
CDA Bodegraven-Reeuwijk 
geeft ruimte om samen te wonen, 
te leven en te werken

www.kiescda.nu

Op 19 maart zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Een belangrijke dag, omdat u 
mede bepaalt hoe de toekomst 
van onze gemeente eruit ziet.

Het CDA kiest voor een 
gemeente waar we goed samen 
kunnen wonen, leven en werken, 
midden in het Groene Hart. Een 
gemeente die ruimte biedt aan 
initiatieven van haar inwoners en 
ondernemers. 

In deze krant informeren wij u 
over een deel van onze plannen 
voor de komende periode, 
over de behaalde resultaten 
in de huidige periode en kunt 
u kennismaken met onze 
kandidaten. Zij staan allen 
midden in de lokale samenleving, 
zijn betrokken bij de bewoners 
van en woonachtig in de 
verschillende dorpen binnen 
onze gemeente. 

We hopen dat u deze krant 
met veel interesse zult lezen. 
Wij zetten ons graag in voor u. 
Mogen wij op uw steun rekenen?

Op vrijdag 21 februari kleurt de 
Prins Hendrikstraat in Bodegraven 
groen, heel groen. Enkele tiental-
len belangstellenden stonden met 
groene CDA-sjaals op de stoep, 
in afwachting van de opening van 
het enige echte CDA-huis. Dit huis 
is het kloppend hart van onze 
campagne van waaruit veel activi-
teiten worden georganiseerd. Lijsttrekker Nico de Heij opende het huis 
samen met Esther de Lange, lijsttrekker voor de Europese verkiezingen 
en inwoonster van onze gemeente.

Vanaf 3 maart openen we de deuren ook voor u. Met uitzondering van 
zondagen is in het CDA-huis dagelijks iemand van de kieslijst aanwezig. Wilt 
u uw vragen of opmerkingen met ons delen: loop dan gerust bij ons naar 
binnen. Op werkdagen staat de deur van het CDA-huis voor u open tussen 
16.30 en 18.00 uur, op zaterdagen tussen 11.00 en 13.00 uur. We vertellen u 
graag meer over ons programma. Als u vragen heeft over het beleid in onze 
gemeente, kunnen we die ook beantwoorden.U vindt het CDA-huis aan de 
Prins Hendrikstraat 2 in Bodegraven, tussen Karssen Boeken en kantoor en 
Echte Bakker Ko van Daalen. 

CDA Bodegraven-Reeuwijk  
informeert ook digitaal
Op onze website www.kiescda.nu vindt u ons programma voor de komende 
vier jaar. Wij hebben dit ook gepresenteerd per dorp en aan de hand van 
diverse thema’s. Elke week verzenden we een nieuwsflits. U kunt zich hier-
voor aanmelden door een e-mail te sturen naar kiescda@gmail.com. Wij 
voegen u dan toe aan de verzendlijst. Ook kunt u op de hoogte blijven van 
activiteiten via onze Facebook pagina: www.facebook.com/kiescda.nu  

CDA-huis opnieuw voor u geopend

Inhoud

Over zichzelf:
Ik ben getrouwd, vader van 3 kinde-
ren (Thomas 15, Fleur 13 en Josefien 
10 jaar) en woon in Reeuwijk-Brug. 
Vanaf 2002 ben ik actief in de plaat-
selijke politiek en de laatste 3 ½ jaar 
als fractievoorzitter van het CDA in 
Bodegraven-Reeuwijk. In het dage-
lijks leven ben ik werkzaam bij Unica 
Installatiegroep BV in Bodegaven. 
Daar ben ik verantwoordelijk voor de 
afdeling Technisch Beheer-Contrac-
ten. Tevens ben ik actief binnen de 

Over zichzelf:
Samen met Wil, met wie ik getrouwd 
ben, run ik een melkveebedrijf in 
de Meije. Onze zoon Arno is ook 
werkzaam in ons bedrijf. Onze 
tweede zoon Marcel studeert, maar 
springt bij als het druk is. Naast de 
werkzaamheden voor mijn bedrijf ben 
ik actief in diverse belangenvereni-
gingen op agrarisch gebied. Ook zet 
ik me al 16 jaar met enthousiasme 
en grote betrokkenheid in voor de 
gemeentepolitiek. 
 

