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VAN DE VOORZITTER
Voor de eerste keer mag
ik onder dit kopje van
onze nieuwsbrief iets
schrijven. Allereerst wil ik
mijn dank uitspreken dat
ik jullie voorzitter mag
zijn. Het is fijn dat ook
Mathijs Remijn zijn plaats
in het bestuur als vicevoorzitter heeft ingenomen. Hiermee is ons CDA
bestuur weer op volle sterkte en hebben we
onze eerste vergadering in de nieuwe samenstelling gehad.
Inmiddels zitten we al aardig richting 19 maart,
een belangrijke dag ook voor de inwoners van
Ridderkerk. Hoe zullen de gemeenteraadsverkiezingen verlopen en voor ons belangrijk, hoe
zal het CDA hieruit te voorschijn komen?
Met het oog op deze verkiezingen is er al veel
werk verricht door onze leden. Het is mooi om
te zien hoe enthousiast iedereen is. Nieuwe en
jonge leden naast oude rotten in het vak, samen bezig voor een sterk Ridderkerks CDA!
De komende weken zullen druk zijn, veel vrije
tijd zal opgeslokt worden. Daarom iedereen op
zijn of haar plek heel veel succes toegewenst!
Kees Stolk
NIEUW IN DE POLITIEK (1)
Beste mensen,
Als ik mij even mag
voorstellen!
Ik ben Dick Breeman, ik
ben 59 jaar oud en
woon al geruime tijd in
Ridderkerk
Geboren en opgegroeid
in het oude, van oorsprong historische vissersplaatsje Vlaardingen.
In 1972 zijn we verhuisd naar Ridderkerk. Een
plaats die ik eigenlijk niet kende, maar waar ik
mij na vele jaren nog altijd erg thuis voel. Ook
mijn vrouw Jozien heb ik leren kennen in Ridderkerk.
We hebben elkaar ontmoet in de Goede Herder Kerk en waren actief lid van het CJV.
Samen genieten we van een ontspannen
woon- en leefomgeving in de wijk 't Zand.
Na mijn studie ben ik direct gaan werken. Mijn
passie was verweven met omgang van menCDA-Ridderkerk, Nieuwsbrief nr. 19, febr. 2014

sen en commercie. De Olie en Chemie industrie, in een internationale omgeving, gaf mij
de mogelijkheid om mij verder te kunnen ontwikkelen in deze sector.
Waarom was het voor mij de handel?
De commercie is concreet en ook direct meetbaar. Visie en je eigen doelstellingen zijn veelal bepalend voor het succes. Je moet in jezelf
geloven en altijd naar het eindresultaat toewerken. Maar het doel bereik je niet alleen. Je
doet het met elkaar. Je eigen team, de relatie
met jouw klant, ja, ook je concurrent speelt
hierin vaak een belangrijke rol.
Een boeiende en inspirerende tijd, waarin ik
veel mensen heb leren kennen, vaak uit verschillende culturen. Soms met korte directe
lijnen, maar ook vaak via complexe en ondoorgrondelijke wegen, die leiden naar het einddoel.
Met 55 jaar kwam
er een einde aan
een inspirerende
carrière in de olieindustrie.
De
zogenaamde
vervroegde
uittreding
creëerde weer een nieuwe dimensie en uitdagingen.
De politiek kwam daarmee dan ook een stapje
naderbij. Door de jaren heb ik een aantal keren
"kleur moeten bekennen" om uiteindelijk mij te
verbinden met het CDA.
Het CDA is mijn einddoel geworden, omdat de
persoon, het gezin hier centraal in staat.
Het wordt weer een moderne volkspartij, die
dynamiek uitstraalt met nieuwe en jonge leden.
Een sterke partij die uitgaat van de kracht van
mensen, de gemeenschap en de onderlinge
verbinding. Ook binnen de grenzen van Ridderkerk moeten we gaan werken aan een
nieuwe gemeenschap.
De crisis van de laatste jaren heeft zijn tol geeist. Het is belangrijk, dat de kwetsbare burgers extra aandacht krijgen. Zorg voor de ouderen en een actief netwerk in de vorm van
Kerk, instelling en multifunctionele voorzieningen is het belang van ons allen!
Ik wil mij inzetten voor de burgers van Ridderkerk. De ogen kritisch gericht houden op de
toekomst. Welvaart mag dan niet meer zo
direct het hoofddoel zijn, maar ik zou graag
willen waken over het in stand houden van het
welzijn van de burger binnen onze gemeente.
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Doet U met mij mee?
HET CDA OP DE KERSTMARKT DRIEVLIET
Als CDA-consulent heb ik vorig jaar bij de
CDA-afdelingsbesturen aangegeven, dat ik
heel graag op markten, braderieën en dergelijke sta, niet alleen wanneer er weinig mensen
voor de stand zijn te krijgen, maar sowieso,
heel leuk om te doen!

