen. En terecht, zoals ik al stelde in de Column,
want onnodig geld uitgeven moeten we niet willen.
Ten tijde van het schrijven van dit stukje liggen de
presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten van
Amerika een paar dagen achter ons. De uitslag vervulde
mij met ontzetting, want hoe kan een man zonder enig
moreel besef, die eigen volk eerst propageert ( en letterlijk
zegt “and the rest doesn’t matter”) president worden van
het machtigste land ter wereld? Een land dat een grote
verantwoordelijkheid draagt voor de wereldvrede? Een
land dat jarenlang opkwam voor de waarden en de
vrijheid van het Westen? Minder dan de helft van de Amerikaanse kiezers heeft op hem gestemd,
maar door het Amerikaanse kiesstelsel is hij toch gekozen en we zullen het ermee moeten doen.
Trump als president is de realiteit in de komende vier jaar. In onze kerk is de zondag na de
verkiezingen gebeden voor de nieuwe president, voor het Amerikaanse volk en voor de wereld. Dat
was goed.
Het is ook heel belangrijk dat Europa, nu tot op het bot verdeeld, tot een eenheid wordt gesmeed. Alle
Europese regeringen, ook de Nederlandse, moeten inzien dat het de hoogste tijd is voor een Verenigd
Europa om al onze lidstaten te kunnen beschermen tegen het oprukkende terrorisme en veiligheid te
kunnen bieden tegen Rusland. Amerika kon daar wel eens niet zoveel zin meer in hebben. Laten we
landelijk het CDA steunen in zijn pleidooi voor een sterk Europa.
Tenslotte wens ik u allen gezegende kerstdagen en een heel voorspoedig en gezond 2017!
Henk van Nieuwenhuijzen
Raadslid CDA Zederik.
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10.

Arie den Besten

Beste CDA’ers,
Ik hoef me niet meer voor te stellen. Wellicht voor de nieuwe mensen. Ik
ben inmiddels 61 jaar en nog steeds woonachtig in het mooie dorp
Leerbroek. We zijn sinds enige tijd in het gelukkige bezit van drie
kleinkinderen. We zijn onlangs nog een week met het gehele gezin naar
Drente geweest. Dat was pas echt genieten, ondanks het matige weer.
Naast het politieke werk, ben ik nog steeds werkzaam als Hoofd
Financiën/interne controller op een christelijke VO-school te
Veenendaal.
Mijn derde periode in de fractie is al weer enige tijd op weg. Het ziet
ernaar uit dat we nog een jaartje langer moeten zitten. De bestuurlijke
fusie zal pas op 1 januari 2019 zijn beslag krijgen. Het besluit over de
provinciekeuze is gevallen. Hier kunnen nog zienswijzen tegen in
gediend worden. Binnenkort hebben we de eerste bijeenkomsten van de
raadswerkgroepen voor de fusie met Leerdam en Vianen.
In de huidige fractie, met Maks, Maria en Henk, is het uiterst plezierig werken. Iedereen is serieus met
zijn portefeuilles bezig; en komt steeds goed voorbereid naar de Informatie- en de
Raadsvergaderingen. Het CDA speelt in bijna elke vergadering wel een of andere rol. Ik ben zelf ook
nog actief in de financiële auditcommissie van de gemeente Zederik. Ook hebben we nog een aantal
actieve steunfractieleden, die regelmatig op de fractievergaderingen verschijnen; en hun inbreng
hebben.
Ondanks dat ik het werk al zo’n tien jaar doe, vind ik het nog steeds mooi om naar de diverse
vergaderingen van en voor de gemeente Zederik te gaan. In veel van onze stukken komt de vitaliteit
en de leefbaarheid van alle kernen in Zederik terug. In de verkiezingskrant van een jaar of drie jaar
geleden heb ik dit ook geschreven. Daarnaast beoordelen wij de meeste raadsstukken op het feit of er
genoeg aandacht is besteed aan de duurzaamheid. Ook de veiligheid van de burgers speelt een
belangrijke rol bij de leefbaarheid van de gemeente.
Tenslotte nog een kort woord over de “ laatste” begroting van Zederik. Financieel ziet het er allemaal
niet zo slecht uit. We vonden de begroting wel wat optimistisch. De wethouder Financiën mag van
geluk spreken dat de Precario op zijn weg is gekomen. Feit is dat de inwoners hier indirect aan
bijdragen. We hebben echter wel met elkaar hierdoor wel een mooi Investeringsprogramma “Vitale
dorpen in Zederik” kunnen maken. De resultaten lopen de komende jaren in positieve zin flink op. Het
is verantwoord geweest om de OZB-verhoging wat te matigen. Het CDA heeft samen met de SGP een
amendement ingediend om de geplande verhoging terug te brengen naar 0%. Voor 2018 en 2019
hebben we de verhoging teruggebracht naar 3%. De inflatie is immers laag. Hierdoor blijven de
gemiddelde woonlasten onder het landelijk gemiddelde.
De komende tijd zal er ook nog flink worden geïnvesteerd in de Zederikse dorpen.
Het wordt een drukke tijd voor het college en de ambtenaren in Zederik. In het jaar 2017 wordt er druk
gewerkt aan een nieuwe gemeente met Leerdam en Vianen. Ook zal er ook nog de nodige tijd moeten
worden besteed aan de uitvoering van de investeringsplannen in de Zederikse dorpen.