Over zichzelf:
Samen met mijn vriendin Tanja heb ik 
twee kinderen: Sepp (3) en Wout (1). 
De afgelopen jaren heb ik met veel 
plezier de CDA-fractie ondersteund, 
onder andere in de commissie 
Samenleving. In het dagelijks leven 
ben in werkzaam bij de gemeente 
Wijdemeren, als accountmanager 
voor de bedrijven die in de gemeente 
gevestigd zijn.
 
Ik kies voor het CDA omdat:
Naast het feit dat de uitgangspunten 
en kernwaarden van het CDA goed 

ouderraad van het  Wellant college 
in Gouda. 
 
Ik kies voor het CDA omdat:
Het CDA Bodegraven-Reeuwijk is 
voor mij een partij die midden in de 
maatschappij staat. Die ruimte geeft 
aan onze inwoners, ondernemers en 
organisaties. Dat houdt voor mij in 
dat we samen verantwoordelijk zijn 
voor een rechtvaardige en duurzame 
samenleving. 
 
De komende jaren ga ik mij  
inzetten voor: 
•  Meer samenleving, minder overheid
• Verminderen van de regelgeving 

met 25% 
• De voorbeeldfunctie van Gemeen-

te op het gebied van duurzaam-
heid

• Verbetering van de verkeersveilig-
heid in onze Dorpen. 

Ik kies voor het CDA omdat:
Het  CDA is de partij die de verant-
woordelijkheid bij de mensen wil 
laten. Daarnaast staat de partij breed 
in het middenveld. Dat spreekt me 
erg aan. 
 
De komende jaren ga ik mij  
inzetten voor: 
Na 16 jaar als raadslid vind ik de ge-
meentepolitiek nog steeds boeiend. 
Daarom zie ik de wethouderskandi-
datuur, samen met Jan Vergeer, als 
een mooie uitdaging. 
De komende jaren wil ik me als 
wethouder inzetten voor bewoners 
en ondernemers van onze gemeente. 
Bij deze taak zal mijn brede netwerk 
richting de provinciale en landelijke 
politiek goed van pas komen en ik zal 
daar waar mogelijk ook volop gebruik 
van maken. 

aansluiten bij mijn eigen overtuigin-
gen, heb ik het CDA binnen Bodegra-
ven-Reeuwijk leren kennen als actief, 
betrouwbaar en daadkrachtig.
 
De komende jaren ga ik mij  
inzetten voor: 
Als nummer 4 op de kieslijst van het 
CDA, ben ik kandidaat raadslid. Ik 
ben er trots op door de partij tevens 
gevraagd te zijn als kandidaat wet-
houder. Ik zie het als een mooie en 
uitdagende taak, en hoop hier samen 
met Jaco Kastelein invulling aan te 
mogen gaan geven. 

Met name binnen het sociaal domein 
en op financieel gebied wacht de ge-
meente de komende jaren een grote 
uitdaging. Ik ga deze uitdagingen 
graag aan, en hoop daar de inwoners 
en betrokken zoveel mogelijk bij te 
kunnen betrekken. Samen kunnen 
we meer!

Nico de Heij, Reeuwijk Jaco Kastelein, Bodegraven

Jan Vergeer, Bodegraven

WETHOUDERSKANDIDATEN

CDA Bodegraven-Reeuwijk draagt Jan Vergeer en Jaco Kastelein voor 
als wethouderskandidaten voor de komende raadsperiode. Het tweetal is 
bereid gevonden om in de vorm van een duowethouderschap het CDA te 
vertegenwoordigen in het nieuw te vormen college.

LIJSTTREKKER 
Partijvoorzitter Johan 
Grootscholten over het 
wethoudersduo: 
“Jaco en Jan vullen elkaar 
perfect aan. Samen zullen zij 
de stevige basis vormen van 
een nieuw te formeren college. 
Jaco is een enorm gewaardeerd 
raadslid met veel ervaring, ik ben 
blij dat we hem op deze manier 
kunnen behouden voor de partij. 
Jan is pas 29 jaar en heeft zich 
de afgelopen jaren getoond 
als ‘coming man’. Het is heel 
belangrijk dat ook jongeren bij de 
politiek worden betrokken, Jan is 
daar een voorbeeld van”.

