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VAN DE VOORZITTER
De laatste keer dat ik als voorzitter vanaf deze
plaats in de Nieuwsbrief mij tot jullie richt. Van
de ledenvergadering heb ik al afscheid genomen en spoedig volgt ook de bestuursvergadering. Gelukkig heeft Wim Onderdelinden de
laatste ledenvergadering willen leiden en dat is
prima verlopen.
Maar we blijven op zoek naar een vaste voorzitter. Al eerder is
een oproep aan
jullie gedaan om
jezelf als kandidaat
aan te melden of als
je iemand anders
een geschikte kandidaat vindt deze naam aan ons door te geven.
En deze oproep blijft op het moment van
schrijven nog actueel. Dus ……..
De laatste maanden waren heel drukke maanden. De gemeenteraadsverkiezingen hebben
duidelijk een zwaar beroep gedaan op de vrije
tijd van onze leden. Niet alleen het zorgen voor
een kandidatenlijst, maar ook het samenstellen
van het verkiezingsprogramma kost veel tijd. In
beide gevallen verliepen de ledenvergaderingen daarover soepel. Heel veel positiviteit ging
daarvan uit. Voor de mensen die zich bijna dag
en nacht daarvoor hadden ingezet een heerlijk
gevoel.
In de komende maanden zal het campagneteam zich veelvuldig laten horen. Natuurlijk zal
op ons dan een beroep worden gedaan en
gelukkig kunnen we daarbij op jullie steun rekenen.
Tot slot, op naar een goed jaar met een mooie
verkiezingsuitslag. Iedereen heel veel succes
toegewenst.
Leen Kruithof
NIEUW IN DE POLITIEK (1)
Mijn naam is Els
Berkhout-Emond.
Ik ben geboren op
12-01-1963 in Den
Haag. Sinds mijn
6de jaar woon ik in
Ridderkerk.
Gehuwd met Piet
Berkhout en moeder van 2 zonen (Peter 1985 gehuwd en Erwin
1989 woont nog thuis). Wij wonen nu 28 jaar
aan de Rijksstraatweg 328 te Ridderkerk (Rijsoord).
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Kerkelijk gezindte: Nederland Hervormd (PKN)
belijdend lid gemeente Goede Herderkerk.
Opleiding MBO+ (mavo4-aov-pdb-mba-arbeidsgerelateerde certificaten - deelopleiding
makelaardij/bouwkunde).
Ik werk 3 dagen in de week als boekhouder bij
een aannemer te Asperen. De resterende uren
in de week zet ik mij in als mede-ondernemer
in ons familiebedrijf Berkhout Kunststof Kozijnen te Ridderkerk.
Ruim 2 jaar heb ik mij actief ingezet (functie
bestuurslid-penningmeester) voor de bewonersvereniging van de Rijksstraatweg 322-408.
Als bestuur hebben wij getracht contact te
krijgen met de lokale politiek in de gemeenten
Ridderkerk-Barendrecht-Rotterdam en provincie Zuid Holland en de directeur van de Gemeenschappelijke regeling NWRW. De oprichtingsfase bewonersvereniging en het traject tot
aanname inpassingsplan is nu voltooid.
Peter Meij heeft mij afgelopen zomer benaderd
met de vraag of ik mij wilde gaan inzetten voor
het CDA Ridderkerk. Hier heb ik goed over
nagedacht en ik heb besloten mij beschikbaar
te stellen voor het CDA.

Na gesprekken te hebben gevoerd met Peter
en de vertrouwenscommissie ben ik lid geworden van het landelijke CDA. Begrippen als
actief samenbindende maatschappij, maatschappelijk initiatief, Rentmeesterschap, zorg
en de toekomst, betrouwbare overheid en
rechtvaardigheid spreken mij zeer aan.
Mijn bestuursfunctie van de bewonersvereniging heb ik neergelegd, een nieuw bestuur is
gevormd, en ik blijf lid van de bewonersvereniging. Zolang het kan neem ik deel aan het
wijkoverleg Rijsoord.
Naast het runnen van de gezamenlijke huishouding, het verrichten van de werkzaamheden heb ik de “drive” om mij persoonlijk te
ontwikkelen. Verdere liefhebberijen: gezellig
samenzijn met familie en vrienden, wandelen,
fietsen en creatief bezig zijn.
Els Berkhout