verloop van tijd in de auto terug naar Noordeloos, heerlijk warm en dan ben je de kou snel
vergeten!
Compliment voor de organisatie, een voorbeeld voor anderen. Zeker wanneer iedereen
bij de kraam vandaan komt en daar niet met
elkaar blijft praten, is dit een geweldige methode om met inwoners/kiezers in gesprek te komen en hen je boodschap mee te geven.
Mr. Arie Slob, CDA-consulent ZH
IS DE GEMEENTELIJKE OMBUDSFUNCTIE
VERDWENEN?

Zo zou ik zaterdag, 21 december 's morgens
voor een gedeelte op de kerstmarkt in Ridderkerk kunnen staan, was er op tijd, maar ik zag
alleen maar CDA-ers driftig heen en weer lopen, maar geen stand. We zouden namelijk
precies op een hoek staan en daar kwam een
ontzettend harde, maar vooral koude wind om
heen. Het was geen doen om daar te staan en
we kregen een andere plaats toegewezen. Dus
alles weer inpakken en 100 meter verder weer
de kraam opbouwen en de spullen weer uitpakken. Maar we waren met zoveel mensen,
op een gegeven ogenblik telde ik er 13, dat dit
een fluitje van een cent was.
Het leuke was dat er niet alleen mensen van
"middelbare leeftijd" stonden, maar vooral ook
jongeren, hartstikke leuk! En dan die mooie
folder van CDA-Ridderkerk zien uit te zetten bij
het winkelend publiek. Ik kan u zeggen, dat het
wel eens lastiger is geweest om mensen iets
mee te geven dan nu het geval was. Of Ridderkerkers moeten zo aardig zijn, dat ze niets
willen weigeren dat hen vriendelijk wordt aangeboden. Ook de reacties van de mensen
waren best wel positief. Je hebt er natuurlijk
altijd verzuurde mensen bij zitten, maar over
het algemeen reageerden de mensen heel
aardig, ondanks de kou. Een man leek me zo
verzuurd dat hij wel een milieuvergunning nodig gehad zal hebben ........!
Het mooie vond ik ook, dat we er alleen als
CDA stonden, alle andere partijen lieten het
afweten. Dat vind ik zo heerlijk CDA: er zijn
waar je zijn kunt en er zijn voor de mensen.
Met ijskoude handen en voeten stapte ik na
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We lazen tot onze verbazing in de Combinatie
van 23 januari jl. dat de onafhankelijke Wijzerplaats is ontmanteld: Karaat, Mee, Woonvisie
en andere instellingen zijn eruit gebonjourd en
de Wijzerplaats gaat door als het gemeentelijk
loket voor de uitvoering van de WMO.
Als voormalige medeoprichter van de oorspronkelijke Wijzerplaats en vertegenwoordiger van de klanten van de huidige, snap ik
daar echt niks meer van. Ik herinner me de
uitgebreide en intensieve discussies in de tijd
van de oprichting van de Wijzerplaats waarin
het model van de onafhankelijke “ombudsfunctie” steeds centraal heeft gestaan. Het lag
helemaal in de bedoeling dat Ridderkerkse
burgers bij hun vragen en wensen aan de
gemeente steun en informatie van onafhankelijke medewerkers zouden kunnen krijgen.
Dit
onafhankelijke
loket zou helemaal
aan de kant van de
vragende
burger
staan en hem/haar
van raad en daad
voorzien, zelfs als
dat de nodige eisen
zou stellen aan de
gemeente. We hebben in die dagen zelfs bepleit dat de Wijzerplaats buiten het gemeentehuis zou worden
gevestigd (maar vanwege het toen pas gebouwde gemeentehuis bleek dat een brug te
