
C D A  B  I  N  N  E  N  M  A  A  S 

 1 

 

Informatieblad voor CDA-leden en sympathisanten gemeente Binnenmaas 

Uitgave: december 2013, jaargang 16, nummer 3 
Rekeningnummer CDA Binnenmaas IBAN: NL17RABO 0183621719  
WEBSITE: www.cda.nl/binnenmaas 
Contactadressen: 
Secretariaat       Voorzitter 
G.A.M. van ’t Riet- Vermeij    J.H. (Herman) van Mechelen 
Zuid Voorstraat 34     Wilhelminastraat 12 
3295 BW  ‘s-GRAVENDEEL     3274 AP  HEINENOORD 
telefoon: 078 – 6734980 telefoon: 0186 –602021 
e-mail: trudyvermeij@gmail.com   e-mail: hvanmechelen@inkjet-unlimited.com
   

 
De artikelen in dit blad: 

 Kerstoverdenking 

 Van de voorzitter 

 Kandidatenlijst 

 Voorstellen: Joanne Blaak 

 CDA op de bres voor onderhoud  
sportvelden 

 CDA verbaasd over zondagsopening AH 

 Henk  van Etten ontvangt Hoeksche Waard 
Bijbel 

 Maatregelen tegen overlast in 
Mijnsheerenland 

 Beter samenwerken of herindelen 
 
Kerstoverdenking 
 
Op 17 november vierde de RK gemeenschap  
in het oosten van de Hoeksche Waard haar 
100 jarig jubileum. In de loop der jaren is er 
een goed contact gegroeid met de andere 
christelijke kerken. En zo kon het dus ook ge-
beuren dat ik als RK pastor gevraagd ben om 
een Kerstoverdenking te schrijven voor ‘CDA 
Binnenmaas’. Kerst is voor velen vooral een 
feest van sfeer, met of zonder Kerstboom en 
Kerststal:  Lichtjes, gezelligheid, lekker eten, 
een warm gevoel van bij elkaar horen.  
En natuurlijk het gaat ook om de geboorte van 
Jezus. Een geboorte die ons vooral vertedert 
zoals we dat vaak ervaren bij de geboorte van 
een kind.  
 
 

 
Om tot bij de diepere betekenis van Kerst te 
komen, is het goed om te lezen in het eerste 
hoofdstuk van het evangelie volgens Johan-
nes. Enkele zinnen hieruit (Nieuwe Bijbelverta-
ling). Allereerst vers 14: ‘Het Woord is mens  
geworden en heeft bij ons gewoond, vol van 
goedheid en waarheid, en wij hebben zijn  
grootheid gezien, de grootheid van de enige 
Zoon van de Vader.’  En dan de verzen 4 en 9: 
‘In het Woord was leven en het leven was het 
licht voor de mensen… het ware licht dat ieder 
mens verlicht en naar de wereld kwam.’  
Het gaat om het mysterie van God dat ons 
bevattingsvermogen verre te boven gaat en 
die toch in onze wereld komt en ook in ons 
hart wil komen wonen. Om open te staan voor 
dat geheim kan het goed zijn om te kijken 
naar het Kerstgebeuren zoals Lucas dat 
schetst. De pasgeboren Jezus ligt in een voe-
derbak en is omringd door Maria en Jozef.  
 
De bekende priester en schrijver Henri Nouwen 
heeft eens zeven maanden in een klooster 
geleefd. Aan het eind daarvan heeft hij de 
Kerstnacht mee gemaakt. Hij was diep geraakt 
en heeft er het volgende over geschreven in 
zijn boek ´Vreemdeling in het paradijs´. 
‘Wat kan ik zeggen in een nacht als deze? Mijn 
gedachten zijn steeds bij het Kersttafereel dat 
onder de altaartafel is opgesteld. Het is mis-
schien wel de meest zinvolle ´stal´ die ik ooit 
heb gezien. Drie kleine uit hout gesneden fi-
guurtjes, afkomstig uit India: een arme vrouw, 
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een arme man en een klein kind tussen hen in. 
Het houtsnijwerk is eenvoudig, haast primitief. 
Geen ogen, geen oren, geen monden, enkel 
een aanduiding van de gezichten. De figuren 
zijn kleiner dan een mensenhand, bijna te klein 
om nog op te vallen. Maar dan… een lichtstraal 
valt op de figuren en werpt grote schaduwen 
op de muur achter het altaar. Dat zegt alles. 
Het licht dat valt op de nietige figuurtjes van 
Maria, Jozef en het kind projecteert hen als 
grote, hoopvolle schaduwen op de muren van 
ons leven en onze wereld. Terwijl ik getuige 
ben van de aller menselijkste aller gebeurtenis-
sen, zie ik de grootheid van God verschijnen 
aan de horizon van mijn bestaan. Terwijl ik 
getroffen word door de zachtmoedigheid van 
deze drie mensen word ik al overweldigd door 
de grenzeloze liefde van God, die zich in mijn 
wereld openbaart. Zonder de heldere licht-
straal die in de duisternis valt is er weinig te 
zien. Ik zou zomaar aan deze drie mensen 
voorbij kunnen gaan en mijn weg in de duis-
ternis vervolgen. Maar alles verandert door het 
licht. Het licht maakt alle dingen nieuw en 
openbaart ons de grootheid die schuilgaat in 
het kleine gebeuren van de Kerstnacht.’   
 
