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VAN DE VOORZITTER

HENK HULLEMAN NIEUW BESTUURSLID

Volgens het KNMI is het op dit moment (mei
2015) te koud voor de tijd van het jaar. En
inderdaad, als hardloper ervaar ik dit aan den
lijve. In zomertenue, lopend door het Oosterpark, heb ik de eerste kilometers hard nodig
om op temperatuur te komen.
Die kilte die je in deze periode niet meer verwacht kun je helaas ook steeds meer voelen in
onze maatschappij waar je het ook niet zou
verwachten! Mensen letterlijk in verwarring en
ronddolend op straat. Het risico dat we daarmee lopen lijkt op de koop toe genomen te
worden. Daarnaast de steeds groter wordende
groep mantelzorgers die zelf amper het hoofd
boven water kunnen houden.

Ieder voor zich lijkt het soms! De participatiemaatschappij heeft ook zijn koude kant.
Belangrijk is dat we oren en ogen wijd open
hebben staan om de signalen die helaas
steeds helderder worden op te vangen. Natuurlijk kunnen we vanuit de politiek niet alles
regelen. Wel kunnen we kaders scheppen
waarin participatie of liever gezegd NAASTENLIEFDE volop tot bloei kan komen.
Als burgers staan we midden in een maatschappij waarin een proces van grote veranderingen plaats vindt. Niet iedereen is zich daar
ten volle van bewust. De verzorgingsstaat,
zoals we die kenden heeft haar grenzen bereikt. De tijd van vaste banen is niet meer. Het
is de tijd van een gefragmenteerd leven in een
samenleving die meer versplinterd is dan ooit.
Onze samenleving heet nu een netwerksamenleving te zijn.
Voor ons geldt de boodschap uit het verhaal
van de Barmhartige Samaritaan. Ieder op zijn
of haar plek, dan zal de kilte verdwijnen en
plaatsmaken voor een warme maatschappij!
Kees Stolk
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Shalom,
Mijn naam is Henk Hulleman. Voor ik lid was van
het CDA was ik lid van de
jongerenorganisatie van de
PvdA, ik was altijd al bezig
met politiek en wilde meer
betekenen voor Ridderkerk, meer jeugd geïnteresseerd maken dat ze wel
degelijk zaken kunnen
bereiken als je ervoor
werkt.
In 2007 werd ik lid van de Jongerenraad Ridderkerk en heb dit met veel plezier gedaan.
Maar bij de val van het kabinet in 2010, met
PvdA, CU en CDA had ik het gehad met de
PvdA.
In 2012 werd ik lid van het CDA en sinds 2013
actief bezig. Ik ben geboren en getogen in
Ridderkerk en daar ben ik trots op en nu wil ik
samen met het CDA een Ridderkerk toekomstperspectief bieden, laten zien dat Ridderkerk een gezellige, levende gemeente is die
bruist van energie en die niet aan de kant wil
staan maar wil meedoen en ik ben ervan overtuigd dat we dat als CDA Ridderkerk kunnen
en gaan bereiken.
INTERVIEWS
De afgelopen maanden heeft Mathijs Remijn
een aantal jongeren een interview afgenomen,
omdat het van belang is om van jongeren zelf
te horen over diverse zaken. Verspreid door
deze nieuwsbrief vindt u deze interviews.
Stel jezelf eens kort
voor (naam / opleiding / religie etc.)
Mijn naam is Evert
Zoutewelle en ik ben
20 jaar oud. Op dit
moment doe ik de
PABO op de Hogeschool Rotterdam. Ik
ben christelijk opgevoed en ben nu nog actief
in de jeugdvereniging van mijn kerk.
Bedankt voor je tijd. Als eerste de vraag:
Waar denk je aan bij ‘politiek’?
Bij politiek denk ik aan besluiten nemen en –
sorry- eindeloos discussiëren over kleine zaken die er niet echt toe doen in mijn ogen. Wel
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zie ik dat er ook heel belangrijke besluiten
genomen worden die mij ook aangaan. Als je
het zo bekijkt wordt het veel interessanter.
Ben je meer geïnteresseerd in landelijke of
in lokale politiek?
Ik ben geïnteresseerder in de landelijke politiek
omdat daar belangrijke zaken besproken worden. Aan de andere kant zie ik ook wel dat de
lokale politiek belangrijk is voor besluiten in
mijn eigen buurt.
Wat betekent Ridderkerk voor jou als jongere?
Ridderkerk is de plaats waar ik opgegroeid
ben, waar ik naar school ging en de plaats
waar veel van mijn vrienden wonen. Verder
dan dit gaat het niet. Ridderkerk is een beetje
in slaap aan het vallen.