ver) . De medewerking van Karaat, MEE,
Woonvisie e.a. was niet voor niks: met elkaar
zouden ze een team gaan vormen dat objectieve en deskundige steun aan de burger zou
gaan verlenen.
Velen herinneren zich nog dat bij de officiële
openstelling van de Wijzerplaats door de
toenmalige burgemeester luid en nadrukkelijk
de onafhankelijkheid van de Wijzerplaats werd
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onderstreept. In de hal van het gemeentehuis
heeft lang een grote oorkonde gehangen
waarop de handtekeningen van alle participanten stonden vermeld. De Wijzerplaats was
een nieuw fenomeen in Ridderkerk!!
Nu, na luttele jaren blijkt de Wijzerplaats gewoon een gemeentelijk WMO-loket naast vele
anderen. Geen onafhankelijkheid a.u.b.! De
gemeente weet zelf wel wat goed voor u is.
Dus ondersteuning en beslissing in één hand.
Jammer, een gemiste kans.
Ruud van Doorn
NIEUW IN DE POLITIEK (2)
Mijn naam is Mathijs
Remijn. Ik ben geboren
op 7 april 1994 en
sindsdien getogen in
Ridderkerk. Tot mijn
zesde levensjaar heb ik
aan de Burgemeester
de Zeeuwstraat gewoond, waarna ik nu 13
jaar in 't Zand woon. Op
het terrein waar het
'Nieuwe Zand' komt, en
in het Erasmuspark heb
ik dan ook heel wat uurtjes in de buitenlucht
doorgebracht.
Ik kerk in de Ichthuskerk op het Vlietplein, waar
ik tevens als penningmeester in het bestuur
van de jeugdvereniging zit, en meedenk met
onderdelen van het evangelisatiewerk.
In het dagelijks leven is mijn week opgesplitst
in twee delen. Van maandag tot donderdag
werk ik als Assistent-Accountant bij Ernst &
Young. En op vrijdag volg ik de opleiding tot
Registeraccountant aan het Nyenrode. Hier
ben ik direct nadat ik mijn Vwo-diploma heb
gehaald mee begonnen, en ik zit inmiddels in
mijn tweede jaar.
Naast mijn werk en kerkelijke betrokkenheid
heb ik tot voor kort meegedraaid in de Jongerenraad Ridderkerk. Hier heb ik nog ruim een
half jaar de functie van secretaris mogen vervullen.
Ik ben erg dankbaar voor de plek die ik binnen
het CDA Ridderkerk als vicevoorzitter mag
invullen. Ik hoop dan ook veel leden te spreken
en mijn steentje bij te dragen aan een mooie
afdeling van het CDA in Ridderkerk.
Als u eventueel nog vragen heeft, of meer over
mij wilt weten ben ik bereikbaar via de mail
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mathijsremijn@gmail.com of tel: 06-29084367.
Voltooiing Centrumplan
Toen ik in 1989 in Ridderkerk kwam wonen,
was net het eerste deel van het toen nieuwe
winkelcentrum klaar. Hypermodern, mooie
winkels en een state-of-the-art roltrap naar de
parkeergarage. In de nu bijna vijfentwintig jaar
die verstreken zijn, is het winkelcentrum beetje
bij beetje uitgebouwd. En, als ik eerlijk ben,
vind ik de laatste aanvullingen, het Koningsplein en de winkelstraat naar het Koningsplein,
eigenlijk het mooist. Tijdloos ontwerp, waar we
nog vele jaren van mogen genieten.
Wat nu nog ontbreekt is de laatste invulling
van het centrumplan, het gebied tussen het
Koningsplein, de Blaak en de dr. Kuyperschool. Onlangs is in de gemeenteraad het
plan vastgesteld om – 25 jaar na het begin van
de bouw van het winkelcentrum – ook dit laatste stuk in te vullen.