1

CDA-RIDDERKERK, VIZIER nieuwsbrief nr. 18, DEC. 2013
ONZE CAMPAGNE 2013- 2014
Zou het deze keer dan echt weer eens gaan
lukken?
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen
in Alphen a/d Rijn geeft al wat hoopvolle signalen. Het kan dus weer! Vanzelfsprekend moet
er nog veel werk worden verricht, maar het
plan van aanpak is bijna gereed.
De afgelopen maanden hebben we als campagneteam veel met elkaar vergaderd. Niet
alleen lokaal maar ook in BAR-verband hebben we van gedachten gewisseld. Vaak was
het wikken en wegen tussen de mogelijkheden
die we met elkaar hebben aangedragen. Leuke, ludieke ideeën kwamen tijdens de brainstormsessies ter tafel. Soms toch net niet uitvoerbaar en als het dan toch uitvoerbaar was,
dan zijn onze financiële middelen helaas niet
toereikend.
Met deze wetenschap zijn we aan het werk
gegaan en proberen we een actieve en doelmatige campagne te voeren.
We zijn begonnen
om een nieuwe
CDA - Ridderkerk
website "de lucht in
te krijgen". De oude website was goed en doelmatig. Echter in 4
jaar tijd is er veel veranderd. Daarom moet
onze website verfrist worden en meer aanspreekbaar zijn in het digitale tijdperk, met
aanvullende links naar o.a. Twitter, Facebook.
We hopen binnen afzienbare tijd de nieuwe
CDA website aan u te kunnen tonen.
Vanzelfsprekend gaan we ook weer de straat
op. Het is belangrijk om onze kiezers te vertellen waar het CDA weer voor staat. Daarom
staan/stonden we op respectievelijk 7 en 21
december op de kerstmarkt aan de Kerksingel
en het winkelcentrum Drievliet. Rondom onze
CDA kraam zullen we het gesprek aangaan
met de Ridderkerkse burgerij. Omstreeks het
middaguur serveren we een stevige kop erwtensoep aan de voorbijgangers. Wie heeft daar
geen trek in met dit koude weer?
Op 21 december zullen
we ook nog worden
bijgestaan door onze
prominente partijgenoot
Arie Slob, die zich vrijwillig heeft aangemeld
om ons te komen ondersteunen.
Tussendoor zullen we ons ook bezighouden
met het brengen van bezoeken aan bedrijven,
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instellingen en verenigingen. We zullen ons
best doen om deze informatie en wensen met
u te delen via de lokale pers, zoals de Combinatie.
Zaterdag 15 maart 2014 zijn dan voor ons de
laatste loodjes. We hopen dan van harte onze
voormalige loyale stemmers weer helemaal
"op het groene pad" terug te krijgen.
Die laatste belangrijke dag zullen we zeker
meer van ons laten horen. In samenwerking
met de BAR gemeenten hopen we gezamenlijk
een CDA-campagnebus door de straten en
over de winkelpleinen van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk te laten rijden,
met muzikale opluistering van een blaasorkest.
Als vanouds zijn we die dag ook aanwezig op
het verkiezingsplein in het Ridderkerkse winkelcentrum. Ook daar kunnen we met elkaar
van gedachten wisselen. En uiteindelijk
............. is het de kiezer die beslist!
Er is veel werk verricht. De eerste stappen zijn
genomen naar ons einddoel op 19 maart a.s.
Als partijgenoot hopen we van harte, dat we
elkaar weer kunnen ondersteunen. Uw steun
en stem op straat is belangrijk voor het bereiken van ons einddoel.
Het voeren van een goede effectieve campagne kost helaas geld. We proberen dan ook zo
efficiënt mogelijk onze middelen te besteden.
We zouden het
zeer op prijs
stellen, als we
elkaar in deze
periode van de
campagne zouden kunnen ondersteunen met
een financiële bijdrage voor CDA Ridderkerk.
Uw bijdrage kunt u storten op bankrekening
nummer 17.17.87.935 onder vermelding van
CDA campagne. We hebben uw steun hard
nodig!
Namens het campagneteam
Dick Breeman
HUISHOUDELIJKE HULP
De gemeente Ridderkerk is op grond van de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
verantwoordelijk voor huishoudelijke hulp (HH).
De drie samenwerkende gemeenten (Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard) gaan de
binnenkort aflopende contracten met zorgaanbieders herzien.
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De raad heeft inmiddels gekozen uit verschillende voorliggende scenario’s.

dan voorhanden zijn. Er moeten zijn voor
kwetsbaren en zorgvragers!