vaart die de zorg in deze tijd? Is het werkelijk
zo slecht?
Natuurlijk: Ik begrijp best dat de ervaringen van
één persoon niet representatief zijn voor de
gehele zorg in ons land. Maar het kan zeker
verhelderend zijn om eens kennis te nemen
van de ervaringen van een cliënt van de zorg.
Ik ging op bezoek bij een dame in een aanleunwoning bij de Riederborgh. Deze mevrouw
is slecht ter been en wordt dagelijks geholpen
bij het wassen en aankleden. Deze zorg komt
vanuit de Ridderzorg. In de aanleunwoning zijn
mogelijkheden om in noodgevallen hulp te
roepen. Ook hiervoor wordt gebruik gemaakt
van de Ridderzorg. Mevrouw krijgt ook eenmaal per week huishoudelijke hulp. Die komt
van Aafje.

Als je één ding in Ridderkerk zou mogen
veranderen, wat zou het zijn?
Ik mis in Ridderkerk toch wel de uitgaansgelegenheden. Er is in Ridderkerk geen place to be
voor jongeren, als je begrijpt wat ik bedoel.
Waar denk je dat het CDA voor staat?
Ik heb werkelijk waar géén idee. Wel komt de
partij betrouwbaar op mij over. Komt misschien
wel door het C’tje in de naam :)
Wat vind je een goed standpunt van het
CDA?
Ik vind het mooi dat het CDA mensen in Ridderkerk wil helpen waarmee het wat minder
gaat. Dat is iets wat ik heel erg waardeer in
een partij!
Wat vind je een slecht standpunt van het
CDA?
Oei, dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
Is er nog iets wat je de
lezers
van
deze
nieuwsbrief mee wilt
geven?
Don’t worry, Be Happy
– BOB MARLEY
ZORGERVARINGEN
De zorg in Nederland is tegenwoordig een hot
item. De kranten staan er bol van. Dat is ook
niet gek want er verandert veel. Als je afgaat
op de berichten dan gaat er ook veel fout. Ik
denk dat het goed is om eens iemand aan het
woord te laten die zelf zorg ontvangt. Hoe er-
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Om maar even op de zaken vooruit te lopen:
Deze mevrouw is over het geheel genomen
zeker niet negatief over de zorg die zij ontvangt. De ochtendhulp wordt verleend door
lieve en gemotiveerde zusters die soms ook
nog even de vaat voor haar doen of eens even
de tijd nemen voor een praatje. Het is gebeurd
dat, als mevrouw niet lekker was, er zelfs een
ontbijtje voor haar werd klaar gemaakt!
Mevrouw heeft er verschillende keren gebruik
moeten maken van de knop om hulp in te roepen als er acute gezondheidsproblemen waren. Er werd gereageerd en een zuster gestuurd die verder zorgde voor het oproepen
van een ambulance en het inlichten van familieleden. De zuster bleef ook bij mevrouw.
Dat klinkt allemaal positief. Is er dan niets nadeligs te melden? Nou, een beetje: Soms moet
mevrouw wat eerder weg en vraagt dan of de
hulp iets eerder kan komen. Meestal gaat dat
goed maar soms komt de hulp dan toch op de
normale tijd, hetgeen deze keer dus te laat is.
Vervelend is ook dat er in de loop van de tijd al
een paar keer iemand is geweest met allerlei
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vragenlijsten. Vragen die in de loop van de tijd
al eerder de revue zijn gepasseerd. Overbodige bureaucratie, in de ogen van mevrouw. 'Tijd
die beter aan hulp besteed kan worden', zegt
ze. Maar ze zegt er meteen bij dat de zusters
daar niets aan kunnen doen. Die zijn, zonder
uitzondering, lief en zorgzaam.
Dan is er nog de zorg van Aafje. De huishoudelijke hulp. Een dame die hier al jaren komt
en een goede band met mevrouw heeft. Ze
werkt hard en netjes. Ook hier niet veel te klagen dus. Hoewel het soms lastig is als de
'vaste' hulp ziek is of met vakantie. Dan moet
je afwachten wie er komt maar dat is vaak ook
op en andere dag. Of er wordt gebeld dat er
niemand beschikbaar is. En ook hier is er de
bureaucratie en vragenlijsten. Jammer ook dat
er per week nu nog maar ruim 2 uur hulp komt
waar dat eerst 3 uur was. Bezuiniging!