Deze ervaring van Henri Nouwen kan ons hel-
pen ons helpen om open te staan voor het 
geheim van Kerst: Gods grenzeloze liefde 
komt aan het licht in het kleine Kerstkind. In 
zijn Zoon Jezus reikt God ons het licht aan dat 
we nodig hebben om op onze beurt licht te 
kunnen verspreiden. Zo kunnen wij eraan bij-
dragen dat Gods licht kan doordringen in duis-
ternis van onze wereld.  
Ik wens u een gezegende Kerst. 
 
Pastor Jack Geurts van de Katholieke parochie 
De Heilige Familie Hoeksche Waard en Goeree 
Overflakkee 
 
Van de voorzitter 
 
Het is duidelijk te merken dat de Gemeente-
raadsverkiezingen in aantocht zijn. Bijvoor-

beeld in de dorpen omdat we nu ook collega 
politieke partijen bezig zien werk te gaan ma-
ken van hun campagne door zich te laten zien 
op markten en bij evenementen. Voor ons als 
CDA-Binnenmaas verandert er in dit opzicht 
niet zoveel. In het kader van onze permanente 
Campagne is het voor ons een vanzelfspre-
kende zaak om niet alleen vlak voor de verkie-
zingen, maar ook gedurende de hele raadspe-
riode contact te zoeken met de burgers van 
Binnenmaas op markten, evenementen en het 
schouwen op de fiets. ‘Vitale kernen’ is en 
blijft voor CDA-Binnenmaas één van de be-
langrijke speerpunten van ons programma. 
‘Thuis zijn in alle dorpen’ is daarom voor ons 
een vereiste en als logische consequentie ge-
ven we acte de presence waar dat mogelijk is. 
Zo waren we op 9 november jl. met een kraam 
te vinden op de Ponymarkt in Puttershoek en 
op de 7 december met gratis warme chocola-
de melk op de altijd gezellige Kerstmarkt in 
Westmaas. Beide keren mooie en nuttige 
momenten om onder de burgers te komen. 
Zolang als wij als Gemeente Binnenmaas be-
staan, zullen we dat blijven doen.  
 
Uit de Algemene Ledenvergadering van 18 
november 
Ook in de afdelingsorganisatie werpt 19 maart 
2014 duidelijk zijn schaduw vooruit. 
Op 18 november hielden we in Puttershoek 
een druk bezochte en levendige ledenverga-
dering. Allereerst werd na een uitgebreide 
discussie het verkiezingsprogramma ‘Midden 
tussen de Mensen’ voor de komende raadspe-
riode 2014-2018 door de aanwezige leden 
vastgesteld. Een door raadslid Paul Rijken 
ingediend amendement werd aangenomen en 
moet nog verwerkt worden in de tekst. Het 
programma zal op 18 januari tijdens de nieuw-
jaarsreceptie officieel openbaar gemaakt wor-
den. Wij vragen leden die een exemplaar van 
het conceptprogramma in bezit hebben het 
embargo op publicatie tot zolang te willen 
respecteren. 
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Vervolgens werd door de vergadering in 9 
stemrondes de kandidatenlijst vastgesteld. 
Peter van Loo, zittend fractievoorzitter, is 
weer tot lijsttrekker gekozen. Daarna volgen 
Henk van Etten (beoogd wethouder), Piet 
Baars, nieuwkomer Joanne Blaak (zie elders in 
dit blad), Adrie Tolenaars, Arie Gravendeel en 
Paul Rijken. Niet alleen de zittende raadsleden 
en wethouder ambiëren een nieuwe termijn, 
ook diverse nieuwkomers hebben aangege-
ven, indien gekozen, zitting te willen nemen in 
de raad. Dat geldt bijvoorbeeld voor nr. 8 Al-
fons van Leussen. Als tweede vrouw op de lijst 
op nr. 9 is gekozen Deborah van Waardenburg 
en nieuw op nr. 10 Stijn van den Broek. De 
plaatsen 11 t/m 40 van de advieslijst werden 
bij acclamatie door de vergadering geaccor-
deerd. We zijn er nog niet en de campagne 
duurt nog tot 19 maart, maar toch mogen we 
met zo’n prachtige kieslijst de verkiezingen 
met vertrouwen tegemoet zien. 
 

  
Bijdrage voor de Dorpskern flyers 
Gezien de positieve reacties tijdens de 
campagne van 2010-2014 zijn we weer van 
plan om per dorpskern en aparte flyer uit te 
geven met daarop de afbeelding van promi-
nente CDA-ers per dorpskern en wat het CDA 
voor de betreffende dorpskern tot stand ge-
bracht heeft in de afgelopen raadsperiode. 
Het concept is klaar. Nu de financiën nog om 
dit project te kunnen bekostigen. We willen 
daarom alle leden, donateurs en sympathisan-
ten van harte uitnodigen voor dit speciale doel 
een financiële bijdrage te willen leveren. 
U kunt uw bijdrage storten op; 

CDA Binnenmaas: # IBAN NL17RABO 
018.36.21.719 – onder vermelding Dorps-
kern-flyers. 
 