Voor bestaande zorgvragers verandert er tot 1 juli
aanstaande niet veel. Het
huidige
kwaliteitsniveau
kan voor die groep worden
gegarandeerd.
Binnen de structuur van de algemeen toegankelijke voorziening, de schoonmaakvoorziening en de voorziening voor persoonlijke dienstverlening, wordt de cliënt
met maatwerk ondersteund. Maatwerk is
afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte
van de cliënt. Maatwerk blijft ook mogelijk
in de vorm van een persoonsgebonden
budget (pgb).
Als gevolg van het regeerakkoord worden
de aanspraken op HH vervangen door een
maatwerkvoorziening voor degenen die
het echt nodig hebben en het niet uit eigen
middelen kunnen betalen. De organisatie
zal niet meer geschieden op basis van
vaste beschikbare uren voor de cliënt. De
nieuwe dienstverlening heet dan ”leveren
van een schoon huis” waarbij nadrukkelijker wordt gekeken naar de mogelijkheden
van mantelzorg en organisatievermogen
van de aanvrager. Op dit laatste zal veel
meer doorgevraagd worden.
Er komt voor wat betreft de tarieven en de
nieuwe structuur onderscheid in de tarieven voor “schoonmaakvoorziening” en
“persoonlijke dienstverlening”. De ABVA
KABO heeft inmiddels laten weten dat die
tarieven (€ 16,50 respectievelijk € 20,50)
niet deugen en dat ze ontoereikend zijn
om de dienstverlening op niveau te houden. Dit zal in de loop van 2014 nog zeker
volop aandacht krijgen.
Dit laatste is ingewikkeld als je beseft dat
er in 2014 ruim € 5 miljoen door Ridderkerk zal worden uitgegeven op grond van
bovenstaande en er van het Rijk ongeveer
€ 4.4 miljoen zal worden ontvangen. De
druk op prijs, kwaliteit van dienstverlening
en beoordeling van aanvragen zal vermoedelijk nog ingewikkelder worden in
2014.
Het zal tijdens de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen hier zeker over gaan.
Peter Meij heeft er in de recente “algemene beschouwingen” ook zeker al aan gerefereerd.
Hij heeft ook uitgesproken dat het CDA
deze zorg meer dan serieus neemt en dat
het niet zo zal zijn dat er altijd mantelzorg
voorhanden is. Professionele hulp moet

Er is nu enige rust geschapen om in overleg
met de zorgaanbieders en vakbonden te komen tot een voor iedereen werkbare situatie
waarbij werkgelegenheid en het bieden van
voldoende zorg tegen betaalbare tarieven centraal staan.

-
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Wim Onderdelinden
KERSTFEEST
Het is weer bijna kerst. Gezellig! We genieten
met elkaar van sfeer, gezelligheid en lekker
eten. Het huis is warm, de lichtjes branden en
er staat (in veel huiskamers) een kerstboom.
En er horen cadeaus bij! Kerst is feest! Kerst is
gezelligheid en samenzijn. Romantiek, ja, dat
ook.
Je zou bijna
vergeten
waar
het om gaat.
Kennen we het
kerstverhaal
nog? Het verhaal
dat al zo oud is.
Over
een
volkstelling en over twee jonge mensen. De
jonge vrouw, een meisje eigenlijk nog, is hoogzwanger. En de bevalling komt op een ongelegen tijdstip. Midden in de nacht. Geen dokter
of vroedvrouw is er bij. Een hotelkamer is niet
beschikbaar. Zelfs geen bed. Het pasgeboren
kindje wordt in een paar doeken gewikkeld en,
bij gebrek aan beter, in een voederbak voor de
dieren gelegd.
Waar is hier de romantiek? Het zal je maar
gebeuren. Ver van huis in een stal moeten
bevallen. Zonder hulp van wie dan ook. Romantisch? Eigenlijk een triest verhaal!
Natuurlijk, we kennen de verhalen over hoe het
verder ging. Herders die langskomen en wijze
mannen die geschenken komen brengen. En
we weten hoe de kleine Jezus opgroeide en er
later met zijn discipelen op uit trok. En we vertellen elkaar dat Jezus niet voor zich zelf leefde. Ook niet voor zich zelf stierf. Nee, hij stierf
voor óns! Daarmee wordt het allemaal een
stuk minder triest. Gelukkig!
Maar ondanks dat we weten hoe het verder
ging: hier is geen sprake van een lief en romantisch verhaal. Wel van een prachtig en
belangwekkend verhaal! Een verhaal dat ons
allen iets te zeggen heeft. Laten we daar tij-
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dens onze gezellige kerstdagen ook even bij
stilstaan! Laten we nog even denken aan die
bevalling ‘s nachts in een stal. Aan het weinig
glorieuze begin van het leven van Jezus. Past
dat wel bij de luxe waarmee wij ons omringen?
Bij onze uitgebreide maaltijden? Past dat eigenlijk wel bij onze wijze van kerst vieren?