Arie den Besten
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11.

Van de wethouder

Goof Bos.

Niemand mag noodzakelijke hulp ontberen
Acht jaar geleden zette de economische recessie in. Krimpende
economie, stijgende werkeloosheid, lagere uitkeringen van het
rijk voor de gemeenten, stilvallende woningmarkt., hogere
belastingen. Alle hens aan dek voor bestuurders. Ook in Zederik.
Inmiddels is het economisch herstel ingetreden en is de
woningmarkt booming. Het rijk heeft intussen veel zorgtaken bij
de gemeenten neergelegd. Daarvoor krijgen de gemeenten veel
geld. Het CDA staat ervoor dat niemand noodzakelijke hulp mag
ontberen. Dat geldt voor de chronisch zieken, ouderen die
hulpbehoevend zijn, jongeren met een handicap, werklozen,
noem maar op. De gemeenten wisten niet of ze die klus wel
zouden kunnen klaren. Inmiddels is daar meer zicht op en mag u
de gemeente zonder meer aanspreken op het verlenen van de
noodzakelijke hulp.
Vitale kernen
Zederik heeft vitale kernen. Er zijn volop activiteiten. We bouwen letterlijk aan onze toekomst door in
elke kern woningen te bouwen. Dat willen en moeten we blijven doen. Als wethouder Wonen en
Ruimtelijke Ordening maken we nu al plannen met een horizon van 15 jaar. De bouwstroom moet
immers in de diverse kernen nog jaren op gang blijven. Goed voor scholen, verenigingen, kerken,
winkels en bedrijfsleven.
Ook de lokale werkgelegenheid vraagt om vooruit te kijken. Het bedrijventerrein in Meerkerk is bijna
uitverkocht. Ik denk met veel genoegen terug aan de succesvolle onderhandelingen in de afgelopen
jaren. Inmiddels werken we aan de plannen voor de uitbreiding van het bedrijventerrein langs de A27.
Zo kunnen bedrijven die lokaal uit hun jasje groeien voor Zederik behouden blijven.
Nieuwe gemeente Vijfheerenlanden 2019
Er komen steeds meer taken op de gemeenten af. Ruim 5 jaar geleden wees de Commissaris van de
Koningin (toen nog) de gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden erop het bestuur
krachtiger te organiseren. Onder leiding van burgemeester Van Ee zette Zederik met Leerdam en
Vianen een voorwaartsstrategie in. Inmiddels ziet het ernaar uit dat de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden in 2019 zal zijn gevormd. Dat heeft tot gevolg dat de eerstvolgende
gemeenteraadsverkiezingen in de drie gemeenten in november 2018 zullen plaatsvinden. Er wordt
soms stevig gediscussieerd over de provinciekeuze. Goed om te weten dat de gemeenten daar niet
over gaan. Gelooft u mij, het zal voor onze inwoners weinig uitmaken. De vorming van de nieuwe
gemeente daarentegen is van groot belang. De gemeente Vijfheerenlanden met 15 kernen telt straks
55.000 inwoners. Krachtig genoeg om medebepalend te zijn voor wat er in ons gebied gebeurt en hoe
de inwoners worden geholpen. Om de 4 jaar kiest uzelf degenen die de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden besturen. Het is belangrijk dat de inwoners zichzelf organiseren en initiatieven
ontplooien. Om zo de vitaliteit te borgen. In het belang van de inwoners van elke kern.
Kerst 2016
Over enkele weken is het Kerst. In een wereld vol tegenstellingen zijn miljoenen mensen op de vlucht
om te overleven. Vrede is soms zo ver weg. Dat ook zij bescherming mogen ervaren met een
perspectief voor de toekomst. Vrede voor allen!
Goof Bos, wethouder
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12.

Waterschap Rivierenland

Als bestuurder bij WSRL houd ik mij o.a. bezig met
watersystemen
in
de
Alblasserwaard
en
Vijfheerenlanden. Dus niet te veel, maar ook niet te
weinig water in de polder en in bebouwd gebied.
Veel aandacht is het laatste jaar besteedt aan het
nemen van maatregelen ter voorkoming van
wateroverlast n.a.v.
de extreme regenval eind
augustus 2015 in o.a. Hardinxveld-Giessendam en