Nieuwjaars receptie 
Het bestuur nodigt u uit om traditiegetrouw 
elkaar bij het begin van het jaar te ontmoeten 
op de nieuwjaarsreceptie te houden zaterdag 
18 januari, aanvang 15.30u. Net als vorig jaar 
in de Pastorije in Mijnsheerenland. Een officië-
le persoonlijke uitnodiging volgt. 
 
Thema-avond met Tweede Kamerlid Pieter 
Omtzigt 
Op maandag 10 februari wordt in gebouw 
Concordia te ’s-Gravendeel door CDA Zuid-
vleugel een thema-avond georganiseerd die 
o.m. in teken zal staan van de komende ver-
kiezingen. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt is 
uitgenodigd een presentatie te houden over  
- hoe onderscheidt het CDA zich van andere 
partijen op lokaal/regionaal niveau 
- actualiteit m.b.t. pensioenen 
Zodra het definitieve programma van deze 
vergadering vast ligt ontvangt u een persoon-
lijke uitnodiging.  
 
Berichten van overlijden 
Tot slot moet ik u helaas nog een bericht van 
overlijden meedelen van een aantal leden van 
onze afdeling. 
Op 12 september overleed de heer K. Hagen-
dijk te ’s-Gravendeel. 
Op 4 oktober overleed de heer Ir. Jacobus (Ko) 
van den Hil te Puttershoek. Bij leven Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau. 
Op 4 oktober overleed mevr. Janny Reitsema, 
echtgenote van de heer A.M. Reitsema  te 
Mijnsheerenland.  
Op 11 december overleed de heer Jacob 
(Jaap) Leeuwenburgh te Heinenoord / Blaak-
sedijk. Bij leven Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. 
Op 14 december overleed de heer Cor Visser 
te ‘s-Gravendeel. 
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Namens de CDA afdeling wens ik vanaf deze 
plaats familie en nabestaanden sterkte en 
Gods nabijheid toe om dit verlies te dragen. 
 
Ten slotte mag ik u allen namens het bestuur 
gezegende kerstdagen en een goede jaarwis-
seling toewensen en Gods zegen voor het 
nieuwe jaar. Tot spoedig ziens op de Nieuw-
jaarsreceptie! 
 

Herman van Mechelen, voorzitter 
 

Kandidatenlijst 
 
Op de Algemene Ledenvergadering van 18 
november is de volgende kandidatenlijst vast-
gesteld: 
 
1. Peter van Loo  Heinenoord 
2. Henk van Etten Westmaas 
3. Piet Baars ’s-Gravendeel 
4. Joanne Blaak Maasdam 
5. Adrie Tolenaars ’s-Gravendeel 
6. Arie Gravendeel Mijnsheerenland 
7. Paul Rijken Westmaas 
8. Alfons van Leussen Westmaas 
9. Deborah v. Waardenburg  ’s-Gravendeel 
10. Stijn v.d. Broek Puttershoek 
11. Jan-Willem de Lange Mijnsheerenland 
12. Marjolein Middelhoek  ’s-Gravendeel 
13. Koos v. Oudheusden Puttershoek 
14. Sissy de Kleuver Heinenoord 
15. Pieter v.d. Breemen Westmaas 
16. Sebastiaan van Etten Westmaas 
17. Janny Vree Maasdam 
18. Joke Knoot Mijnsheerenland 
19. Anja van der Pol Heinenoord 
20. Bart de Jong Mijnsheerenland 
21. Hessel Visser ’s-Gravendeel 
22. Jan Pieter v. Bennekom Maasdam 
23. Niels Kegel ’s-Gravendeel 
24. Piet van Strien Mijnsheerenland 
25. Leendert Jan Visser Puttershoek 
26. Anneke van Etten Westmaas 
27. Trudie van ’t Riet ’s-Gravendeel 
28. Dick Hoogenboom Westmaas 

29. Herman van Mechelen Heinenoord 
30. Anja Moerman Heinenoord 
31. Fred van der Sluijs Heinenoord 
32. Jan Verschoor Mijnsheerenland 
33. Piet van ’t Riet ’s-Gravendeel 
34. Janie Preesman Puttershoek 
35. Diana Frikkee Mijnsheerenland 
36. Arie Schinkelshoek Mijnsheerenland 
37. Dick de Kievit Mijnsheerenland 
38. Wout de Zeeuw ’s-Gravendeel 
39. Martin Barth Maasdam 
40. Jan Westerop Puttershoek 
 
Joanne Blaak 
 
Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is  
Joanne Blaak - van de Lagemaat. Ik ben ge-

trouwd met Kees en we 
hebben twee, inmiddels 
volwassen, dochters. 
We wonen ruim 22 jaar 
in Maasdam. Ik ben 
opgegroeid in Zwijn- 
drecht en Dordrecht. 
 