De afdeling Barendrecht had een prachtige
actie opgezet. De prominenten zouden voedselwaren inkopen bij plaatselijke winkeliers om
te doneren aan de plaatselijke voedselbank.

In Dordrecht kwam Sybrand Buma er even bij
die goed verwoordde waarom mensen op het
CDA moeten stemmen en dat het CDA er niet
is om besluiten van het kabinet klakkeloos aan
te nemen.

Afsluitend kunnen we concluderen dat de zorg
vaak negatief in het nieuws is en dat mevrouw
dat terugziet in het feit dat er nu minder huishoudelijke hulp is en meer bureaucratie. Maar
ook blijkt dat de zorg, in ieder geval hier, wordt
verleend door goedwillende en gemotiveerde
mensen!
Leen Groeneveld
VERSLAG CAMPAGNEBUS 14 MAART 2015
Zaterdag 14 maart, hebben Matthijs Remijn,
Kees Stolk en ikzelf met andere afdelingen van
het CDA meegeholpen met de campagne voor
de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen in Zuid-Holland.

Het was een hele leuke en gezellige dag, en
met de hulp van Ruth Peetoom, Elco Brinkman, Peter Oskam, Wim van de Camp en Adri
Bom-Lemstra, de lijsttrekker van CDA ZuidHolland en al die andere geweldige CDA’ers
hebben we het CDA geluid laten horen, want
dat kan alleen als we dat samen doen.
Henk Hulleman
IMPLEMENTATIEPLAN THUIS IN DE WIJK
Met het ontwikkelen van wijkteams, liever gezegd gebiedsteams, wordt ingezet op een
versterking van ons sociaal kapitaal in het
kader van de nieuwe opgaven waar de gemeente voor staat.

We zijn geweest in Maassluis, Schiedam, Rotterdam Blaak, Barendrecht, Ridderkerk,
Zwijndrecht, Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht en hadden ons te houden aan een strak
schema.
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Het gebiedsteam bestaat uit een sociaal team
en het jeugd en gezinsteam. Zij zijn het hulpmiddel om de gezins- en sociale organisatie in
Ridderkerk vorm te geven. Op deze manier
kan de kracht van burgers versterkt worden,
komt de zorg dichterbij, wordt er ingezet op
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preventie en gewerkt vanuit het principe één
huishouden, één plan en één regisseur.
Met deze insteek verwacht de gemeente mede
een versterking van de sociale cohesie, zodat
burgers samen met overheid zich maatschappelijk verbonden voelen en zich beiden inzetten voor het algemene welzijn.

Sociale cohesie is waardevol voor de samenleving, ontwikkeld en versterkt met talenten.
Tevens is het economisch waardevol. Door
preventief werken zal de vraag naar professionele zorg en begeleiding verminderen en worden kosten gereduceerd. Er dient een goede
verbinding te komen tussen sociale relaties,
formele en informele netwerken, zodat het
onderlinge vertrouwen versterkt en er meer
wederkerigheid ontstaat en inzet is voor de
gemeenschap.
De gemeente heeft hierin de rol van faciliterende overheid en niet van terugtrekkende
overheid. Nee, zij is een faciliterende overheid
die pro actief is, schakelt, stimuleert, verbindt.
In het implementatieplan stelt men voor om de
ankerplaatsen (zorg-vindplaatsen) in de wijken
te vestigen. De keuze van locatie van deze
ankerplaatsen is zeer belangrijk. Het dienen
gemakkelijk vindbare locaties te zijn waar burgers zich thuis voelen.
Echter voor het centrum van Ridderkerk stelt
men het gemeentehuis voor als ankerplaats.
Juist hier denkt de CDA fractie nu anders over.
Natuurlijk zou het mooi zijn als het gemeentehuis 'de huiskamer van de burger' is, maar in
werkelijkheid ervaren vele Ridderkerkers dit
helaas toch anders. Wij dienen niet te vergeten
dat de mening van burgers de laatste jaren is
veranderd, men is kritischer geworden en heeft
minder vertrouwen in de overheid en politiek.

duurzame samenleving. Zij moeten omdenken.
Juist in deze tijden van veranderingen zou de
burger van de overheid mogen verwachten dat
zij ook uit haar comfortzone treedt en zich zeer
laagdrempelig opstelt.
Vaak is het moeilijk om over je zorgvragen of
problemen te spreken met een instantie die
moeilijk bereikbaar is en afstandelijk achter
een balie zit. Hoe goed de professional het ook
meent, het kan een barrière zijn. Deze dienen
wij te slechten.
Daarom heeft de CDA fractie voorgesteld om
als ankerplaats, locatie centrum, de voormalige
huishoudschool aan de Koninginneweg mee te
nemen als alternatief. Deze locatie is vindbaar,
de school is een begrip bij vele Ridderkerkers
én beschikbaar. Als je "out of the box" denkt
zie je op deze locatie ruimte om verbindingen
tot stand te brengen tussen o.a. burgers, sociaal ondernemers, vrijwilligers, onderwijs, leerwerk en stageplekken.