Het plan bestaat kort gezegd uit de volgende
onderdelen:
- het Koningsplein wordt “rond” gemaakt en
op de begane grond komen centrumvoorzieningen die worden ingevuld met commerciële, maatschappelijke en/of dienstverlenende instellingen. Eén van de voorbeelden die werd genoemd is de komst
van een zogenaamd “Beren-restaurant”,
wat niet bij de hele commissie op instemming kon rekenen…
- het woonprogramma (fase 1) bestaat uit
circa 47 appartementen en 26 grondgebonden woningen. De appartementen aan
de Willem Dreesstraat zijn bestemd voor
de sociale sector. De appartementen aan
het Koningsplein zijn bestemd voor de
duurdere sector (koop of huur). De grondgebonden woningen vallen in de goedkope
sector. Tevens worden circa 18 grondgebonden vrije sector woningen, 8 tweeonder-één kap woningen en 5 à 6 grondgebonden vrije sector woningen op de lo-
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catie van de voormalige Kuyperschool, alle
koopwoningen in de middel dure prijsklasse gerealiseerd (fase 2).
Behoud
van
de
Kuyperschool bleek
helaas niet mogelijk.
De
kosten
van
behoud, in relatie tot
de staat van het
gebouw, waren dusdanig dat herstel niet
(financieel) verantwoord bleek te zijn. Wel is in
het plan opgenomen dat het hoofdgebouw zo
goed als mogelijk zal worden herbouwd. In het
nieuwe gebouw worden 5 à 6 woningen gerealiseerd, met de oorspronkelijke uitstraling en
detaillering als beoogd eindresultaat.
Er wordt gestart met bouwen van fase 1 op het
moment dat 70% van de woningen verkocht
zijn.
De artist impression geeft een indruk hoe het
plan eruit komt te zien. Ik vind het veelbelovend en ik kan me nu al verheugen op spareribs in een berenrestaurant.
Pieter Bruins Slot
CAMPAGNENIEUWS 2013- 2014
De aftrap is al weer even geleden. We gaan nu
punten scoren ! Als we terugblikken naar het
begin van de campagne, hebben we er al heel
wat uurtjes op zitten.
De kerstmarkten
waren een succes
voor het CDA. Al
in
een
vroeg
stadium waren we
in gesprek met
onze
potentiële
kiezers. Gelukkig was het op beide kerstmarkten niet al te koud. Toch was een warm
kopje snert wel een goede reden om even bij
het CDA `stalletje` te blijven staan. Leuk om op
deze manier met veel Ridderkerkers een kort
gesprek aan te knopen.
De tijd gaat nu wel erg hard. Januari ligt al
weer achter ons. We tellen nu nog maar de
weken tot aan de verkiezingen. Omdat we
graag de kiezers willen horen, gaan we weer
met elkaar de straat op. We willen zichtbaar
zijn en uitleggen, waar wij als CDA voor staan
in deze samenleving..

CDA-Ridderkerk, Nieuwsbrief nr. 19, febr. 2014

In maart wordt het weer groen op straat. Op 1
maart a.s. gaan we 's middags weer naar onze kiezers toe. In 2 verschillende wijken van
Ridderkerk gaan we campagne voeren. Slikkerveer- Dillenburgplein en het winkelcentrum
Bolnes zijn nu aan de beurt. Deze keer zullen
we het winkelend publiek op een mooie groene
CDA appel trakteren.
We houden de campagne niet alleen binnen
de grenzen van Ridderkerk. Op 8 maart fietsen we gezamenlijke door de BAR gemeenten.
Al fietsend langs steden en wegen, moet "Het
Groen" die dag nog dominanter van kleur zijn.
Ook deze keer laten we de kiezers niet met
lege handen staan. Ook dan trakteren we weer
op een vers groen appeltje.
Tussentijds halen we
regelmatig de lokale
pers. Namens het CDA
bezoeken we bedrijven
en instellingen en houden daar interviews. Hiermee krijgen we meer
achtergrondinformatie over wat zich binnen
onze samenleving afspeelt en waar we als
politiek vooruitgang en veranderingen kunnen
stimuleren.
Twee weken voor de verkiezingen staat er
verspreid langs doorgaande wegen in Ridderkerk een 20-tal reclameborden. De wandelaar,
de fietser en de automobilist moeten er wel
omheen maar kan het ook bijna niet missen.
Op 15 maart, dan nog maar enkele dagen van
de verkiezingsdag verwijderd, staan we gezamenlijk met alle partijen op de verkiezingsmarkt zoals gebruikelijk naast de Ridderhof.
Een spannend moment. De laatste kans om de
burgers te overtuigen, waar wij voor staan.
Tijdens het lijsttrekkersdebat, dat plaatsvindt
tussen 12.00 en 14.00 uur, zullen alle partijen
kenbaar maken, waarom juist zij! de kiezer aan
zich willen binden. Daarna is het afwachten.
De kiezer beslist….!
Beste CDA-vrienden. De kracht van de campagne ligt in de kracht van de mensen. We
hopen dat we als één team onze missie gaan
verzilveren. We rekenen er weer op dat we
met elkaar en met vol enthousiasme de straat
kunnen opgaan in de deze eindsprint. En controleer alvast je fiets, als je met de BARfietstocht mee wilt doen. Gedetailleerde informatie zullen we vroegtijdig rondsturen.
Met vriendelijke groet,
Het CDA Campagne Team