Ik heb bijna 20 jaar ge-
werkt als (hoofd)ver-
pleegkundige in het 

voormalig Refaja ziekenhuis te Dordrecht en 
inmiddels werk ik alweer 17 jaar bij de stichting 
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. 
In mijn functie van algemeen directeur van de 
regio Zuidwest Nederland ben ik verantwoor-
delijk voor de regio's Drechtsteden, Alblasser-
waard/Vijfheeren-landen en de provincie Zee-
land. Samen met zo'n 350 medewerkers en 125 
vrijwilligers zetten wij ons in voor ‘mensen 
zonder helper’. Vaak bevinden deze mensen 
zich aan de onderkant van de samenleving. 
Verspreid over de regio ZWN bieden wij in 10 
vestigingen kort- of langdurige huisvesting en 
begeleiding aan dak- en thuislozen, mensen 
met psychiatrische en/of lichamelijke ziekten 
vaak gecombineerd met een verslaving. Ook 
vindt u ons op straat als we 's avonds op zoek 
gaan naar buiten slapers of thuis bij gezinnen 
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waar sprake is van een stapeling van complexe 
problemen. Al met al betekent dit dat onze 
medewerkers de gure kant van het leven bin-
nengaan en gedreven professioneel zich inzet-
ten om het tij te keren. 
 
Als belijdend lid van de Hervormde kerk in 
Maasdam zal het u niet verbazen dat het ge-
loof een belangrijke drijfveer is om te werken 
voor het Leger des Heils en dat mijn politieke 
voorkeur het CDA is. 
 
Ik geloof dat ieder mens van waarde is, dat we 
moeten omzien naar elkaar en dat we onze 
talenten mogen inzetten. In de grondbeginse-
len van het CDA herken ik deze principes.  
Toch ben ik nog niet zo lang lid van het CDA. 
Toen het CDA bij de laatste verkiezingen veel 
stemmers verloor, voelde ik mij uitgedaagd om 
in actie te komen. 
 
Inmiddels ben ik actief op lokaal niveau en dat 
bevalt me prima. Ik ben nieuwsgierig en leer-
gierig en kijk nu al met andere ogen rond in 
onze eigen gemeente. Wat gaat er goed en wat 
kan beter? Wat is een CDA-geluid en hoe kun-
nen wij het verschil maken? 
 
Als ik gekozen wordt als raadslid dan zal ik mij 
naar vermogen inzetten, en vanzelfsprekend 
breder dan alleen voor zorg en welzijn. Hoewel 
ik mij realiseer dat in de politiek er vaak com-
promissen worden gesloten zal ik mijn best 
doen om te bewaken dat een besluit niet ten 
koste zal gaan van onze grondbeginselen. Of 
anders gezegd ik zal strijden voor een woon-, 
werk- en leefklimaat zo dat alle inwoners tot 
hun recht kunnen komen. 
 
Ik dank het bestuur, de fractie en de leden voor 
de steun van mijn kandidatuur op een verkies-
bare plaats. 
 

Joanne Blaak – van de Lagemaat 
 
 

CDA op de bres voor onderhoud sportvelden  
 
De CDA-fractie heeft intensief overleg met 
verenigingen over de nieuwe subsidieregeling 
voor groene sportvelden. Per 1 januari 2014 
wordt het reguliere onderhoud voor de velden 
bij de verenigingen ondergebracht. Hiervoor 
ontvangt de vereniging een onderhoudssubsi-
die. Het berekenen van de hoogte van de sub-
sidie loopt het niet zoals verwacht. De behan-
delend ambtenaren waren onvoldoende op de 
hoogte van de randvoorwaarden die door de 
raad waren gesteld bij de nieuwe regeling. Dit 
leidde bij beide partijen tot wederzijds onbe-
grip en frustratie. Ook werden geen verslagen 
gemaakt van bijeenkomsten. 
 
Het groot onderhoud wordt nog niet per 1 
januari 2014 overgedragen aan de verenigin-
gen. Tijdens de behandeling van de begroting 
in november bleek dat hier de communicatie 
vanuit het college onvolledig was. Op het 
meerjaren investeringsoverzicht stonden tot 
vorig jaar bedragen vermeld voor groot on-
derhoud van sportvelden. Bij toeval ontdekte 
onze fractie dat deze nu verdwenen waren. 
Uit de antwoorden op vragen vanuit het CDA 
bleek dat de investeringsbedragen bewust 
door het college waren verwijderd vanwege 
een nog uit te brengen nieuwe sportnota. Dat 
dit zonder toelichting of overleg met raad en 
verenigingen was gebeurd gaf behoorlijk wat 
commotie. Uiteindelijk bood het college bij 
monde van wethouder Joosten excuses aan 
voor de gang van zaken. Voor het CDA is dit 
extra reden om de inhoud van de nieuwe 
sportnota en bijbehorende financiën nadruk-
kelijk te volgen. 
  

Piet Baars 
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CDA verbaasd over zondagsopening AH 
 
De CDA-fractie in Binnenmaas heeft met ver-
bazing gelezen dat de winkel van Albert Heijn 
in 's-Gravendeel het voornemen heeft om 
zondag 22 en 29 december de winkel te ope-
nen. Dit is tegenstrijdig met de brief die de 
huidige eigenaar Van der Poel 3 jaar geleden 
aan de lokale kerken stuurde, waarin hij 
meldde dat hij de zondagsrust in het dorp zou 
respecteren.  
 