Aangezien zorgvragen vaak complex zijn en
verbindingen hebben met maatschappelijke
vlakken, zou op zo'n locatie de slagingskans
groot kunnen zijn.
De locatiekeuze van ankerplaatsen is belangrijk, net als de bekwaamheid, kwaliteit en integriteit van de coördinatoren Welzijn en Zorg en
professionals in de gebiedsteams. Dit alles
draagt bij tot een goede sociale cohesie en zo
komt de zorg dichterbij. Ridderkerkers krijgen
op deze manier de goede ondersteuning om
zichzelf te redden en hun positieve bijdrage te
kunnen leveren aan onze maatschappij.
Als CDA fractie gaan wij hiervoor én komt onze
CDA slogan "Ridderkerk samen sterker maken" goed tot uiting.

Van burgers en allerlei organisaties wordt verwacht dat zij veranderen en investeren in een
CDA-Ridderkerk, Nieuwsbrief nr. 24, juni 2015

Els Berkhout
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MONA KEIJZER BIJ LEDENVERGADERING
Op 13 april jl. was Tweede Kamerlid Mona
Keijzer op bezoek in de algemene ledenvergadering. Hieronder volgt in het kort een verslag
van haar presentatie.

Mona wil het eigenlijk geen presentatie noemen maar een gesprek met de leden.
De onderwerpen zijn o.a. de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg (WLZ) en de
Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).
Vanuit de CDA-fractie is kritiek geuit op het
kabinetsbeleid in deze. De decentralisaties
waren te veel in een keer en gingen te snel. De
gemeenten zijn nu verantwoordelijk als langdurig zieken thuis wonen. Op zich een goede
maatregel i.v.m. de laagdrempeligheid maar er
is te weinig geld en er zijn onvoldoende gegevens. De CDA-fractie in de Tweede Kamer
vindt dat langdurige zorg niet bij private zorgverzekeraars thuis hoort. Dit in tegenstelling tot
kortdurende zorg. Langdurende zorg is in principe onverzekerbaar.
Er is een tekort aan wijkverpleegkundigen. Per
jaar zijn er 5.000 nodig terwijl er maar 160 per
jaar afstuderen. Het CDA pleit voor minder
regelgeving in instellingen en thuiszorg zodat
er meer tijd voor het echte werk is. Daar staat
tegenover dat geaccepteerd moet worden dat
er ook wel eens wat mis kan gaan.
De onderwerpen werden
met de leden verder
uitgediept en besproken.
Tot slot pleitte Mona er
voor
dat
CDAwethouders met deze
onderwerpen in hun
portefeuille zich sterk
zouden moeten maken
voor minder bureaucratie
en buurtzorg zouden

Na een boeiende discussie werd met een boeket bloemen afscheid genomen van Mona.
TOEKOMSTVISIE DETAILHANDEL
De CDA-fractie heeft een kritische toon aangeslagen bij de bespreking van de toekomstvisie
detailhandel. Het is een teleurstellend stuk,
waarin de visie op de toekomst van de detailhandel in Ridderkerk volledig ontbreekt.
De CDA-fractie begrijpt dat de rol van de gemeente beperkt is, maar de detailhandel is één
van de branches die het zwaarst getroffen is
door de crisis. Het winkelgebied is naast huis
en werk de derde plek waar we het vaakst
komen. De CDA-fractie vindt een proactieve
houding van de gemeente zeer noodzakelijk.
De gemeente kan niet alles aan de winkeliers
overlaten. De gemeente heeft van alle partijen
de meeste instrumenten in handen die kunnen
bijdragen aan een goed (of slecht) functioneren van de winkelgebieden.