4

CDA-RIDDERKERK, VIZIER nieuwsbrief nr. 19, FEB. 2014

NIEUW IN DE POLITIEK (3)
Ik ben Nick Schinkelshoek en ik ben in
1979
geboren
in
Hendrik-Ido-Ambacht.
Na mijn opleidingen
"Multimedia vormgeving" en "Communicatie" heb ik verschillende stages gelopen;
van regionale televisie tot marketingonderzoek. Daarna ben
ik als marketeer aan
de slag gegaan bij Hollandridderkerk.
In 2010 ben ik gestart met Schinkelshoek
Communicatie. Werkzaam vanuit een verzamelpand in het centrum van Ridderkerk werk ik
samen met mijn vrouw en een poule professionele freelancers. Met veel enthousiasme
werken we aan creatieve reclameoplossingen.
Omdat ik het belang zie van een goed netwerk
en de gunfactor van bedrijven uit de eigen
gemeente, vind ik Ridderkerk een fijne plaats
om te werken. Jonge ondernemers in Ridderkerk houden door ze een inspirerende werkomgeving en een netwerk te bieden is mijn
ambitie. Zo kan Ridderkerk economisch gezien
blijven groeien. Mijn mede-initiatief tot 'New
Work City', het bedrijfsverzamelgebouw aan de
Verlengde Kerkweg, is hier een voorbeeld van.
Daarnaast ben ik lid van de sponsorcommissie
van KCR. Deze sportvereniging biedt aan zeer
veel leden en families de benodigde sportieve
ontspanning en ontmoeting. Mooi om te zien
dat deze club verschillende generaties verbindt. Sportclubs spelen wat mij betreft een
belangrijke rol in de Ridderkerkse samenleving. Deze verdienen dan ook een professionele accommodatie en politieke aandacht.
FINANCIËN CDA CAMPAGNE
Campagne voeren kost veel geld. In december hebben wij u een brief gestuurd waarin
werd gevraagd een extra financiële bijdrage te
leveren t.b.v. de campagne. De opbrengst
hiervan bedroeg op 8 februari 2014 € 2.500,-- ,
waarvoor wij u heel hartelijk bedanken. Was u
nog niet in de gelegenheid, maar wilt u alsnog
een steentje bijdragen? Dan kan dat natuurlijk.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL05 RABO 017 787 935,
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NOTITIE ECONOMISCH BELEID
Vorig jaar hebben we in de raad een notitie
economisch beleid vastgesteld. Als CDA (en
ook de VVD) hadden we daarvoor regelmatig
aangedrongen op meer en beter contact met
ondernemend Ridderkerk.
Dit initiatief van ons heeft geleid tot een grote
ondernemersavond in het gemeentehuis waarbij het nieuwe ondernemersplatform zich heeft
gepresenteerd. Bovengenoemde notitie was
daarna het logische vervolg. Ik ben ook blij dat
Peter Meij met zijn aanstaande nieuwe “club”
het ondernemersbeleid als mede-speerpunt
heeft benoemd voor de komende 4 jaar. Er
moet m.i. structureel aandacht zijn voor het
ondernemend bedrijfsleven, de motor van onze
lokale economie. Denk aan levendigheid, bedrijvigheid, werkgelegenheid.
Het college heeft in
de laatste fase van
haar 4-jarig bestaan
het belang méér
onderkend dan in de
eerste jaren.
In gesprek met een
verantwoordelijk ambtenaar voor dit beleid kan
het volgende worden genoteerd:
“Een centraal aspect in de Notitie Economisch
Beleid is de communicatie met ondernemers.
De gemeente investeert hier nu fors in. Dit
gebeurt o.a. door het afleggen van bedrijfsbezoeken, zowel ambtelijk als bestuurlijk en het
aanwezig zijn bij ondernemersbijeenkomsten /
netwerkbijeenkomsten.
Ondernemers zien dit, herkennen de gemeente beter en waarderen dit. Gevolg is o.a. dat
ondernemers eerder contact met de gemeente
opnemen of collega-ondernemers doorverwijzen. De gemeente kan zo beter maatwerk
leveren op diverse terreinen (met bestemmingsplannen, vergunningen, werkgelegenheidsvraagstukken, onderwijs etc.) en verbindingen leggen.
Ook worden kansen beter benut. Een voorbeeld hiervan is het nauwe contact tussen
economische zaken en sociale zaken. De bedrijfscontactfunctionaris en de regisseurs werk
trekken nauw met elkaar op. Vragen op het
gebied van werkgelegenheid worden eerder
gesignaleerd, waardoor de kans groter is dat
mensen vanuit een uitkering worden geplaatst.
Een ander aspect van het contact tussen sociale en economische zaken is dat programma’s
voor starters en kwetsbare ondernemers een
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groter bereik hebben en deze ondernemers
eerder en beter geholpen kunnen worden”.
De komende jaren zal
het ook gaan over de
winkelgebieden
in
Ridderkerk. Denk aan
concurrentie met omliggende gemeenten,
aan overname door
internetverkopen, aan
toenemende leegstand, aan onder druk staande huurprijzen van winkelpanden, aan verpaupering. Daar moet een krachtig beleid tegenover staan waarbij natuurlijk niet alleen de
gemeente even alles kan regelen. Krachtige
partners zijn hiervoor nodig! Méér met minder
lijkt soms ver weg of zelfs utopisch. Toch zal
dit uitgangspunt leidend moeten worden/zijn.
Wim Onderdelinden
(in het verleden raadslid voor het CDA)