Fractievoorzitter Nico de Heij 
over het wethoudersduo: 
“de slogan van het CDA is: het 
CDA geeft RUIMTE. In dit geval 
geven wij graag alle ruimte aan 
een duowethouderschap met 
een prachtige combinatie van 
ervaring en vernieuwing”.  

Deze krant is mede tot stand gekomen door ondersteuning van het landelijk CDA
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Behaalde resultaten
Wat heeft het CDA in de  
afgelopen 4 jaar voor u bereikt? 
In de gemeenteraad is het CDA ruim vertegenwoordigd. Met 5 van de 
23 raadsleden is het CDA de grootste partij. Deze sterke vertegenwoor-
diging danken we natuurlijk aan het grote aantal CDA kiezers. Mensen 
die al jaren CDA stemmen, maar ook veel mensen die juist voor het 
CDA kiezen omdat het lokale verkiezingen zijn. Dat is begrijpelijk, want 
het CDA is een lokale partij die luistert naar de burgers, opkomt voor 
hun belangen en de belangen zo zuiver mogelijk afweegt.

In de nieuwe gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft het CDA de eerste drie 
jaar bestuurlijke verantwoordelijkheid gedragen. Met steun van een meerder-
heid van de gemeenteraad is het merendeel van het CDA programma gerea-
liseerd. Ook nu in de oppositie is het de kracht van het CDA om op inhoude-
lijke motieven plannen te steunen, of aan te dragen die het algemeen belang 
van onze gemeente dienen. Hiermee hebben we in de afgelopen jaren 
gedaan wat we gezegd hebben te zullen doen. De lijst met bereikte resulta-
ten is lang. Een aantal belangrijke resultaten zetten we graag op een rij.

Recreatie en sport

Verkeer en veiligheid

De burger en de gemeente

Ruimte voor ondernemers

Passende woningen 

Scholen en kinderen

• Kwaliteitsverbetering Reeuwijkse Hout door nieuwe 
parkeervoorzieningen 

• Realisatie 1e deel fiets/wandelverbinding Wierickerschans en 
Reeuwijkse Hout 

• Realisatie kunstgrasveld RVC ’33 in Reeuwijk-Dorp
• Realisatie nieuwe sportzaal bij zwembad De Kuil in Bodegraven
• Realisatie KPJ pand in Bodegraven
• Behoud van Zwembad de Fuut  in Reeuwijk-Brug
• Omvorming camping tot recreatiepark (lopend proces)

• Positief besluit over de rondweg Reeuwijk
• Inbraakpreventie door huis-aan-huis info en burgernet 
• Overlast bij Rosarium is aangepakt 
• Meer handhaving van regels door inzet van twee boa’s

• Renovatie Evertshuis in Bodegraven
• Renovatie bibliotheek in Bodegraven
• Realisatie KlantContactCentrum in Bodegraven
• Oprichten wijkteams in alle dorpen 

• Realisatie bedrijventerrein Rijnhoek in Bodegraven
• Behoud van een open Brugstraat in Bodegraven  
• Revitalisering Broekvelden is met ondernemers opgepakt  

(lopend proces)
• Realisatie tijdelijk winkelcentrum in Reeuwijk-Brug 
• Realisatie miniwinkelcentrum in Driebruggen
• Nieuwbouw winkelcentrum Miereakker 

• Start Project Samen Bouwen 
(CPO) in Weideveld - 
Bodegraven 

• Realisatie nieuwbouw aan de 
noordrand van Bodegraven 

• Bouw Maximalocatie in 
Waarder - fase 2 - start in 2014

• Concrete nieuwbouwplannen 
voor de eigen inwoners van 
Nieuwerbrug

• oprichting BouwCafé

• Realisatie nieuwbouw Willibrord-Milandschool in Bodegraven 
• Realisatie financiële ruimte voor nieuwbouw Beatrixschool in 

Bodegraven 
• Realisatie BRAVO-activiteiten in de gehele gemeente Bodegraven-

Reeuwijk
• Realisatie volwaardig Centrum Jeugd en Gezin
• Voortdurend aandacht hebben voor behoud van kleine scholen 