Het CDA vindt zondagsopening van detailhan-
del in kernen van dorpen een ongewenste 
ontwikkeling. In 's-Gravendeel ligt de super-
markt zelfs tegenover de Hervormde kerk, en 
op de route naar de overige kerken. ‘Het ge-
geven dat het winkelend publiek met ramme-
lende winkelwagentjes tussen de kerkgangers 
door loopt is niet de zondagsrust die het CDA 
voor ogen heeft. En dan spreken we nog niet 
over het extra autoverkeer in het centrum’, 
aldus Adrie Tolenaars. ‘Een groot deel van de 
raad in Binnenmaas denkt anders over de 
zondagsrust’, vult Piet Baars aan. Onze inwo-
ners zijn zich vaak niet bewust van de stand-
punten die partijen innemen op het punt van 
de 24/7 economie. Het CDA is daar helder in: 
het is goed voor mens, milieu en maatschappij 
als we een dag in de week rust creëren en er 
tijd is voor gezin, familie, vrienden en religie. 
 
Inmiddels hebben diverse kerkgangers aange-
geven dat zij AH links laten liggen en hun 
boodschappen voorlopig halen in een andere 
supermarkt. Of dit effect zal hebben op de 
voorgenomen zondagsopening zal de tijd le-
ren. De kerken uit ’s-Gravendeel hebben in-
tussen ook brieven gestuurd om AH Van der 
Poel op andere gedachten te brengen. 
 
 
 
 
 

Henk van Etten ontvangt eerste exemplaar 
Hoeksche Waard Bijbel 
 
Op 11 december heeft onze wethouder Henk 
van Etten het eerste exemplaar van de Hoek-
sche Waard Bijbel in ontvangst genomen van 
Martin Hitzerd, de voorzitter van Crossroad 
Hoeksche Waard. Crossroad is een organisatie 
van mensen uit verschillende kerken. De over-
handiging vond plaats in het Streekmuseum in 
Heinenoord tijdens een druk bezochte bijeen-
komst met o.a. vertegenwoordigers van veel 
kerken in de regio. De wethouder heeft in een 
toespraak aangegeven dat de Bijbel als Gods 
Woord de basis is voor zijn dagelijks leven en 
zijn handelen als politiek bestuurder, in dit 
geval als wethouder in Binnenmaas. Daarbij 
wees hij er op, met verwijzing naar Psalm 8, 
dat de mens bijna Goddelijk is gemaakt en als 
heerser over de schepping is gesteld. Daarin 
ligt volgens hem heel duidelijk de opdracht en 
verantwoordelijkheid die de mens door God is 
gegeven en van waaruit hij ook zelf heeft ge-
kozen om actief te worden binnen de politiek 
en binnen zijn partij, het CDA.  
 

 
 
In zijn toespraak stond Henk ook stil bij de 
risico's die hij ziet, als je politiek zegt te bedrij-
ven op basis van Gods Woord. Bij foute beslis-
singen loop je risico dat mensen zich, vanwege 
jouw fouten, afkeren van de kerk, het geloof 
of zelfs van God. Henk kijkt terug op een 
prachtige avond. ‘De sfeer op zo'n avond is in 
één woord geweldig.  Bijeenkomen met men-
sen die leven en werken vanuit de Bijbel 
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schept een band. Die was die avond, wat mij 
betreft, duidelijk aanwezig’. Hij sloot zijn toe-
spraak af met het uitspreken van de hoop dat 
via deze speciale uitgave van de Bijbel Gods 
Woord zich als een olievlek over de Hoeksche 
Waard zou verspreiden. 
 
Maatregelen tegen overlast in Mijnsheeren-
land 
 
Net als helaas in bijna alle dorpen, heeft ook 
Mijnsheerenland te maken met overlast van 
hangjeugd. Al dan niet met en slok te veel op. 
Alleen lijkt het er wel op dat de Mijnsheeren-
landse jeugd het wel erg bont en steeds bon-
ter maakt. 
 
Al jaren lang is geregeld overlast om en nabij 
de bushaltes aan de Wilhelminastraat. Met 
name 's nachts in de weekend is er dan lawaai 
en zijner vernielingen. Ook de kerktoren 
moest het regelmatig ontgelden. Onlangs 
moest bijvoorbeeld ook, in een ander deel van 
het dorp, een nieuwe woning in aanbouw het 
ontgelden, waardoor de toekomstige bewo-
ners met vertraging, overlast, kosten en heel 
veel irritatie werden opgezadeld. Daarnaast 
kampt ook het park regelmatig met overlast 
en zijn daar regelmatig sporen van soft-drug 
gebruik. 
 
Maar het favoriete doelwit blijft het centrum. 
Tot grote ontsteltenis van veel dorpsbewoners 
werden daar in de avond voor de jaarmarkt 
kraampjes afgebrand. Terwijl dus een groot 
deel van de Mijnsheerenlanders zich inzet 
voor een mooie dag - dat we als CDA in het 
kader van de vitaliteit ook van harte steunen 
en waarbij we ook zelf actief waren - voelt een 
opgeschoten minderheid zich geroepen de 
sfeer te bederven en de boel te vernielen. 
 