Vuren waar veel huizen met wateroverlast
waren. Er zijn duikers gelegd, extra waterberging
gegraven en opstelplaatsen voor noodpompen
aangelegd.
Rivier de Lek.
Gemeenten stelde o.a. een ijsbaan ter beschikking. Bij rioolrenovatie wordt hemelwater afgekoppeld
en burgers hebben maatregelen uitgevoerd om water buiten hun huis te houden. Dit alles in goed
overleg en samenwerking met elkaar, gemeenten, waterschap en bewoners.
Voor Zederik zijn we samen met de gemeente bezig aan de uitvoering van het waterplan. In Lexmond
wordt volgend jaar extra waterberging aangelegd bij de brandweergarage, om zo het water bij extreme
buien sneller te kunnen afvoeren uit de wijk. Nog beter zou het geweest zijn om het water in de wijk op
te vangen maar dat lukt niet altijd. Bij Meerkerk zit in het ontwikkelingsplan Weide 2 een forse
wateropgave zodat het systeem daar dan ook op orde is.
Voor Ameide hebben we nog een opgave voor wateropvang. Met de grondaankoop zijn we nog bezig.
Dit zijn allemaal maatregelen om de veranderingen van het klimaat in het watersysteem op te vangen.
Extremere buien en lange periode van droogte en warmere zomers. We noemen dit: klimaatadaptatie.
Ook is van belang de toename van verhard oppervlak in bebouwd gebied dit werkt nadelig daarom is
het goed dat de gemeente zich twee keer bedenk om de laatste stukjes groen in de kern te bebouwen.
Naast waterberging hebben ze ook een positieve functie t.a.v. de beleefbaarheid in de kern.
Een volgende aandachtspunt is het stoppen van de verstening van tuinen een zaak van de bewoners,
bewustwording van de gevolgen die dat met zich meebrengen. Ik heb al een actie gezien van een
tuincentra –tegel eruit, plant erin.
Naast het binnenwater hebben we ook nog het buitenwater, de rivieren. Zederik is onderdeel van
dijkkring 16. Dit omvat de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Op dit moment zijn we bezig met
dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhoven en bij Everdingen. De Diefdijk is ook een onderdeel van
dijkkring 16, het is een zgn. compartimenteringsdijk, om bij een dijkdoorbraak bovenstrooms de
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden droog te houden. De dijk was afgekeurd voor delen op hoogte
maar nog het meest op stabiliteit. In september jl. is het werk opgeleverd en aankomend voorjaar zal
als laatste de asfalttering worden uitgevoerd.
Naast dijkversterking speelde ook nog het belang en uitvoering van Natura 2000 gebieden en de
cultuurhistorie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie(NHWL) Al die processen liepen gelijktijdig. Dit was
niet uit te leggen in het gebied. Stel u voor: deze week komt het waterschap en volgende week de
NHWL,.
De N 2000 en NHWL zijn een verantwoordelijkheid van de provincie Gelderland, Zuid-Holland en de
gemeenten.
We hebben toen besloten om er een proces van te maken. Wel met ieder zijn eigen
verantwoordelijkheid met maar ἐἐn aanspreekpunt in het gebied. Door deze samenwerking hebben we
werk met werk kunnen maken en is de overlast beduidend minder geweest en hebben we
belastinggeld kunnen besparen.
Het resultaat is een mooie, veilige Diefdijk-Zuiderlingedijk met fraai gerestaureerde elementen van de
NHWL zoals geschuts opstel plaatsen, sluizen ,bunkers en loopgraven . Het verhaal is weer leesbaar
in het landschap, een cultuurhistorisch icoon in Nederland.
Gelegen in een landschap van boerderijen en natuurgebieden, ἐἐn van de mooiere fietsroutes in ons
gebied.
Arie Bassa
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13. Gerdien Bikker, Kandidaat
Holland CDA 1000