Over zichzelf:
Ik ben getrouwd, vader van 2 kinde-
ren (waarvan er al 1 uit huis is) en 
ben woonachtig in Bodegraven sinds 
1992 en daarvoor in Reeuwijk. Ik ben 
sinds 2006 actief in de lokale politiek 
in Bodegraven. Ook in mijn Reeuwijk-
se tijd was ik actief binnen het CDA, 
maar dan in het bestuur.
In het dagelijks leven ben ik werk-
zaam als bouwkostendeskundige 
bij een gespecialiseerd kostenad-
viesbureau, gevestigd in Den Haag. 
Vanuit mijn werkzaamheden probeer 
ik de kostentechnische kant van 
bouwprojecten in de hand te houden, 
zodat in een vroeg stadium duidelijk 
is met welke budgets er gewerkt kan 
worden waardoor kostenoverschrij-
dingen worden voorkomen.
 

Ik kies voor het CDA omdat:
Het is belangrijk dat in onze demo-
cratische samenleving een christen-
democratisch geluid te horen is en 
blijft. Daarvoor wil ik me inzetten. 
De uitgangspunten van het CDA zijn 
recentelijk opnieuw geformuleerd om 
ze actueel te houden en ik voel me 
daar prima bij thuis.  
 
De komende jaren ga ik mij  
inzetten voor: 
Het weer op gang krijgen van de 
vastgelopen woningbouw en daar-
mee de volkshuisvestelijke taak die 
de gemeente heeft. De gemeente(s) 
werken nog veel te veel vanuit een 
tijd die voorgoed voorbij is. Er is een 
vraag gestuurde woningmarkt en de 
wetten en regels van de gemeen-
te zijn daar nog helemaal niet op 
aangepast. Het is hard nodig dat 
hier een flinke moderniseringsslag 
wordt gemaakt, zodat plannen sneller 
doorgang kunnen vinden. Daar is 
veel werk te verzetten, waarvoor ik 
me graag inzet. 

Rob Passchier, Bodegraven

De uitdaging om landbouw en natuurop-
gaven slim te combineren, is voor alle 
partijen van groot belang. Jaco Kastelein 
van het CDA is nauw betrokken geweest 
bij de stappen die in het Natura 2000 
dossier zijn gezet. “Onze natuurgebie-
den blijven nu door een ander en beter 
natuurbeheer behouden.”
 
Het grootste knel punt in het Natura 
2000 dossier is de stikstofproblema-
tiek, veroorzaakt door onder andere 
verkeer en landbouw. Er zijn inmiddels 
afspraken gemaakt om de daling van de 
hoeveelheid stikstof te garanderen. De 
uitwerking zal ongetwijfeld leiden tot een 
(nog) complexere vergunningverlening 
voor ondernemers. Met deze afspraken 

is de verdere ontwikkeling van onze 
agrarische economie veilig gesteld.
 
Inmiddels staat de afronding van de 
Ecologische Hoofdstructuur voor de 
deur. Het CDA staat kritisch ten opzichte 
van vernatting van onze polders. “Als 
de diergezondheid in de knel komt door 
vernatting van de polder, zijn we op de 
verkeerde weg.” CDA staat achter de 
manier waarop concrete afspraken zijn 
gemaakt voor de polder Oukoop. Wel  
is de voorwaarde dat  deelnemende 
agrariërs een goede boterham kunnen 
blijven verdienen.
 
Er zijn nog legio vormen te bedenken 
waarbij agrarische bedrijven ook natuur 

gaan beheren. Het oog hebben voor 
elkaars doelstellingen blijft hierbij het 
uitgangspunt. “Het samen met agrariërs 
op gebiedsniveau invulling geven waarbij 
het beheer goed is geregeld, is velen 
malen duurzamer. Laat daarom de 
Agrarische natuurverenigingen er een 
prominente rol in spelen.”

“Behoud van ons buitengebied door 
economische ontwikkeling staat voorop. 
Een innoverende agrarische sector 
willen wij ondersteunen. In de komende 
vier jaar moeten onze bestuurders zich 
maximaal inzetten om de leefbaarheid 
en duurzaamheid van onze polders te 
garanderen. Daarmee staat onze koers 
vast” aldus Jaco Kastelein.