Maar winkeliers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Ze moeten inspelen op de
trends in de markt en ook online actief worden.
Daarnaast moeten de winkeliers ook hun personeel goed opleiden. Vriendelijk zijn en vakbekwaam. Niet inzetten op goedkope krachten
die klanten niet groeten en geen verstand van
het product hebben. Wat mij het meest dwars
zit is dat met alle gemaakte opmerkingen en
verbetervoorstellen die in de raad gemaakt zijn
niets is gedaan. Al met al een gemiste kans.
Peter Meij
VAN DE FRACTIEVOORZITTER
De verkiezingen voor de Provinciale Staten en
het waterschap zijn al weer een tijdje achter de
rug. Met succes kunnen we wel stellen. In
Zuid-Holland is het CDA naar de derde plaats
geklommen op 7 zetels met 1 zetel winst, achter de VVD met 10 zetels (-2) en de PVV met 8
zetels (0). De PvdA is gehalveerd en staat nu
op 5 zetels. In Ridderkerk haalde de PVV de
meeste stemmen (16%), de SGP 14% en VVD
en CDA beide 12%. Voor het CDA een hele
kleine winst. De uitslag van het waterschap
Hollandse Delta is op dit moment van schrijven
nog niet binnen (red.: CDA 3 zetels).

moeten stimuleren.
CDA-Ridderkerk, Nieuwsbrief nr. 24, juni 2015
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In de aanloop naar deze verkiezingen voerde
CDA Ridderkerk op zaterdag 14 maart jl. campagne op het Sint Jorisplein. We deden dit
door tussen 12.00 en 14.00 uur flyers uit de
delen en gesprekken aan te gaan met voorbijgangers en het winkelende publiek.
Het provinciale campagneteam ging op die
zelfde zaterdag met een volgepakte bus door
Zuid-Holland-Zuid rijden. In o.a. Barendrecht,
Ridderkerk, Zwijndrecht en Dordrecht werd
gestopt en geflyerd. In deze volle bus reden
een aantal (landelijke) kopstukken mee en
natuurlijk onze lijsttrekker Adri Bom-Lemstra.

INTERVIEW
Stel jezelf eens kort
voor (naam / geslacht /
opleiding / religie, etc.)
Hallo lezers. Aan mij is
gevraagd iets over mezelf te vertellen. Ik ben
Maik Lanen, 21 jaar en
ben woonachtig in Ridderkerk. Ik studeer Mediatechnologie aan de
Hogeschool Rotterdam. Naast mijn studie heb
ik een leuke “zaterdag” baan bij een militariawinkel genaamd “Benscore” in Rotterdam.
Negen van de tien keer werk ik om meer geld
in het laatje te krijgen. Studeren en uitgaan
wordt alleen maar duurder waardoor jongeren
genoodzaakt zijn om naast hun studie een
baan te hebben. Alleen rondkomen van een
studiefinanciering is niet haalbaar en een lening aangaan is voor mij een “not done”. Op
de vraag of ik gelovig ben, kan ik alleen zeggen “nee”. Dat wil niet zeggen dat ik niet achter de standpunten van het CDA sta.
Bedankt voor je tijd. Als eerste de vraag:
Waar denk je aan bij ‘politiek’?
Als ik aan politiek denk dan denk ik aan politici
die het land willen verbeteren.
Ben je meer geïnteresseerd in landelijke of
lokale politiek?
Over het algemeen ben ik in beide geïnteresseerd, maar als ik zou moeten kiezen dan zou
ik voor lokale politiek kiezen. Dit komt vooral
omdat de lokale politiek een directere invloed
op mij en mijn omgeving heeft.

Verder waren er onze posters op de verkiezingenborden. Helaas mochten wij deze niet zelf
opplakken en waren de toegestane afmetingen
(te) klein. Volgende keer maar een poster ophangen met alleen de naam van het CDA er
op. Dat valt volgens mij meer op. Of daardoor
de opkomst van de Ridderkerkers beter zal
worden dan de 46% valt te betwijfelen.
Niet de Provinciale Staten waren in deze verkiezingen het belangrijkste, maar de gevolgen
voor de huidige regering bij een andere samenstelling van de Eerste Kamer. In alle debatten op de TV of in de krant waren de kopstukken van de partijen hierover aan het
woord. Jammer, want onze provincie verdient
meer aandacht voor wat zij doet.

Wat betekent Ridderkerk voor jou als jongere?
Ik vind Ridderkerk een prettige stad om te
wonen, maar over het algemeen ben ik meer
te vinden in Rotterdam. Dit komt omdat ik voor
mijn studie, werk en uitgaan in Rotterdam moet
zijn.
Als je één ding in Ridderkerk zou mogen
veranderen, wat zou het zijn?
Ik zou het tof vinden als Ridderkerk meer gezellige barretjes en een bioscoop zou krijgen.
Dit mis ik wel heel erg omdat ik voor de
dichtstbijzijnde bioscoop en het uitgaansleven
naar Rotterdam moet gaan. Scheelt weer ergernis om met het openbaar vervoer naar Ridderkerk te komen en het bespaart reiskosten.