CDA Binnenmaas heeft daarom, gesteund 
door GBBM, schriftelijke vragen ingediend 
voor een alcoholverbod rond de kerk en 
daarmee de discussie ingezet. Naar aanleiding 

daarvan is nu een alcoholverbod ingesteld 
rondom de kerk van Mijnsheerenland! 
Zoiets was ook al van toepassing in Putters-
hoek en 's-Gravendeel. 
 
Laten we hopen dat het er aan bijdraagt om 
Mijnsheerenland net weer wat prettiger te 
maken voor de bewoners. 

Arie Gravendeel 
Jan Willem de Lange 

 
Beter samenwerken of herindelen  
 
Op 18 december is in alle raden van de Hoek-
sche Waard een raadsvoorstel behandeld over 
de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche 
Waard. De kern van het voorstel is: 

 in beginsel te kiezen voor herindeling tot in 
één gemeente 

 op korte termijn de samenwerking verbe-
teren door besluiten in regionaal verband 
te nemen  

 enkele aspecten van herindelen onderzoe-
ken (o.a. afstand tot de burger, financiën) 

 als de uitkomsten van de onderzoeken 
bekend zijn draagvlak onder burgers en 
maatschappelijk middenveld peilen 

 de ervaringen met versterkte regionale 
samenwerking evalueren 

 eind 2015 nieuw raadsvoorstel, op basis 
van uitkomsten en ervaringen 

 
Aan het begin van de vergadering gaven twee 
burgers hun mening, waaronder CDA-lid Hes-
sel Visser uit ’s-Gravendeel, die als organisa-
tiedeskundige en op grond van zijn ervaringen 
in het verenigingsleven herindeling op korte 
termijn afraadde. De raad van Binnenmaas 
wees het raadsvoorstel met 12 tegen 9 stem-
men af. Ook het CDA heeft tegen gestemd. Er 
zijn zeker ook voordelen aan herindeling, 
maar op dit moment wegen de nadelen voor 
ons zwaarder. Zo zijn slechts enkele burgers 
naar hun mening gevraagd. Ook was onze 
vrees dat diverse partijen het tussenstation in 
2015 willen overslaan. Die verwachting kwam 
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uit. In Oud-Beijerland, Cromstrijen en Strijen 
werd een amendement aangenomen waarin 
staat dat er uiterlijk 1 jan. 2018 één gemeente 
moet komen. Dat willen wij niet, en ook diver-
se voorstemmende partijen in Binnenmaas 
niet. In Korendijk stemde maar één partij voor 
het voorstel. De discussie over de bestuurlijke 
toekomst zal dus worden voortgezet. Hierna 
een weergave van onze bijdrage in de raad in 
eerste termijn.  
 
De voorkeur van CDA Binnenmaas is een zelf-
standige gemeente Binnenmaas. Om tal van 
redenen. Laat ik er een paar noemen. 

 Binnenmaas is een overzichtelijke gemeen-
te, waarbij de lijnen tussen gemeente en 
burgers nog kort zijn.  

 Een gemeente waar raadsleden in alle 
dorpen zichtbaar zijn, kunnen horen wat er 
leeft en vervolgens zo nodig actie onder-
nemen.  

 Een gemeente waar de kennis van lokale 
situaties en omstandigheden nog aanwe-
zig is. In grotere gemeenten worden prakti-
sche problemen later onderkend en trager 
opgelost. Denk aan bestrating, straatver-
lichting, riolering, openbaar groen, enz. 

 Een gemeente waarin de regelgeving voor 
bijv. verenigingen nu al formeler en daar-
door ingewikkelder is dan voorheen. Denk 
bijv. aan eis ingeschreven te zijn bij de KvK 
om subsidie te kunnen krijgen.  

 Een gemeente die financieel helemaal op 
orde is. Met lage OZB-tarieven, lage schul-
den en behoorlijk wat reserves. Ter verge-
lijking: de netto schuld per inwoner is in 
Binnenmaas € 396. En bijv. in Oud-
Beijerland? Even hoog, tweemaal zoveel? 
Nee, meer dan tweemaal zoveel, nl. € 914. 
Wil je zo’n fusiepartner? 

 Lage lasten betekent minder ambtenaren 
of wel minder overheid, en meer overlaten 
aan de samenleving. ‘Meer samenleving, 
minder overheid’ is een belangrijk principe 
van het CDA, ook landelijk. 

 Een meerkernengemeente krijgt zoals be-
kend geen extra uitkering uit het Gemeen-
tefonds ter compensatie van het feit dat 
voetbalvelden, begraafplaatsen enz. in bij-
na alle dorpen liggen en dus ook gefinan-
cierd moeten worden. Ondanks dat, en on-
danks de lage belastingen, beschikt Bin-
nenmaas over meer dan gemiddelde voor-
zieningen in de dorpen. Dat is in het kader 
van het project ‘vitaliteit’ ook door buiten-
staanders geconcludeerd.  