Ach, ook wij vieren kerst met mensen om ons
heen. Met gezelligheid en uitgebreider eten
dan we gewoon zijn. Ook ik geniet van de gezelligheid. Ik zal het dan ook zeker anderen
niet misgunnen. Maar laten we toch vooral niet
vergeten hoe het begon…..

zijn eigen kracht hiervoor aanwenden. Hij ontvangt steun, maar moet het wel “zelf doen”.
Vanaf 2007 is op vele terreinen voortgang
geboekt. Daarbij kun je denken aan: versimpelen van de aanvraagprocedure, de formulierenbrigade (hulp bij het invullen van diverse
formulieren), hulp van andere organisaties
zoals Karaat, schuldhulpverlening (bijv. het
project schuldhulpmaatje), samenwerking met
Opnieuw en Co (kringloopwinkel).
Er is in onze gemeente op dit moment ook veel
aandacht voor de situatie van de kinderen in
arme gezinnen. Zo zijn er tijdens een groot
deel van de zomervakantie activiteiten aangeboden waar de kinderen van de minima gratis
aan konden deelnemen. Het jeugdvakantiepaspoort (onderdeel van de Rotterdam Pas)
hebben zij gratis ontvangen. En via het maatschappelijk participatiefonds wordt gericht
financiële ondersteuning aangeboden.

Ik wens u een gezellig maar ook bewust kerstfeest toe.
Leen Groeneveld
DE ARMOEDENOTA 2013
In de gemeenteraadsvergadering van 17 oktober is de zogenaamde Armoedenota 2013
vastgesteld. Het was mijn eerste grote klus en
de redactie heeft mij (terecht) gevraagd om
daarover iets te schrijven. Omdat de nota een
behoorlijk pak papier is, zal ik wat onderwerpen daaruit selecteren.
De laatste nota over
armoedebestrijding
dateerde van 2007 en het
was dus tijd om hier een
vervolg op te geven. Er is
in de afgelopen jaren veel
veranderd. Niet alleen wetgeving heeft het nodige
veranderd, de wereld om ons heen is ook veranderd. Er is al jaren een economische crisis
met de nodige gevolgen voor vele mensen. De
financiële mogelijkheden van gemeenten zijn
ook minder geworden en er is een beweging
gaande vanuit de overheid waarbij er steeds
meer een beroep wordt gedaan op de eigen
kracht van een ieder en de naaste omgeving.
Het uitgangspunt van de nota is dat hulp altijd
“tijdelijk” moet zijn. De hulpvrager moet ook
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Namens de fractie van het CDA heb ik mijn
eerste motie ingediend waarin het college
wordt verzocht om met voorstellen te komen
om de kosten voor internetaansluiting en de
verstrekking van een computer of tablet aan
gezinnen met kinderen in het basis- en voorgezet onderwijs gedeeltelijk te vergoeden. En
de motie is aangenomen.
De acties (een lijst van 3 bladzijden), die in de
nota zijn genoemd, zullen worden verwerkt in
de bestuurlijke planning. Jaarlijks zal nu gerapporteerd worden wat de resultaten zijn. We
houden dit goed in de gaten.
Leen Kruithof
WELKOM NIEUWE LEDEN

Gelukkig kunnen we
ook dit keer een nieuw
lid aan ons bestand
toevoegen. We heten
Nick
Schinkelshoek
dan ook van harte welkom. CDA Ridderkerk
heeft nu 117 leden.
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VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018
In de ledenvergadering van 27 november jl. is
uitgebreid gesproken over het concept verkiezingsprogramma 2014-2018.

letterlijk mijn steentje heb bijgedragen als projectverantwoordelijke voor veel bouwprojecten
in Ridderkerk. Inmiddels opereer ik als zelfstandige.
Naast mijn werk ben ik mede-oprichter en
voorzitter van de sportvereniging voor verstandelijk beperkten in Ridderkerk met de naam
Anyam. Dit is een florerende vereniging met
bijna 80 leden en ca. 40 vrijwilligers.
Ik mag graag naar klassieke muziek luisteren
en houd van reizen en een goed glas wijn.

De programmacommissie gaat de gemaakte
opmerkingen nu verwerken. Tegen de tijd dat u
deze nieuwsbrief ontvangt zal het programma
klaar zijn en zal het worden geplaatst op de
CDA website. Wilt u een papieren versie van
het programma 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 (2)
Mijn naam is Jan
Verhaar en ik ben een
getogen
Ridderkerker. Ik ben 54 jaar en
heb ons gemeente in
die jaren zien groeien
en veranderen. Als
kleine jongen (mijn
ouderlijk huis staat
aan de Molensteeg) heb ik aan de hand van
mijn vader over de landerijen achter de Kerkweg gelopen. Het begrip wijk Oost bestond
toen nog niet.