Statenlid Zuid-

Op 12 september werd de ‘CDA1000’ georganiseerd: op die dag konden
1000 cda leden uit het land meedenken over het verkiezingsprogramma
voor de Tweede Kamerverkiezingen. De 15 meest gedragen ideeën van
de CDA1000 zijn vervolgens opgenomen in het verkiezingsprogramma.
Vanuit CDA Zederik mocht ik hierbij aanwezig zijn. Hierbij volgt een
kleine impressie.
Het was een prachtige zonovergoten dag. Aangekomen bij de
voormalige Kromhoutkazerne in Amsterdam, werden we welkom geheten door partijvoorzitter Ruth
Peetoom die over de bedoeling van de dag vertelde. Iedereen werd bij twee thema’s ingedeeld en
vervolgens gingen we in groepjes van zo’n 10 mensen met elkaar in gesprek. Ik had gekozen voor de
thema’s ‘sterke samenleving’ en ‘familie & gezin’. Bij het thema familie & gezin spraken we over de
zorg voor ouderen, en de zorg die opa’s en oma’s in deze tijd verlenen richting twee kanten: naar
(werkende) kinderen en de kleinkinderen op wie ze door de weeks graag eens passen. En soms ook
naar de eigen ouders, die er nog zijn en die hun hulp nodig hebben. Er komt ongemerkt vrij veel zorg
op hun schouders. We deelden verder ervaringen over pleegzorg en de decentralisaties die veel
onzekerheid met zich meebrengen voor allen die daarmee te maken hebben. Maar we spraken ook
over het belang van sport en beweging en de rol die maatschappij en overheid daarbij kunnen spelen.
Bij het thema sterke samenleving ging het vooral over de kracht van de mensen die samen leven: met
elkaar leven doen we vanuit de overtuiging dat een ieder, met de eigen capaciteiten en (ontvangen)
talenten, van waarde is en met respect behandeld dient te worden. Ook was er aandacht voor de
grenzen van de rechtsstaat en de (soms moeizame) handhaafbaarheid van de normen en waarden die
gelden.
Er zijn die dag heel wat onderwerpen de revue gepasseerd. Het was inspirerend om met anderen na
te denken over de toekomst, welke thema’s belangrijk zijn voor het CDA de komende jaren en hoe we
die met elkaar willen aanpakken.
Ook dichter bij huis zal naar verwachting over een tijdje een verkiezingsprogramma voorbereid gaan
worden: voor CDA Vijfheerenlanden. Tegen de tijd dat de drie gemeenten samengaan, is ook hier een
goed programma nodig. Daarover hoort u tzt meer!
Tot zover mijn impressie en een korte vooruitblik.
Vriendelijke groet,
Gerdien Bikker
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Hieronder staan de 15 ideeën beschreven die uiteindelijk onderdeel van het verkiezingsprogramma
Tweede Kamer (2017) geworden zijn:
Uitkomsten CDA1000
Eerlijke economie
1. Om de toenemende onzekerheid van veel werknemers tegen te gaan, moeten
werkgevers worden gestimuleerd om meer mensen in (vaste) dienst te nemen; de
verschillen tussen ZZP’ers en vaste krachten moeten worden verkleind.
2. Een eerlijke economie is gericht op de lange termijn, op kwaliteit en op een eerlijke prijs.
Dat is een keuze voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en
innovatie.
3. Voor een leven lang leren kiezen wij voor een individueel scholingsbudget voor elke
werknemer, meer ruimte voor de combinatie werk en scholing en voor de overdracht van
vakmanschap tussen jong en oud.
Familie & gezin
1. Om (jonge) gezinnen in het spitsuur van het leven te helpen moeten er meer
mogelijkheden komen voor flexibel verlof en flexibele werktijden. Zo wordt werk, zorg en
gezin beter te combineren.
2. De financiële ondersteuning van gezinnen met kinderen is onnodig ingewikkeld en
versnipperd. De regelingen moeten worden vereenvoudigd.
3. Voor meer aandacht en betere ondersteuning van gezinnen en families - van jong tot
oud en in elke samenstelling - moet er één minister voor Familie en Gezin komen.
Sterke samenleving
1. Om de verbinding, het normbesef en burgerschap in de samenleving te versterken
wordt een maatschappelijke dienstplicht voor alle jongeren ingevoerd.
2. Groeiende tweedelingen bedreigen de samenhang in onze samenleving. Om jongeren
gelijke opleidingskansen te bieden moet er een alternatief voor het leenstelsel komen.
3. Een sterke samenleving wordt niet vanuit Den Haag opgebouwd, maar in de regio, in de
stad en in de eigen buurt.
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Waarden & traditie
1. Onze waarden en normen zijn niet vrijblijvend. Verworven vrijheden worden begrensd
door verantwoordelijkheid en respect voor elkaar.
2. Een samenleving van ieder voor zich valt langzaam uit elkaar. Burgers, bedrijven,
verenigingen en de politiek hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om polarisatie
tegen te gaan en mensen te verbinden.
3. Waarden en normen geven we door via de opvoeding thuis en het onderwijs op school.
Op alle onderwijsniveaus is aandacht voor burgerschap, geschiedenis en filosofie van
groot belang.
Zorg voor elkaar
1. Zieken en ouderen willen zorg in de buurt, maatwerk en kleinschaligheid. Dat vraagt om
een beperking van schaalvergroting, bureaucratie en marktwerking in de zorg.
2. Meer ruimte en verantwoordelijkheid voor verpleegkundigen en artsen voorkomen dat
de zorg teveel wordt bepaald door regels en geld. De zorg kan beter worden
georganiseerd op basis van vertrouwen, vakmanschap en verantwoording achteraf.
3. Gezondheidspreventie is de slimste manier om de kosten in de zorg in de hand te
houden.