 Door die korte lijnen en goede financiële 
situatie is het ook mogelijk dat de eigen 
identiteit van de gemeente zo goed moge-
lijk in stand blijft. Nu hebben we zelf nog 
wat te zeggen over de zondagsopenstelling 
van winkels of de wijze van begraven. En 
dat willen we graag zo houden. 

 Het is veelzeggend dat de meeste burgers 
ook niet voelen voor één grote gemeente. 
Dat kun je afdoen met emoties. Maar je 
kunt het ook verbinden met de grotere 
hang naar lokale identiteit. Producten en 
gewoonten in eigen dorp en streek worden 
niet minder belangrijk, maar juist belangrij-
ker. 

 
Binnenmaas kan heel goed zelfstandig blijven, 
maar samenwerking met andere gemeenten is 
nodig, om te beginnen binnen de Hoeksche 
Waard. Die is op vele punten goed (denk aan 
de Structuurvisie), maar vooral het laatste jaar 
verslechterd. Hoe vaak hebben we al niet de 
stelling gehoord, ook van buiten de Hoeksche 
Waard, dat voorstanders van herindeling tot 
één gemeente via het tegenwerken van de 
samenwerking vanzelf hun zin krijgen? Ik 
geloof graag in de oprechtheid van mensen, 
zelfs van politici, maar het kan toch geen toe-
val zijn dat het aantal incidenten over samen-
werking alleen maar toeneemt, bijv. over be-
drijventerreinen. Er is sprake van selectieve 
verontwaardiging bij diverse gemeenten. 
 
Los van deze incidenten is het CDA Binnen-
maas wel van mening dat de samenwerking 
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moet verbeteren. We moeten op Hoeksche 
Waard niveau gaan samenwerken in een re-
gioraad, zoals bijv. in het Drechtstedenmodel. 
In de Drechtsteden wordt zo al vele jaren goed 
samengewerkt en onlangs is besloten daar-
mee door te gaan. Bij het begin van die evalu-
atie is autonomie van de deelnemende ge-
meenten zelfs als uitgangspunt genomen. 
Vanwege de eigen identiteit ofwel de ‘couleur 
locale’ van de afzonderlijke gemeenten. In dit 
model neemt de regioraad besluiten over 
onderwerpen die als regionaal zijn aangewe-
zen, bijv. over windmolens, bedrijventerrei-
nen, woningbouw, transities in het sociale 
domein. De besluitvorming kan dan net zo 
snel als in één gemeente Hoeksche Waard. 
Ook op andere punten moet de samenwerking 
worden verbeterd. Het in elkaar schuiven van 
diverse gemeenschappelijke regelingen is zeer 
gewenst. Alleen om Oud-Beijerland te plezie-
ren is nog maar kort geleden een aparte GR 
voor de ICT opgericht. De samenwerking tus-
sen de ambtenaren van de diverse gemeenten 
moet verder worden versterkt.  
 
De meest simpele versie van een regiobestuur 
en regioraad kan heel snel en zonder veel 
kosten worden ingevoerd. Vervang het 
Raadsledenoverleg Hoeksche Waard, dat al-
leen een adviserende rol heeft, door de Regio-
raad Hoeksche Waard, die over regionale on-
derwerpen besluiten kan nemen. In de Regio-
raad zitten raadsleden die allemaal door de 
kiezers in hun eigen gemeente zijn gekozen en 
daarmee een mandaat hebben. Sommige be-
sluiten kunnen op regionaal niveau door het 
Regiobestuur Hoeksche Waard (de SOHW) 
worden uitgevoerd, andere door de afzonder-
lijke gemeentes. 
 
Een belangrijk argument voor een Regioraad is 
dat het goed aansluit bij de zgn. netwerksa-
menleving waarin we tegenwoordig leven. In 
plaats van ‘groot, groter, grootst’ (ofwel op-
schalen) wordt vaker gekozen voor neerscha-
len, gebruik makend van kennisnetwerken. 

Voor gemeenten betekent dit dat zij hun cru-
ciale processen zo dicht mogelijk bij de inwo-
ner moeten organiseren, in dorpen, wijken en 
buurten. Gemeenschappen moeten weer 
meer zelf kunnen oplossen, met ‘samenred-
zaamheid’.  En gemeenschappen pakken dat 
op. Denk aan de snelle opkomst van ‘Buurt 
bestuurt’. En aan sterke gemeenschappen in 
gebieden waar de bevolkingskrimp al heeft 
toegeslagen.  
 
Andere politieke partijen kiezen vandaag voor 
herindeling. CDA Binnenmaas ontkent niet dat 
herindeling ook voordelen heeft, maar wij 
vinden de nadelen groter dan de voordelen, 
zeker op korte termijn. Herindeling is geen 
panacee om alle regionale problemen op te 
lossen. Sommige onderwerpen vragen een 
nog grotere schaal, bijv. bij de jeugdzorg.  
 
Bij herindeling tot één gemeente verliezen we 
de voordelen die een zelfstandige gemeente 
Binnenmaas met zich meebrengt. Herindeling 
betekent: 

 Dat het voor inwoners van Binnenmaas 
duurder wordt, hogere OZB.  