Ik zie er naar uit om mijn steentje bij te dragen
aan het gedachtengoed van het CDA en dan in
relatie met het welzijn van de burgers en de
gemeente.
Wilt u meer over of van mij weten bel of mail
(jjverhaar@hetnet.nl of 06-39141474).
RECONSTRUCTIE KRUISPUNT ROTTERDAMSEWEG-A38-RIJNSINGEL EN KRUISPUNT RIJNSINGEL-KIEVITSWEG
Inleiding
In september 2012 werd het gemeentebestuur
geïnformeerd over het voornemen om de veiligheid en kwaliteit van het kruispunt Rijnsingel
- Kievitsweg te verbeteren, in relatie tot de,
door het Waterschap Hollandse Delta geplande reconstructie van het kruispunt Rotterdamseweg - A38 - Rijnsingel. De gemeenteraad
heeft in zijn vergadering van 4 oktober 2012
besloten om eerst een budget beschikbaar te
stellen om een nader onderzoek uit te laten
voeren naar de mogelijkheden van die verbeteringen. Dat onderzoek is afgerond waardoor
het mogelijk werd om eind 2013 de gemeenteraad concrete voorstellen te doen.

Ik ben getrouwd met Florien. Wij hebben samen 4 kinderen, 2 jongens en 2 meiden waarvan de oudste inmiddels is getrouwd. Florien is
al vele jaren als leerkracht werkzaam op De
Bongerd in Drievliet.
Wij wonen in Slikkerveer en kerken in de Protestantse gemeente De Levensbron. Binnen
deze kerkelijke gemeente heb ik diverse functies vervuld waarbij mijn laatste functie die van
voorzitter van het College van Kerkrentmeesters was.
Mijn professie is bouwkundige en ik heb binnen dit vakgebied diverse functies mogen vervullen. Bijna direct na mijn studietijd ben ik mijn
carrière gestart bij Bouwbedrijf Fraanje waar ik
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Aanleiding
Kruispunt Rijnsingel - Kievitsweg
Het is noodzakelijk om het kruispunt Rijnsingel-Kievitsweg vooral voor overstekende fietsers veiliger te maken; de oversteek over de
Rijnsingel is gevaarlijk. Over het kruispunt
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rijden per dag honderden schoolgaande fietsers. Overstekende fietsers moeten over een
grote oversteeklengte (over meerdere rij- /
opstelstroken) de zeer drukke en ter plekke
soms chaotische Rijnsingel kruisen. Daarnaast
zijn de oversteekbewegingen van fietsers storend voor de verkeersafwikkeling op het kruispunt Rotterdamseweg - A38 – Rijnsingel.
Kruispunt Rotterdamseweg - A38 - Rijnsingel
De verkeersafwikkeling op het kruispunt Rotterdamseweg - A38 - Rijnsingel is al jaren
slecht; de verkeersintensiteit is hoog en de
capaciteit van het kruispunt is beperkt. Daardoor ontstaan op diverse momenten van de
dag in diverse richtingen lange wachtrijen. Ook
op de Rijnsingel, vooral tijdens de ochtendspits.

verkeersafwikkeling op de Rijnsingel in zuidelijke richting, hetgeen vooral tijdens de ochtendspits van belang is. Voor de regionale
fietser wordt een oversteek gemaakt over de
Rijnsingel, nabij de Rotterdamseweg. Deze
fietsoversteek wordt meegenomen in de verkeersregeling van de verkeersregelinstallatie
van het kruispunt Rotterdamseweg - A38 Rijnsingel.
Hiermee worden de belangrijkste doelen gehaald: meer veiligheid voor de overstekende
fietser en meer doorstroming van het autoverkeer op de Rijnsingel.
Kruispunt Rotterdamseweg -A38 - Rijnsingel
Het Waterschap Hollandse Delta zal, in samenwerking met de gemeente Ridderkerk en
Rijkswaterstaat, op en rondom het kruispunt
Rotterdamseweg - A38 - Rijnsingel meerdere
maatregelen nemen. De beoogde verbetering
van de doorstroming op de Rijnsingel moet in
nauwe samenhang worden gezien met deze
maatregelen. De maatregelen zijn in hoofdzaak het vergroten van de opstelcapaciteit
vanuit meerdere richtingen en het vervangen
van de verkeersregelinstallatie.
De intentie is om het gehele project in 2014 uit
te voeren. Niet uit te sluiten is echter dat door
fasering er een uitloop naar 2015 ontstaat.
H.P. v.d. Berge, gemeente Ridderkerk