Bruggetjes, sloten en weilanden kenmerk voor onze mooie omgeving
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14. Provincie op Stoom…Uit de provincie door CDAstatenlid Maurits de Haan
Het is goed te merken dat zowel het college als de Staten op stoom
beginnen te komen. Immers, de plannen uit het ‘regeerakkoord’
worden omgezet in beleid en komen in uitvoering en dat is te
merken aan de stroom van beleidsstukken en vergaderingen.
Toch vind ik het persoonlijk belangrijk om niet alleen in het
Provinciehuis met elkaar in debat te gaan, maar zichtbaar te zijn in
de provincie. Met name als het gaat over de wegen in onze
provincie merk ik dat het prettig is om de situatie ter plekke te
bekijken en waar nodig en waar ik kan bij te sturen of juist wat meer
druk op te voeren om die weg, fietspad of rotonde aangelegd te krijgen.
Het Statenwerk heeft ook zo zijn verrassingen. Laatst ben ik op werkbezoek geweest, samen
met 2e kamerlid Jaco Geurts, bij één van de laatste riviervissers in Zuid-Holland. Verrassend
om te zien wat er allemaal in en om het water zwemt en beweegt, maar ook dat Europese
wetgeving voor verrassende, maar niet altijd positieve, wendingen kan zorgen. Het niet direct
actie kunnen ondernemen om deze ondernemer (en daarmee de visstand, dijken en bruggen)
te helpen is dan best frustrerend, maar ik blijf dan wel op de diverse bestuursdeuren kloppen
om dit onder de aandacht te brengen.
Terug naar de plannen en ook de ambities van de Provincie. Schoner, Sterker en Slimmer
was de leidraad voor deze periode en op punten zien we dit ook gebeuren. Het sterker
(economie) worden gaat langzaamaan de goede kant op, al zijn er regio’s die achterblijven
qua economische groei, het slimmer (samen)werken krijgt ook steeds meer gestalte, maar het
Schoner worden gaat nog niet zoals het eigenlijk wenselijk zou zijn.
Het begrip ‘Schoon’ is natuurlijk breed uit te leggen, maar laat ik mij beperken tot de lucht die
we inademen en de energie die we gebruiken. Zuid-Holland is qua luchtkwaliteit niet het beste
jongetje van de klas. Daar zijn vele oorzaken voor aan te wijzen, want Zuid-Holland is wel het
drukste jongetje van de klas. Niet alleen autoverkeer, maar ook de scheep- en luchtvaart en
natuurlijk de industrie zorgen voor een cocktail van stoffen die we dagelijks inademen. Er
wordt nu een proef gedaan bij Alblasserdam om met een nieuwe techniek vervuilde lucht te
zuiveren. Persoonlijk kijk ik uit naar de uitkomsten zodat we snel werk kunnen maken van een
schoner Zuid-Holland, dan wordt je vanzelf slimmer én sterker.
Kortom, het Statenwerk verveeld nooit, je komt nog eens ergens en ik probeer er alles aan te
doen om er voor de inwoners van Zuid-Holland te zijn!
Kijk ook eens op https://www.cda.nl/zuid-holland/ daar worden actuele zaken onder de
aandacht gebracht en blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen. En ook op
http://staatvan.zuid-holland.nl/Paginas/default.aspx vindt u veel interessante informatie over
uw provincie.
Maurits de Haan, Sliedrecht mac.de.haan@statenzh.nl https://twitter.com/Maurits_de_Haan
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15.

CDA lid stelt zich voor Frank Meerkerk

KANDIDAAT 2e KAMERLID
OTTOLAND

CDA

FRANK MEERKERK

Na ongeveer vijftien jaar werkzaam te zijn geweest op accountantsen advieskantoren was ik januari 2016 toe aan wat anders. De
diverse functies heb ik overigens altijd met veel plezier mogen
uitvoeren. In vorige functie was ik mede-eigenaar van een
accountantskantoor (in Meerkerk). Ik heb mijn aandeel overgedaan
aan mijn compagnons en heb in het eerste half jaar van 2016 mijn
werkzaamheden afgebouwd.
In maart van dit jaar heb ik mij kandidaat gesteld voor het
lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. We
leven in een fantastisch land maar onze samenleving staat ook
voor grote uitdagingen. Ik voel me medeverantwoordelijk om deze uitdagingen mede het hoofd te
kunnen bieden. Ik wil meewerken aan een betrokken samenleving, waarin mensen weer zelf
verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen. Het CDA moet een alternatief kunnen bieden tussen
enerzijds een altijd aanwezige verzorgingsstaat waarin de staat voor elk probleem een scala aan
oplossingen voor handen heeft, met dito regels, uitzonderingen en een ambtenarenapparaat, waarbij
elk eigen initiatief gesmoord wordt in overheidsbemoeienis. En anderzijds de bedrijfskundige
benadering van het marktdenken, waarbij de calculerende burger vooral zijn eigen belang nastreeft.
De sollicitatieprocedure binnen het CDA is in eerste instantie voorspoedig verlopen. Na de eerste
briefselectie volgt een gesprek met een aantal prominente CDA-ers. Ook dit gesprek verliep naar
wens. Daarna volgt een assessment en een tweede gesprek met de selectiecommissie. De
eindconclusie was dat ik een geschikte kandidaat was voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer
voor het CDA. Helaas ben je er dan nog niet. Het bestuur (versterkt met een afvaardiging van alle
provinciale besturen van het CDA) heeft begin september de concept lijst vastgesteld. Deze lijst was
niet alleen voor mij persoonlijk enigszins teleurstellend maar ook voor Zuid-Holland. Naar verhouding
van de stemmen van de laatste verkiezingen staan er veel te weinig mensen uit Zuid-Holland op een
verkiesbare plek. Ik ben op plek 49 terecht gekomen.
Toch voelt het nog steeds goed om op deze lijst te staan! Ik hoop onze regio te vertegenwoordigen
binnen het CDA. Mijn hart ligt in de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden! Ik ben geboren en getogen
midden in de Alblasserwaard, in Ottoland. Van school tot voetbal, van zwemles tot kerk de
verbondenheid met de verschillende gemeenten is groot. In mijn werk (vestigingsplaats in Zederik!)
heb ik veel bedrijven in de regio mogen ondersteunen op financieel en fiscaal gebied. Ik heb veel
contact met het regionale bedrijfsleven! Ook als voorzitter van een lokale ondernemersvereniging
trachtte ik het belang van lokale en regionale bedrijvigheid te borgen.
Vanaf april 2010 ben ik raadslid. Eerst in de gemeente Graafstroom en na de herindeling van de
gemeenten Liesveld, Nieuw-Lekkerland en Graafstroom, ben ik sinds januari 2013 lid van de raad van
Molenwaard. In oktober van dit jaar werd bekend dat ‘onze’ wethouder Dirk Heijkoop burgemeester
van Hardinxveld-Giessendam zou gaan worden. Dat betekent dat hij geen wethouder van Molenwaard
meer kan zijn. Ik mag zijn plek binnen het college opvullen. Op 22 november jl. Ben ik beëdigd als
wethouder van Molenwaard.
Graag wil ik u bedanken voor uw ondersteuning van mijn kandidatuur! Ik heb sterk het gevoel
gekregen dat ik gedragen werd binnen onze regio. Ik zal mij dan ook in de toekomst binnen het CDA
inzetten voor een sterkere positie van de regio A/V.
Frank Meerkerk
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16.