Leen Kruithof

CDA-Ridderkerk, Nieuwsbrief nr. 24, juni 2015
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Waar denk je dat het CDA voor staat?
Als ik aan het CDA denk dan denk ik aan een
stabiele Christelijke partij die al vele jaren van
regeren achter de rug heeft.

terugkerende contacten tussen kinderen met
en zonder ernstig meervoudige beperkingen,
realiseert SBR de integratie en acceptatie van
deze kinderen.

Wat vind je een goed standpunt van het
CDA?
Ik vind het goed van het CDA dat ze meer
starterswoningen in Ridderkerk willen hebben.
Ik sta op het punt om uit huis te gaan en ik
ervaar het als moeilijk om een betaalbare woning te vinden in regio Ridderkerk.

Mona kwam op bezoek en wilde graag van
Marjon weten waar de nieuwe wetgeving haar
juist helpt en waardoor het werk van Stichting
Bram wordt belemmerd. Stichting Bram is een
kleinschalige oplossing dicht bij mensen en is
betaalbaar. Door deze eigenschappen is dit
een voorbeeld van voorzieningen die wij graag
zien in Ridderkerk.

Wat vind je een slecht standpunt van het
CDA?
Een slecht standpunt van het CDA vind ik dat
de winkels op zondag gesloten moeten zijn.
Wij bevinden ons in een moderne “24-uurs”
samenleving waarbij het mogelijk moet zijn om
op zondag te werken en winkelen. Denk aan
de studenten die in het weekend een zakcentje
willen verdienen. Dit wordt hun nu helaas ontnomen.
Is er nog iets wat je de lezers van deze
nieuwsbrief mee wil geven?
Beste lezer van de nieuwsbrief, ik waardeer
het enorm dat u de tijd heeft genomen om mijn
interview te lezen. Ik hoop dat ik u op positieve
ideeën heb kunnen brengen. Groetjes Maik
MONA KEIZER OP BEZOEK BIJ ST. BRAM
Op 2 februari was Mona Keijzer van het CDA
bij ons in Ridderkerk op bezoek. Mona wilde
graag komen kijken bij Stichting Bram.
Stichting Bram Ridderkerk is opgericht door
Marjon de Vries. Samen met haar partner heeft
Marjon een 6 jarige zoon Bram, die een
ernstige meervoudige beperking heeft.

De raad heeft mij per motie gevraagd om het
voortbestaan van Stichting Bram in de gaten te
houden en waar nodig te ondersteunen. Nadat
er in een aantal gevallen verkeerde communciatie geweest is, hebben we onlangs met
Stichting Bram afgesproken dat we met hen
een contract aangaan. Hierdoor kunnen
Ridderkerkse kinderen bij Stichting
Bram
geplaatst blijven worden, ook onder de nieuwe
wetgeving.
Wij hopen dat ook andere gemeenten dit
voorbeeld zullen volgen. Wanneer dit niet zo
is, heb ik beloofd mij persoonlijk in te zetten
om gemeenten te motiveren om, als dat nodig
is, met Stichting Bram in zee te gaan.
Het bezoek dat ik samen met Mona aan
Stichting Bram mocht brengen, was een
bijzonder bezoek. Zo heb ik met eigen ogen
kunnen zien hoe de medewerkers van
Stichting Bram deze bijzondere kinderen met
veel warmte begeleiden en kans zien om hun
mogelijkheden om mee te doen vergroten. Dat
was prachtig om te zien!

Om Bram een plek midden in de maatschappij
te geven is het initiatief ontstaan om SBR op te
richten. Door een intensieve samenwerking
met basisschool De Botter (en andere
kindgerichte organisaties) en door het
aanbieden van dagelijkse en structurele
CDA-Ridderkerk, Nieuwsbrief nr. 24, juni 2015

Tineke Keuzenkamp
NACHT ZONDER DAK
CDA Ridderkerk werd warm ontvangen door
de
Ridderkerkse
jongeren
tijdens
@NachtZonderDak
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In de nacht van 8 op 9 mei jl. brachten 73 jongeren de nacht door op het Koningsplein.
Met deze actie hoopten zij veel geld bijeen te
verzamelen voor de straatjongeren in Bolivia
en de voedselbank Ridderkerk.