Fietstunnel onder de Rotterdamseweg
Daarnaast is er, passend in het Provinciaal
fietsroutenetwerk, ten oosten van het kruispunt
Rotterdamseweg - A38 - Rijnsingel een fietstunnel gepland onder de Rotterdamseweg
door. Vanuit het project Deltapoort is de fietstunnel, in het kader van het regionaal groenstructuurplan en het daarbij behorende routenetwerk, ook van essentieel belang. De fietstunnel blijft in dit project echter buiten beschouwing, de financiering middels subsidieverstrekking is nog niet rond.
Aanpak
Kruispunt Rijnsingel-Kievitsweg
Het onderzoek naar veiligheidsmaatregelen op
dit kruispunt heeft uiteindelijk geleid tot een
ontwerp waarbij de aansluiting van de Kievitsweg aan de oostzijde van de Rijnsingel wordt
“losgekoppeld” van de Rijnsingel en, via het
voormalige NAM-terrein, wordt verplaatst naar
de omgeving Spuistraat.
De fietsoversteek komt daarmee op een veiligere locatie uit, ter hoogte van de Leklaan. Op
de Rijnsingel komt daardoor meer opstelruimte
beschikbaar voor het kruispunt Rotterdamseweg-A38-Rijnsingel. Hierdoor verbetert de
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UITREIKING ZILVEREN CDA SPELD
Tijdens de ledenvergadering van 30 oktober jl.
werd nog even stil gestaan bij het afscheid van
Wim Onderdelinden van de raad. Wim werd
verrast met de Zilveren CDA-speld, die
hem werd opgespeld
door de voorzitter.
In een bij de speld behorende brief schreef
partijvoorzitter Ruth
Peetoom:
Wij ontvingen vanuit
de afdeling een aanvraag voor een zilveren speld voor u. Een
indrukwekkende lijst van activiteiten en bestuurlijke en politieke functies bij het CDA.
Maar dat niet alleen! U hebt een onuitwisbare
indruk bij uw mede CDA’ers achtergelaten
door uw enthousiasme voor de partij. Terecht
dat de afdeling een aanvraag voor uw onderscheiding heeft ingediend.
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Namens het bestuur wil ik u bedanken voor
alles wat u tot op heden voor de partij en zijn
leden hebt gedaan. En ik hoop dat u nog lang
gezond en actief in ons midden bent.
Van harte gefeliciteerd met de zilveren CDA
speld!
Namens het bestuur overhandigde de voorzitter ook nog een mooi boeket bloemen.

mer 6 is geplaatst op de CDA lijst voor de a.s.
gemeenteraadsverkiezingen.
Mijn levensmotto is te vinden in het Bijbelboek
Micha en wel hoofdstuk 6 vers 8; Er is jou,
mens, gezegd wat goed is. Je weet wat de
HEER van je wil: niets anders dan recht te
doen, trouw te betrachten en nederig de weg
te gaan van je God.
Kees Stolk.

Anja Steenbergen
NIEUW IN DE POLITIEK (3)
Na de politiek al lange
tijd gevolgd
te
hebben
heb ik een
aantal jaren
geleden besloten
om
ook echt lid
te
worden
van een politieke partij. Maar welke partij zou
het dan moeten worden en met volle overtuiging viel mijn keuze op het CDA. Een belangrijk onderwerp binnen het CDA komt tot uiting
in het woord SAMEN. Met elkaar de samenleving laten (samen-)leven, recht te doen aan
een ieder en een helder en eerlijk verhaal naar
buiten. Ik hoop van harte mijn steentje hieraan
te kunnen bijdragen. Kort nog wat informatie
over mijn persoon: ik ben geboren en getogen
in Ridderkerk. Om precies te zijn, mijn wieg
stond in de wijk Oostendam aan de Pruimendijk (1963). ‘k Ben getrouwd met Marja die
werkzaam is in het basisonderwijs en we hebben drie kinderen, twee zoons en een dochter.
Onze jongste zoon heeft een handicap en zit
daardoor in een rolstoel.
Zelf ben ik tot eind 2013 werkzaam als Startersadviseur bij de Kamer van Koophandel
Rotterdam. Door een reorganisatie, fusie en
bezuinigingen zal mijn huidige functie daar
komen te vervallen. De toekomst is wat dat
betreft enigszins onzeker. Ik ben mij daar wel
op aan het voorbereiden o.a. door een studie
voor Academisch Beroepscoach bij de Universiteit Utrecht. Ik heb plannen om in de toekomst hierin een eigen praktijk op te zetten.
We zijn lid van de PKN en kerken in de Goede
Herderkerk waar ik op dit moment nog wijkouderling en organist ben.
Hopelijk heb ik met dit verhaal een klein inkijkje
kunnen geven van mijn persoon die als numCDA-Ridderkerk, Nieuwsbrief nr. 18, dec. 2013