“CDA Vijfheerenlanden”

Vanaf het moment dat in de gemeenteraden van Zederik,
Leerdam en Vianen is besloten om te gaan fuseren, is ook
het traject gestart om CDA Vijfheerenlanden te gaan
oprichten. Een afvaardiging van de besturen van de drie
CDA afdelingen zijn een aantal keer bij elkaar gekomen om
te bepalen hoe dit proces ingericht moest gaan worden.
Door deze personen is besloten om een overgangsbestuur
te gaan vormen dat bestaat uit een evenwichtige
afvaardiging
vanuit
de
drie
afdelingen.
Het
overgangsbestuur gaat bestaan uit 9 leden en een
voorzitter. Namens CDA Zederik hebben Gerdien Bikker Trouwborst, Geert Meppelink en Marieke van der Spek –
den Besten zitting genomen in het overgangsbestuur. Dhr.
Frank Koen (oud-burgemeester van Zederik) is benoemd tot
voorzitter. Tijdens de startbijeenkomst op 4 juli 2016 in de
Ponthoeve te Vianen zijn het overgangsbestuur en de
voorzitter geïnstalleerd.
Op 22 augustus 2016 heeft de eerste vergadering van het
overgangsbestuur plaats gevonden. Naast een nadere
kennismaking tussen de bestuursleden, is er een
taakverdeling
opgesteld,
zijn
de
secretaris
en
penningmeester benoemd en zijn er commissies gevormd. Bij het vormen van de commissies is er
zoveel mogelijk voor gezorgd dat er vanuit elke afdeling een afvaardiging is. De commissies die zijn
gevormd zijn onder andere (afvaardiging namens CDA Zederik): een campagnecommissie (Marieke
van der Spek – den Besten), een planningscommissie (Geert Meppelink), een
kandidaatstellingscommissie (Geert Meppelink), een programmacommissie (Gerdien Bikker Trouwborst). De commissies zullen naast de vergaderingen van het overgangsbestuur regelmatig bij
elkaar komen om zo het traject richting de eerste gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe
gemeente in goede banen te leiden en tijdig gereed te zijn voor verkiezingen.
De ambtelijke fusie van de drie gemeenten naar de gemeente Vijfheerenlanden (naam is nog niet
definitief vastgesteld) zal naar alle waarschijnlijkheid gaan plaats vinden op 1 januari 2018. De
bestuurlijke fusie zal naar alle waarschijnlijkheid gaan plaats op 1 januari 2019. Tot aan het moment
van de bestuurlijke fusie blijven de besturen van de drie CDA afdelingen zelfstandig functioneren en
zelfstandig beslissingen nemen. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 zal er door drie
afdelingen als zelfstandige afdelingen campagne worden gevoerd. Om onnodige kosten te voorkomen
zal informatie over de voorgenomen activiteiten worden gedeeld en zal er eventueel worden
samengewerkt op het gebied van inkoop en bemensing. Ook wat betreft de financiën blijven de drie
CDA afdelingen zelfstandig functioneren tot aan de bestuurlijke fusie.
Belangrijk om te vermelden is dat op het moment dat de bestuurlijke fusie heeft plaatsgevonden, de
nieuwe CDA afdeling een nieuw bestuur zal krijgen en het overgangsbestuur wordt opgeheven. De
leden van het overgangsbestuur worden niet automatisch benoemd tot leden van het nieuwe bestuur.
Laten we met elkaar vol energie richting de nieuwe gemeente gaan en het CDA zichtbaar laten zijn en
blijven en de gemeenteraadsverkiezingen tot een groot succes maken zodat we ook in de nieuwe
gemeenteraad als CDA groot vertegenwoordigd zijn. Alle hulp in welke vorm dan ook is van harte
welkom!
Hartelijke groet,
Marieke van der Spek – den Besten
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Scholing in het CDA
Scholing in het CDA
In het CDA wordt veel gedaan aan scholing. Op de CDA-site is daarover te
lezen. In Zuid-Holland worden het komende halfjaar de volgende cursussen
gegeven. Dit alles onder de bezielende leiding van mr. Arie Slob uit
Noordeloos.
SCHOLINGSPROGRAMMA 1e HALFJAAR 2017
01. Introductiecursus nieuwe leden Dordrecht
17-01 Program van Uitgangspunten
24-01 Politieke stromingen
31-01 Organisatie CDA
07-02 Bezoek Provinciehuis
15-02 Idem Tweede Kamer
02. Idem Den Haag
18-01 Program van Uitgangspunten
25-01 Politieke stromingen
01-02 Organisatie CDA
07-02 Bezoek Provinciehuis
15-02 Idem Tweede Kamer
03. 30-01 Afsluitingsbijeenkomst CDA-gedachtengoed Bodegraven
04. 08-02 Idem Den Haag
05. 11-03 Functionerings- en beoordelingsgesprekken Delft
06. 18-03 Werving- en selectiegesprekken Delft
07. 01-04 Masterclass Presentatietechnieken Delft
08. 05-04 Politieke Masterclass
09. 21-02 Oriëntatie raadslidmaatschap Dordrecht
10. 01-03 Idem Den Haag
De avonden zijn van 19.30 tot 22.00 uur en de zaterdagen van 09.30 tot 16.00 uur
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze scholingsconsulent mr Arie Slob, tel 0183581331 e-mail mrarieslob@hetnet.nl