het Koningsplein zoals bijvoorbeeld een openluchtbios, hangplekken en openbare sportveldjes. In de politiek zijn ze minder geïnteresseerd, maar ze gaven wel aan dat ze graag
gehoord willen worden en mee willen beslissen
over zaken die jongeren aangaan.
Wel verwachten zij dat zij opgezocht worden
door de politiek en niet andersom.
Na dit geslaagde nachtelijke CDA Ridderkerk
bezoek gingen de lichten uit, trokken de jongeren hun hutten/krotten in en werd het stil op het
Koningsplein. Gerust kunnen wij zeggen dat
wij trots mogen zijn op zo’n positieve, kritische
groep jonge inwoners van Ridderkerk. Het was
een geslaagd nachtelijk CDA bezoek en voldaan gingen wij weer richting huis.

Vanaf 20.00 uur bouwden de jongeren van
dozen hun hutten/krotten afgedekt met plastic.
De temperatuur was goed maar het was wel
nat, af en toe viel er een flinke bui.
Om 23.00 uur bezochten Henk Hulleman, Victor Mijnders, Kees Stolk, Peter Meij, Tineke
Keuzenkamp, Dick Breeman en Els Berkhout
gezamenlijk als CDA Ridderkerk de jongeren
en brachten warme koffie, thee, chocolademelk en koeken mee. Zo ontstonden leuke
gesprekken, o.a. over wat jongeren belangrijk
vinden in het leven, wat ze in het dagelijks
leven doen en wat hun mening is over onze
gemeente Ridderkerk. De vooraf door ons
opgestelde vragenformulieren werden goed
ontvangen en ingevuld. Op deze manier kregen de jongeren een extra gelegenheid om
hun mening te geven. Uit de antwoorden blijkt
dat jongeren de volgende zaken belangrijk
vinden; familie, vrijheid, geloof, goede gezondheid, school, gezonde leefomgeving zonder
bedreigingen voor alle mensen en geborgenheid.

Bij de afsluiting de volgende morgen bleek dat
er een bedrag van ruim € 10.000,00 is opgehaald voor de beide goede doelen, meer dan 2
maal het streefbedrag. Een fantastisch resultaat!!!.
Els Berkhout
SPORTNOTA

In Ridderkerk missen ze leuke uitgaansgelegenheden, meer activiteiten om de jongeren te
binden, grote gezamenlijke evenementen op
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Op de politieke agenda van de extra
raadsvergadering van 3 maart jl. stond de
sportnota “Bewegend Verbinden”. Dit is de
sport-nota die ik samen met de ambtenaren
het licht heb doen zien. In het collegeprogramma staat: “Ieder mens moet in de ge-
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legennheid zijn om te kunnen sporten”. Dat is
het uitgangspunt van deze nota. Het is een
korte kadernota geworden, waarin maar liefst
16 ambitities van dit college en van mij als
wethouder in het bijzonder staan opgeschreven.

Centraal in deze nota staat de beweegvisie:
‘Sport en bewegen zijn een essentieel
onderdeel van het leven. Het draagt bij aan
een gezonde, actieve, duurzame, sociale en
veilige samenleving en is vooral leuk om te
doen. Voor iedere inwoner van Ridderkerk
moet een beweegaanbod beschikbaar zijn,
zodat iedereeen een leven lang ongeacht de
mentale of fysieke conditie actief mee kan
doen’.
De rol van de Ridderkerker en de rol van de
gemeente zijn nieuw geformuleerd. De burger
organiseert bewegen. De gemeente bepaalt,
samen met het brede maatschappelijke veld,
de speerpunten. De gemeente gaat niet meer
alles uitvoeren, maar veel meer aanjagen.
Vandaar dat deze sportnota een nota op
hoofdlijnen is geworden. Dit was voor een
aantal raadsleden best wennen. Doordat het
over hoofdlijnen gaat, komen er weinig heel
concrete acties van de gemeente in voor. En,
dat misten veel raadsleden.