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018
In de fractievergadering van 20
januari jl. werd
even
ingebroken, zodat Kees
Stolk en Jos de
Vos
van
de
programmacommis-sie het definitieve verkiezingsprogramma 2014-2018 konden aanbieden aan Peter Meij, onze lijsttrekker.
Het verkiezingsprogramma staat inmiddels ook
op de nieuwe CDA-website. Wilt u echter een
papieren versie ontvangen, dan kunt u dat bij
mij aanvragen (anna.steenbergen@tele2.nl of
tel. 0624482236) en ik stuur het u toe.
Anja Steenbergen
NIEUW IN DE POLITIEK (5)

NIEUW IN DE POLITIEK (4)
Mijn naam is Anne-Rose
Stolk en ik ben 18 jaar.
Ik ben opgegroeid in
Ridderkerk en woon in
het centrum. Ik doe het
Utrecht Law College
aan
de
universiteit
Utrecht. Daarnaast werk
ik in een supermarkt en
geef ik gitaarles. Mijn
hobby’s zijn gitaar- en
pianospelen, lezen en
wielrennen.
Politiek is iets wat mij de laatste jaren steeds
meer is gaan interesseren. Uiteindelijk heb ik
dan ook besloten lid te worden van het CDA.
Vooral omdat het CDA een partij is die er voor
iedereen wil zijn en het samen wil doen. Daarnaast spreken de woorden rentmeesterschap,
rechtvaardigheid en solidariteit mij erg aan.
Via mijn vader ben ik betrokken geraakt bij het
CDA in Ridderkerk. Als jongere hoop ik iets
toe te kunnen voegen voor het CDA in Ridderkerk. Bijvoorbeeld door mee te denken over de
vraag hoe we Ridderkerk voor jongeren kunnen verbeteren. Daarnaast hoop ik andere
jongeren te motiveren om zich meer te gaan
verdiepen in de politiek.
Dit is in het kort wie ik ben, wat ik doe en
waarom ik mij inzet voor het CDA in Ridderkerk.
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Ik ben Veli Bilik en
ben geboren op 0905-1972 in Kayseri in
Turkije. Ik ben in 1980
naar
Nederland
gekomen en sindsdien woon ik ook in
Ridderkerk.
Ik ben getrouwd en
heb twee zoons van
19 en 15 jaar.
Ik heb al 15 jaar een
eigen autobedrijf in
Ridderkerk.
Waarom ik voor het CDA heb gekozen? Ik
denk zelf dat ik daarbij thuishoor omdat het
een gelovige partij is, en zeker sterk genoeg in
Ridderkerk. Ja, ik voel me daar thuis,
VERKIEZINGEN
Woensdag 19 maart is het zover: We mogen
naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Veel kiezers weten al op wie ze
gaan stemmen. Anderen denken nog na. En
waarschijnlijk zijn er velen die er nog helemaal
niet aan gedacht hebben..... Maar hoe bepalen
we op welke partij en/of op welke persoon we
stemmen? We weten het allemaal: bij de