Onze groene omgeving waar nog ruimte is voor de natuur
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17.

Unicef Passie en vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk is mij, om het zo maar eens te zeggen, met de paplepel ingegoten. Ik kom uit een
groot gezin, maar mijn ouders vonden altijd voldoende tijd om in kerk en samenleving hun steentje bij
te dragen. Mijn vader was actief in kerk, politiek (o.a. 12 jaar wethouder), en zat in tal van andere
besturen. Mijn moeder was bestuurlijk actief. Als kinderen hebben we het verantwoordelijkheid nemen,
een beetje in onze genen mee gekregen. Nu is het wel zo dat je van het ene vrijwilligerswerk meer
energie krijgt dan van het andere; en als je de energie-gever gevonden hebt dan is mijn advies: laat
dat vooral niet los!
Jaren heb ik zelf vrijwilligerswerk gedaan voor UNICEF ( de kinderrechtenorganisatie van de
verenigde naties) dat deed ik eerst vooral in Lexmond, met verkoop, sponsorlopen, presentaties bij
bijvoorbeeld de plattelandsvrouwen, en gastlessen op school. Ik werd gevraagd voor de landelijke
lezingengroep, een groepje vrijwilligers die door het land heen het verhaal van UNICEF verteld. Ik
mocht zelfs met die groep naar een project in Bangladesh, en daar zag ik in de praktijk hoe UNICEF
haar werk doet! Het motiveerde me meer dan ooit! Ik moest vaak ver reizen voor een lezing in het
land, maar kwam altijd weer heel fris en gemotiveerd thuis, dit gaf me energie!! Naast het
vrijwilligerswerk voor UNICEF was ik ook voor het plaatselijke CDA als vrijwilliger bezig, ook dat vond
ik erg interessant. Eerst in het vrouwenberaad, waarbij we vaak inspirerende sprekers hadden; ooit
was Agnes van Ardenne, toen nog CDA wethouder van Vlaardingen onze gast, zij sprak over de
kansen van vrouwen in de politiek. Ook dat inspireerde me behoorlijk! En het leuke was dat ook zij bij
UNICEF vrijwilligerswerk deed in die tijd!
Ik kwam in 2004 voor het CDA in de gemeenteraad terecht en ik combineerde dat nog steeds met mijn
vrijwilligerswerk voor UNICEF, ( waar ik overigens in die tijd de naam Agnes van Ardenne ook
regelmatig tegen kwam, maar toen als minister van ontwikkelingssamenwerking) de combinatie van
die twee functies was best pittig, maar allebei ga het me energie. In 2009 kreeg ik zelfs de kans voor
UNICEF te gaan werken, een kans die ik niet kon laten gaan. Ik coördineer het werk van onze
ongeveer 1000 vrijwilligers in Noord en Zuid-Holland, en daarmee had ik mijn ‘droombaan’ gevonden.
Dat de combinatie van een droombaan en een leuke vrijwilligers-functie in de raad wel pittig zou zijn,
dat had ik wel bedacht, toch moest ik er in 2012 voortijdig een punt achter zetten. Soms trekt
vrijwilligerswerk, ook al krijg je er nog zoveel energie van, toch een te zware wissel op je
privéomstandigheden, en moet je keuzes maken.