Een ambitie van het college is bijvoorbeeld dat
sport en bewegen aantoonbaar bijdragen aan
het langer zelfstandig leven van mensen als ze
oud worden. In de uitvoering gaan we kijken
hoe we dit kunnen realiseren. We gaan kijken
welke partijen hier een rol in kunnen spelen en
hoe Ridderkerkers hier zelf mee omgaan. Echt
concrete acties worden dus niet in de
kadernota benoemd. Die gaan we met de
Ridderkerkers en het verenigingsleven en
aanbieders in het veld bespreken.
Een andere ambitie is de volgende:
Accommodaties moeten multifuncioneel zijn en
optimaal gebruikt worden. Denk hierbij
specifiek aan het buurthuis van de toekomst.
Dit is een belangrijke ambitie waar we de
sportclubs voor nodig hebben. Sommige clubs
zijn hier al mee bezig, zoals KCR. KCR zegt
het heel duidelijk: “Naast een clubhuis voor
korfbal willen wij onze stenen breder
maatschappelijk inzetten.” Hierover gaan wij
dus nu met de clubs in gesprek.

Bij aanvang waren veel fracties zeer kritisch
over de nota. Mijn eigen fractie niet in het
minst. Maar uiteindelijk was ik wel heel blij met
het feit dat de nota unaniem werd aangenomen. Ik heb toegezegd dat we voor 1 oktober met een uitvoeringsplan komen. Daar
gaan we nu snel mee aan de slag!
Tijdens de raadvergadering vroeg Peter Meij
mij of ik in een traningspak langs scholen zou
willen gaan om sporten te promoten en zo het
goede voorbeeld te geven.
Natuurlijk wil ik dat! Ik wacht met spanning op
een concrete uitnodiging hiertoe!
Tineke Keuzenkamp
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INTERVIEW

KLANKBORDGROEP
Stel jezelf eens kort
voor (naam / geslacht / opleiding /
religie, enz.)
Ik ben Tim Hardenbol,
21 jaar, studeer bedrijfskunde en ik ben
niet gelovig.
Bedankt voor je tijd.
Als eerste de vraag:
Waar denk je aan bij

Sinds augustus 2006 bestaat er binnen het
CDA-Ridderkerk een Klankbordgroep. Er bleek
behoefte aan een groep mensen die zich vanuit hun eigen achtergrond bezig houdt met
allerlei zaken die spelen binnen Ridderkerk.
De leden van de Klankbordgroep verzamelen
meningen en feiten, discussiëren onderling en
binnen hun eigen achterban, en hebben daarover discussies met de leden en het bestuur,
maar vooral met de fractieleden in de gemeenteraad.

‘politiek’?
Bij politiek denk ik aan het besturen van een
land.
Ben je meer geïnteresseerd in landelijke of
lokale politiek?
Ik ben meer geïnteresseerd in landelijke politiek, omdat daar onderwerpen worden besproken die ik belangrijk vind. De lokale politiek
interesseert mij vrij weinig. Misschien komt dit
doordat ik het ook totaal niet volg.
Wat betekent Ridderkerk voor jou als jongere?
Ridderkerk betekent voor mij weinig als jongere. Als ik een avondje weg wil ga ik al snel
ergens anders heen.
Als je één ding in Ridderkerk zou mogen
veranderen, wat zou het zijn?
Als ik een ding in Ridderkerk zou mogen veranderen zou ik het betaald parkeren bij het
winkelcentrum onbetaald maken om meer
publiek te trekken.
Waar denk je dat het CDA voor staat?
Ik denk dat het CDA staat voor alle mensen in
Nederland die het land graag bestuurd zien
worden door een partij met een Christelijke
basis.
Wat vind je een goed standpunt van het
CDA?
Een goed standpunt van het CDA vind ik dat
het CDA wil gaan voor een groenere samenleving.
Wat vind je een slecht standpunt van het
CDA?
Een slecht punt van het CDA vind ik het feit dat
ze liever niet hebben dat de winkels open gaan
op zondag, ik vind dat mensen hier zelf voor
moeten mogen kiezen.
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Door allerlei omstandigheden is de Klankbordgroep al langere tijd niet bij elkaar geweest.
Maar binnenkort wordt dat weer opgepakt. Er
is een nieuwe voorzitter, Henk Hulleman. De
bedoeling is om eens in de 3 maanden bij elkaar te komen om over één of meerdere onderwerpen te brainstormen. Binnenkort hoort u
hier mee over.
COLOFON
Voorzitter: Kees Stolk, Govert Flinckstraat 13, 2981
CJ, tel. 420339, f2hca.stolk@hetnet.nl
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Redactie Nieuwsbrief: Anja Steenbergen, Koninginneweg 101, 2982 AJ, anna.steenbergen@tele2.nl,
tel. 06-24482236
Klankbordgroep: Henk Hulleman, Vosmaerstraat 10,
2985 BT, h.h.hulleman@gmail.com
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