 Dat de schuld per inwoner toeneemt en de 
reserves per inwoner afnemen  

 Grotere afstand tussen de politici en de 
burgers, omdat er veel minder politici zijn, 
omdat ambtenaren lokale situaties minder 
goed kennen enz. Zelfs de fusie tussen Bin-
nenmaas en ’s-Gravendeel heeft in dit op-
zicht al tot problemen geleid. Dorpsraden 
lossen dat probleem niet op.  

 Minder beleidsvrijheid om de eigen identi-
teit van onze dorpen in stand te houden.  

 De noodzaak tot verdere bezuinigingen 
zullen het einde betekenen van veel voor-
zieningen in onze dorpen. Ofwel: herinde-
ling zal waarschijnlijk leiden tot hogere las-
ten en minder voorzieningen.  

 Dit zijn geen emotionele argumenten maar 
feiten die iedereen terug kan lezen in re-
cente rapporten, o.a. in de Stresstest van 
de gemeente Binnenmaas en onderzoeken 
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door de Universiteit van Groningen (zie 
bronnen onderaan dit artikel). 

 
‘Groot, groter, grootst’ blijkt geen garantie 
voor meer efficiency, integendeel. De verlei-
ding in gefuseerde gemeenten meer ambtena-
ren aan te stellen is groot. Oud-Beijerland 
heeft nu al minder inwoners dan Binnenmaas 
en meer ambtenaren dan Binnenmaas. Ook in 
de semi-publieke sector is steeds meer de 
overtuiging dat grootschaligheid niet meer van 
deze tijd is. Bij hogescholen, middelbare scho-
len, woningbouwverenigingen en ziekenhui-
zen zien we de gevolgen. Denk maar aan de 
woningbouwvereniging Vestia, de Amarantis 
scholengroep en onderwijskolossen als InHol-
land, Albeda en Zadkine. Steeds vaker kiest 
men voor opsplitsing in kleinere eenheden. De 
Amarantis-groep is opgesplitst, Albeda en 
Zadkine doen hetzelfde. Efficiency is namelijk 
niet gerelateerd aan grootte, maar aan inrich-
ting van het proces. Het combineren van ver-
schillende kleine eenheden kan juist de effici-
ency vergroten. De wijze waarop de onder-
neming Buurtzorg is opgezet bewijst dit. Daar 
kunnen nog veel ondernemers wat van leren. 
Bij gemeentes kan dit opgelost worden door 
samenwerkingsverbanden. De rijksoverheid 
kiest i.v.m. beheersbaarheid van de kosten 
voor decentralisatie in het sociale domein, 
juist omdat gemeenten dichter bij de burgers 
staan en beter kunnen beoordelen waar hulp 
nodig is.  
 
Er zijn nog twee andere argumenten die plei-
ten tegen herindeling op dit moment. 

 De burger is niet geraadpleegd. Als CDA 
Binnenmaas hebben we die wens vanaf het 
begin van de evaluatie naar voren ge-
bracht, er zijn enkele burgers ondervraagd, 
maar dat aantal was erg klein. Een ingrij-
pende stap als herindeling naar één ge-
meente kun je niet zetten zonder de burger 
echt te raadplegen. Dat moet dus alsnog 
gebeuren. De peiling van het AD is interes-
sant, maar niet meer dan dat. 

 De transities in het sociaal domein vergen 
heel veel van onze ambtenaren. Als we 
vandaag besluiten tot herindeling, dan zijn 
onze ambtenaren morgen bezig met de 
voorbereiding van die herindeling en ko-
men die transities in het gedrang.  
 
Conclusie: wij zetten geen hakken in de 
klei, maar een betere samenwerking heeft 
op dit moment onze voorkeur boven her-
indeling. Regionaal beslissen wat moet, lo-
kaal beslissen wat kan. Nadruk op de men-
selijke maat en niet de illusie hebben dat 
door een grote fusie alle problemen wor-
den opgelost. Deze keuze maken wij op ba-
sis van argumenten. Dat brengt mij bij een 
laatste opmerking, zo u wilt een harten-
kreet. 

 
Politici hebben soms uiteenlopende menin-
gen, dat is de kern van onze democratie, maar 
de ene mening is niet ‘beter’ dan de andere. 
Het heeft ons bijzonder gestoord dat sommige 
voorstanders van herindeling, met een zekere 
arrogantie, tegenstanders aanduiden als men-
sen zonder visie, die alleen op emotionele 
gronden tegen herindeling zijn. Het CDA Bin-
nenmaas baseert zich mede op onderzoek. 
Laten we elkaars meningen respecteren, naar 
elkaars argumenten luisteren en daarna tot 
besluitvorming komen.  
 
Enkele bronnen: 
http://www.nrc.nl/carriere/2013/01/21/verreweg-
de-meeste-fusies-mislukken/ 
http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/kabinet-
rekent-zich-rijk-met-gemeentelijke-opschaling 
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/he
rindeling/nieuws/gemeentelijke-fusie-is-meer-dan-
centenkwestie 

 
Peter van Loo  
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