TERUGBLIK OP RAADSVERGADERING
VAN NOVEMBER 2013
Behalve over huishoudelijke hulp en de reconstructie kruispunt Rijnsingel / Kievitsweg (zie
elders is in deze nieuwsbrief) is in de raadsvergadering van 28 november jl. ook gesproken over andere onderwerpen. Ik noem er nog
twee.
Oostendam
We hebben in de raadsvergadering van november gesproken over het nieuwe bestemmingsplan Oostendam. Veel bewoners uit
Oostendam hebben van de inspraakmogelijkheid gebruik gemaakt om duidelijk te maken
dat er in de wijk geen draagvlak is voor de
bouw van 90 nieuwe woningen, mede omdat
de ontsluiting van het gebied over de Pruimendijk te belastend is. Een ander bezwaar is dat
er te lang onduidelijkheid is over het al dan niet
bouwen.

De CDA-fractie is door de bewoners overtuigd
van de bezwaren en heeft zich uitgesproken
tegen nieuwbouw in Oostendam.
Spelregels Vastgoedbeleid
Het college stelt in de notitie ‘Spelregels Vastgoedbeleid’ dat voor huren van maatschappelijk vastgoed kostendekkendheid het uitgangspunt is. Dit heeft gevolgen voor de huurprijs die
bijv. sportverenigingen moeten betalen. Een
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hogere huurprijs wordt direct doorberekend in
de contributie.

De CDA-fractie is bang dat sportverenigingen
nadelige gevolgen gaan ondervinden van de
nieuwe spelregels.

Het ‘heden en de toekomst in de politiek?’

Peter Meij
CDA KANDIDATENLIJST
Nadat de kandidatenlijst in de ledenvergadering van 30 oktober jl. werd vastgesteld, is
gebleken dat de naam van de heer J. Huisman
ten onrechte op de lijst is blijven staan. Inmiddels is de lijst aangepast.
CDA OP DE WINTERFAIR
De eerste ‘echte’ activiteit van de CDA campagne in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is een feit. Op 7 december jl. was
het CDA als enige politieke partij met een
kraam vertegenwoordigd op de gezellige, druk
bezochte Winterfair rond de Singelkerk. Door
de aanwezige campagneleden werden vele
gesprekjes gevoerd en er werden flyers en
gadgets uitgedeeld. Ook de uitgedeelde erwtensoep vond gretig aftrek. Een paar foto’s:

Campagneleden: bedankt voor jullie inzet
Anja Steenbergen
COLOFON
Voorzitter: vacature
Secretaris (tijdelijk): Anja Steenbergen, Koninginneweg 101, 2982 AJ, tel. 06-24482236, e-mail
anna.steenbergen@tele2.nl
Penningmeester: Arie de Klerk, Kievitsweg 83, 2983
AD, tel. 424151, e-mail a.deklerk@zonnet.nl; bankrekeningnr. 17.17.87.935 Rabobank-RidderkerkMidden IJsselmonde
Fractievoorzitter: Peter Meij, Fazant 46, 2986 CJ,
tel. 426062, e-mail p.meij46@upcmail.nl .
Redactie Nieuwsbrief: Anja Steenbergen, Koninginneweg 101, 2982 AJ, tel. 06-24482236, e-mail
anna.steenbergen@tele2.nl

De gadgets
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Klankbordgroep: Leen Kruithof, Bliek 37, 2986 SB,
tel. 434 452, e-mail leenkruithof@upcmail.nl
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Met een vernieuwde en verjongde lijst de
Gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in!
Verslag van de Vertrouwenscommissie.

Niet minder blij zijn we ook met de vier nieuwe
gezichten in de top zeven op de lijst:
Stuk voor stuk mensen met veel levens- en
werkervaring. We stellen deze nieuwe gezichten graag even kort voor:
•