keuze van de gemeenteraad gaat het om
plaatselijke zaken. In feite dus: los staand van
de landelijke politiek.
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Toch zal hetgeen daar gebeurt ook voor
groot deel op 19 maart het stemgedrag
heel veel mensen beïnvloeden. Misschien
wel logisch want die gebeurtenissen
dagelijks in het nieuws.

een
van
ook
zijn

De landelijke politiek is het zeker waard om
met interesse te volgen. Maar op 19 maart
gaat het om de lokale gemeenteraad. Om
dingen van dichtbij: al of niet een nieuw
bedrijventerrein,
het
centrumplan,
het
economische beleid. Dáár zijn onze lokale
politici mee bezig. Deze zaken en deze politici
krijgen gelukkig ook de nodige aandacht, met
name in de plaatselijke pers. En op internet
uiteraard. Heeft u trouwens de vernieuwde
website van het Ridderkerkse CDA al gezien?
U vindt deze op: www.cdaridderkerk.nl. Hier
staat veel informatie over zaken die plaatselijk
spelen en over de kandidaten. En als u het
programma van ons plaatselijk CDA wilt lezen,
op de site is het te downloaden.
Het gaat dus om Ridderkerkse zaken en om
mensen in de gemeenteraad die belangen
kunnen afwegen en de juiste beslissingen
kunnen en durven nemen. Belangen en
beslissingen die de burgers van Ridderkerk
raken. Het is daarom belangrijk dat ook u uw
stem uitbrengt!
Misschien bent
u op 19 maart
niet
in
de
gelegenheid te
gaan stemmen.
Dan hoeft uw
stem zeker niet
verloren
te
gaan. U kunt
altijd iemand machtigen om voor u naar het
stemhokje te gaan. Zorg dus dat ook uw stem
wordt uitgebracht.
Wees niet bang, ook uw stem is van belang!
Leen Groeneveld
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HET CDA-CONGRES IN MAARSSEN
Afgelopen zaterdag ben ik samen met mijn
vrouw naar Maarssen gereden om het CDAcongres bij te wonen. Op zondag terugblikkend
kan ik vaststellen dat het een goed CDAcongres is geweest. Na twee coupletten van
het Wilhelmus uit volle borst meegezongen te
hebben konden we luisteren naar inspirerende
toespraken van onze politiek leider Sybrand
Buma en onze partijvoorzitter Ruth Peetoom.
De volle zaal met CDA’ers straalde warmte en
eenheid uit. Dit is een partijcongres geweest
zoals dat in de aanloop naar cruciale gemeenteraadsverkiezingen en verkiezingen voor het
Europarlement zou moeten zijn. Want eenheid
is een belangrijke succesfactor voor een goede
verkiezingsuitslag. En daar gaan we voor in
Ridderkerk!
De toespraak van Buma