sponsorloop voor UNICEF in Enkhuizen

In de raad kreeg ik de sociale portefeuilles, ik maakte ik
me druk voor de zwakkere in de samenleving. Bij UNICEF
maken we ons ook sterk voor zwakkeren alhoewel je
kinderen niet altijd zo kunt kwalificeren. UNICEF geloofd in
kinderen, in hun kracht om van de toekomst wat moois te
maken, maar dat kan alleen als volwassenen hen de
ruimte geven. Dat kan door de kinderrechten te
respecteren; dus ervoor te zorgen dat kinderen; - veilig
kunnen opgroeien bijv. bij hun familie,- zelf hun vrienden
en vriendinnen kunnen kiezen, - beschermd worden tegen
uitbuiting en kinderarbeid,- naar school kunnen gaan, - gezond
kunnen opgroeien, - allemaal gelijk zijn ongeacht ras, geloof of

sekse….
Dat zijn mooie principes waar ik graag voor strijd, in het groot en in het klein. Principes die ook in
Nederland en zelfs in Zederik heel belangrijk zijn om in het oog te houden, want vanzelfsprekend is er
weinig meer in een steeds meer commercialiserende wereld. Dat is waarover ik me, in de wereld en in
Nederland best wel zorgen maak. En ik hoop oprecht dat het CDA daar weer wat meer oog voor krijgt!
Irene Hardenbol
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18.

Notulen ledenvergadering

CDA AFDELING ZEDERIK

Notulen van de algemene ledenvergadering CDA afdeling Zederik gehouden op 25 oktober 20164
in Dorpshuis Het Spant in Ameide.
Opening
De voorzitter Arie Bassa heet iedereen hartelijk welkom op deze vergadering. Hij leest een
overdenking voor en vraagt Gods zegen over de vergadering.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
Interimbestuur CDA-Vijfheerenlanden
Marieke van der Spek geeft op enthousiaste wijze een nadere toelichting over het ontstaan en de
activiteiten van het CDA-interim bestuur Vijfheerenlanden. Namens CDA-Zederik zitten Marieke,
Gerdien Bikker en Geert Meppelink in dit bestuur. Onafhankelijk voorzitter is Frank Koen, de oudburgemeester van Zederik.
Verkiezingen Tweede Kamer 2017
Er moet vanavond gestemd worden over de advies kandidatenlijst. Op deze lijst staat op nummer
49 Frank Meerkerk uit Ottoland. Het regionale CDA-verband de Waarden wil deze kandidaat extra
support geven. Frank is deze avond aanwezig en geeft een uiteenzetting over zijn motivatie, wie hij
is en hoe de kandidaatstelling is verlopen. Hierna geeft voorzitter Arie Bassa aan dat het bestuur
voorstelt Frank op nummer 5 te zetten van de kandidatenlijst om hem zo de nodige extra support
te geven. Verder willen wij de advieslijst volgen. Na enige discussie ging de ALV hiermee akkoord.
CDA-1000
Gerdien Bikker geeft een uiteenzetting over haar bezoek aan de bijeenkomst CDA-1000 in
Amsterdam waar 1000 CDA-ers bijeen kwamen om over het verkiezingsprogramma te spreken.
Accenten werden gelegd bij een aantal thema’s. Gerdien heeft het als een inspirerende
bijeenkomst ervaren. De meningen zijn divers zodat toch vaak compromissen over teksten
ontstaan maar haar eindindruk is positief.
Gemeentepolitiek
Arie den Besten geeft een presentatie over de financien van Zederik. Deze zien er best wel positief
uit. Diverse vragen worden beantwoord.
Maks van Middelkoop geeft een presentatie over het herindelingsproces. Thans ligt de bal bij de
provincie Utrecht die een advies voorbereid voor de minister. De herindeling moet 1-1-2019
ingaan. De verkiezingen zijn dan in november 2018, ruim een half jaar na de landelijke
gemeenteraadsverkiezingen. De oude raad blijft langer in functie.
Wethouder Goof Bos brengt enkele dilemma’s naar voren waar hij tegenaan loopt in zijn functie.
Besturen leidt tot het maken van keuzes die soms pijnlijk kunnen zijn.
Rondvraag
Jory Verwolf vraagt aandacht voor ledenwerving en het CDA-congres op 12 november in Veghel.
Coert van Ee gaat ook naar het congres en daarnaast nodigt hij bestuur en fractie met partner uit
voor een samenzijn bij hem thuis eind november.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met een kort gedicht:

De voorzitter
A.Bassa

De secretaris
J.Verwolf
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"Samen gaan we
bouwen aan een
#Beter Nederland"
Stem 15 maart bij jou in de buurt
#ikstemCDA
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19.

Ter overweging

Gij dak boven mijn hoofd,
ik schuil onder uw zegen:
mijn vuur wordt niet gedoofd,
mij deert geen ruige regen.
Gij steunbalk in de rug,
Gij muur om op te leunen,
al val ik vaak terug,
Gij blijft mij ondersteunen.
Gij steen om op te staan,
geen dag zou ik begroeten
kon ik op U niet gaan,
O grond onder mijn voeten.
Gij handpalm om mij heen
behoed mij, doe mij hopen,
Gij dak, Gij steun, Gij steen,
mijn toekomst doet Gij open.
Uit; Verrijkende woorden.

Namens de redactie wensen wij iedereen een gezegende kerst en voorspoedig 2017.

Foto`s landschappen: Fred van Veldhuizen.
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