Begin dit jaar werden Yvonne Boer, Henk Witter, Kees Stolk en ondergetekende door het
bestuur benaderd met het verzoek om zitting te
nemen in de vertrouwenscommissie. Uiteindelijk zijn Yvonne en ik overgebleven. Henk Witter moest om gezondheidsredenen even kalmer aan doen en Kees Stolk besloot uiteindelijk zelf voor een verkiesbare plaats op de lijst
te gaan.
De opdracht van het bestuur was duidelijk:
Kom als commissie met een aansprekende
groslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 2014 met 25 kandidaten inclusief een
volgorde en een aansprekende kandidaat lijsttrekker.
Uit de eerste gesprekken bleek al snel dat er
veranderingen zouden gaan plaatsvinden. Wim
Onderdelinden vertelde ons in vertrouwen dat
hij van plan te gaan stoppen en dat was voor
ons een duidelijk signaal dat we naar nieuwe
gezichten op zoek moesten. We waren erg
blij dat Peter Meij aangaf dat hij wel door
wilde gaan. En we waren het er snel over
eens dat hij ook de ideale kopman van CDARidderkerk zou zijn. Toen het bestuur en de
ledenvergadering daar ook unaniem achter
gingen staan werd het werk van de commissie
wel een stuk gemakkelijker.
Onze strategie als vertrouwenscommissie was
tweeledig: op zoek naar jonge mensen (18 - 35
jaar) en mensen met levenservaring (40-55
jaar). Met hulp van velen is dat aardig gelukt.
We zijn blij met de vier nieuwe, jonge gezichten: Anne-Rose Stolk, Mathijs Remijn, Elsbeth Meij en Nick Schinkelshoek. Jonge
mensen die niet alleen bewust voor het CDA
hebben gekozen, maar ook hebben aangegeven dat ze willen bijdragen aan de campagneactiviteiten. Dit is grote winst voor het CDARidderkerk.

CDA-Ridderkerk, Nieuwsbrief nr. 18, dec. 2013

•

•

•

Els Berkhout-Emond woont in Rijsoord,
is getrouwd en heeft twee zonen. Ze kreeg
interesse in de politiek door haar werk in
de bewonersvereniging van Rijsoord. Haar
interesses liggen op het gebied van financiën en ruimtelijke ordening. Ze is lid van
de Goede Herderkerk.
Kees Stolk is ook getrouwd, is vader van
3 kinderen en is maatschappelijk bewogen. WMO en economie hebben zijn interesse. Kees is kerkenraadslid in de Goede
Herderkerk. We kenden Kees al als betrokken lid van de klankbordgroep. Hij
volgt nu een studie HBO mediation en
coaching.
Jan Verhaar is eveneens getrouwd en is
vader van 4 kinderen. Jan is een echte
techneut en heeft zijn sporen verdiend in
de bouwwereld. Hij is actief (geweest) in
tal van verenigingen en in de Levensbron.
Zijn interesse ligt bij financiën, ruimtelijke
ordening en sport en welzijn.
Veli Bilik is in vele opzichten een nieuw
gezicht in het CDA-Ridderkerk. Hij is van
Turkse afkomst en eigenaar van een garagebedrijf hier in Ridderkerk. Hij woont inmiddels 33 jaar in Nederland, is getrouwd
en heeft 2 zonen. Hij is gelovig moslim,
maar behoort bepaald niet tot een extremistische groep. De heer Bilik heeft bewust gekozen voor het CDA: “Wij geloven
toch allemaal in dezelfde God”. Veli heeft
een goede naam in de moskee. Het is niet
ondenkbaar dat de heer Bilik met voorkeurstemmen tot raadslid wordt gekozen.
Er zijn in de ledenvergadering afspraken
gemaakt wanneer Veli daadwerkelijk zitting in de raad zal nemen.

Inmiddels is de kandidatenlijst (zie hieronder)
door de ledenvergadering vastgesteld en kan
het CDA-Ridderkerk zich met vernieuwde
energie gaan voorbereiden op de verkiezingen
van 19 maart 2014.
Yvonne en ik danken jullie allen voor jullie
steun en het gestelde vertrouwen. We hebben
het werk met veel plezier gedaan.
Mede namens Yvonne Boer, Jan Luijendijk
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KANDIDATENLIJST CDA RIDDERKERK
voor de Gemeenteraadsverkiezingen van
19 maart 2014

1. Peter Meij
2. Leen Kruithof
3. Els Berkhout
4. Dick Breeman
5. Jan Verhaar
6. Kees Stolk
7. Veli Bilik
8. Pieter Bruins Slot
9. Nick Schinkelshoek
10. Mathijs Remijn
11. Elsbeth Meij
12. Anne-Rose Stolk
13. Jos de Vos
14. Jan Luijendijk
15. Yvonne Boer – van Laak
16. Ine Bongaerts – Biermans
17. Jozien Breeman – Tack
18. Coby de Groot
19. Annemarie Tamerius – van Oosten
20. Lia van Wingerden – Been
21. Leen Groeneveld
22. Maarten den Boef
23. Wim Onderdelinden
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