De toespraak van Buma was helder: hij straalt
vastberadenheid uit, toont leiderschap en durft
zaken te benoemen die lang niet zijn gezegd.
De thema’s zijn bekend: de ondernemers en
het MKB in het bijzonder en de gewone hardwerkende gezinnen, de middeninkomens: daar
richt het CDA zich op. En nieuw zijn natuurlijk
Buma’s voorstellen voor bestuurlijke vernieuwing: de uitwerking van een van zijn zeven
principes. Het zijn de thema’s, die „vroeger”
hoorden bij andere partijen. Vanzelfsprekend
horen die thema’s ook bij ons als brede volkspartij en het is dus goed , dat wij ze ons weer
toe eigenen, mits ze maar verbonden blijven
met een ander voor de christendemocratie
essentieel thema: de solidariteit. Degenen die
het niet goed hebben in deze samenleving,
moeten altijd op het CDA kunnen rekenen.
Een paar belangrijke uitspraken:
- Wij willen de samenleving – en niet de
overheid – de ruimte geven. De democratie versterken en belasting verlagen. Want
alleen als de ruggengraat sterk is kunnen
de sterkste schouders de zwaarste laten
dragen.
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De overheveling van overheidstaken mag
er niet toe leiden dat gemeenten gedwongen worden de lokale belastingen te verhogen, terwijl het rijk de belastingen niet
verlaagt.
Wie uit de fractie stapt, lokaal of landelijk,
mag alleen zijn zetel behouden als hij genoeg voorkeurstemmen heeft gehaald.
Anders neemt de volgende zijn plaats in.
Het CDA doet in 385 gemeenten mee bij
de verkiezingen. Dat doet geen enkele
partij ons na.
CDA is de grootste landelijke partij op lokaal niveau en dat blijven we!

uit het zicht. Maar Europa is en blijft voor Nederland van groot belang voor de welvaart, de
veiligheid en de stabiliteit in onze regio. Die
verworvenheden zijn nooit vanzelfsprekend.
Daar gaan de Europese verkiezingen over”.
Afloop

De resoluties
Het gedeelte van het middagprogramma over
ingediende moties en resoluties was een beetje saai. Elke CDA-afdeling of groepering, die
meent dat er iets niet goed zit in de samenleving of politiek kan daar een resolutie over
opstellen. Los van de vraag of het thema past
in het verkiezingsprogramma van de partij en
los van de plaats die de betreffende kwestie
inneemt in de prioriteiten binnen de partij.
Daarover praten dan 100 mensen in deelsessies en 900 in een plenair debat. Dat zou anders moeten.
Sven Kramer

Aan het einde van het congres mochten de
bijna 300 aanwezige lijsttrekkers op het podium voor de groepsfoto.
Peter Meij
COLOFON
Voorzitter: Kees Stolk, Govert Flinckstraat 13, 2981
CJ, tel. 420339, f2hca.stolk@hetnet.nl
Vicevoorzitter: Mathijs Remijn, Erasmuslaan 25,
2984 XH, mathijsremijn@gmail.com , tel. 0629084367
Secretaris: Anja Steenbergen, Koninginneweg 101,
2982 AJ,anna.steenbergen@tele2.nl, tel. 0624482236
Penningmeester: Arie de Klerk, Kievitsweg 83, 2983
AD, tel. 424151, a.deklerk@zonnet.nl; IBANrekeningnr. NL05 RABO 0171787935 RabobankRidderkerk-Midden IJsselmonde
Fractievoorzitter: Peter Meij, Fazant 46, 2986 CJ,
tel. 426062, p.meij46@upcmail.nl .

De bijeenkomst in de plenaire zaal werd een
half uur onderbroken door een live-verslag van
de 5 kilometer schaatsen in Sotsji. Mooi om
met 800 CDA’ers naar een groot scherm te
kijken en Sven Kramer olympisch goud te zien
winnen.

Redactie Nieuwsbrief: Anja Steenbergen, Koninginneweg 101, 2982 AJ, anna.steenbergen@tele2.nl,
tel. 06-24482236
Klankbordgroep: Leen Kruithof, Bliek 37, 2986 SB,
tel. 434 263, leenkruithof@upcmail.nl

De kandidatenlijst voor het Europarlement
Voor het eerst een toespraak gehoord van de
CDA-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen Esther de Lange. De Lange zei niet mee
te willen gaan in een strijd voor of tegen Europa. “Het CDA kiest voor een beter Europa.
Groot waar het sterk moet zijn, klein waar het
klein kan zijn. In onzekere tijden raken de verworvenheden van de Europese samenwerking
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