Parkeervoorzieningen Reeuwijkse Hout zijn verbeterd: geen modderige schoenen meer.

Nico en Rob trots op winkelcentrum Driebruggen

Renovatie bibliotheek Bodegraven krijgt vorm

Landbouw en natuur, samen sterk 
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Sporten en ontspannen
Het balletje rolt weer bij RVC, dat wil 
CVC ook…
In de zomer van 2012 is bij RVC’33 uit Reeuwijk-Dorp een eerste kunstgrasveld aange-
legd. Van een afgekeurd veld heeft RVC’33 nu geen last meer: de voetballen rollen weer 
zonder problemen over het veld. Alle voetbalverenigingen in de gemeente beschikken nu 
over een kunstgrasveld. Bij CVC in Reeuwijk-Brug zetten de leden zich nu in voor een 
tweede kunstgrasveld. De vereniging heeft een grote toestroom aan leden en daarmee 
behoefte aan een beter trainingsveld. Het CDA wil zich ervoor hardmaken dat de leden 
van CVC niet hoeven te trainen op een knollenveld, maar kunnen trainen op een tweede 
kunstgrasveld.  

Veel inwoners van Reeuwijk hebben zich ingezet voor het behoud van 
Zwembad De Fuut. Lijsttrekker Nico de Heij nam begin oktober vorig jaar 
- samen met wethouder Wendy Verkleij - ruim 1.200 handtekeningen voor 
het openhouden van De Fuut in ontvangst. Een duidelijk signaal, wat door 
het CDA van harte werd, én wordt, ondersteund en waar de gemeente ook 
gehoor aan heeft gegeven. De suggestie van inwoners om mede met vrijwil-
ligers het zwembad open te houden, geeft wel aan hoe graag Reeuwijkers 
het bad willen behouden. 

NL Doet en het CDA doet mee 
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NL Doet zien hoe 
belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Daarnaast draagt NLDoet bij aan een goed imago van het vrij-
willigerswerk en hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Zo’n initiatief is het CDA op het lijf geschreven. Wij doen daarom 
al een aantal jaar meer met deze grootste vrijwilligersactie in Nederland. Ook op 22 maart zal het CDA met plezier 
onze bijdrage leveren aan een vrijwilligersactiviteit in onze gemeente. Doet u ook mee?

In onze gemeente kennen we een gevarieerd en bloeiend verenigingsleven en talrijke evenementen.  
Sportverenigingen, zang, vakantiespelen, oranje-activiteiten: van jong tot oud beleven inwoners van onze 
dorpen hier - vaak wekelijks - een ontspannende dag of avond. 

Op Valentijnsdag zet het CDA daarom al een aantal jaar vrijwilligers in het zonnetje. Dit jaar kregen twee vrijwilli-
gers van Scouting Bolaro een taart voor hun inzet als leiding van één van de speltakken. Scouting biedt kinderen 
en jongeren tussen 5 en 18 jaar leuke, spannende maar ook leerzame vrijetijdsbesteding met leeftijdsgenoten. Ook 
vrijwilligers van World Servants Bodegraven, een christelijke organisatie die met inzet van vrijwilligers bouwprojecten 
uitvoert in het buitenland, kregen een taart.

Het CDA is trots op deze en de vele andere enthousiaste vrijwilligers in onze gemeente. Namens het CDA voor al 
deze vrijwilligers: hartelijk dank voor jullie inzet!

Passende woningen 

De Fuut blijft open

Vrijwilligers: bedankt voor jullie inzet!

een prachtig nieuw kunstgrasveld bij RVC 

Nico bedankt vrijwiligers van World Servants en Scouting Bolaro met een taart

CDA Bodegraven-Reeuwijk actief in de Oude Zustertuin

CDA geeft ruimte om te ondernemen

Ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling en 
werkgelegenheid in onze gemeente. Het CDA wil dat er voor bestaande en nieuwe 
bedrijven ruimte is om te groeien, zowel voor lokale als voor regio-overschrijdende 
organisaties. 

Het CDA wil de afstand tussen gemeente en ondernemers verkleinen:

•  Dorpsgerichte benadering. Rekening houden met locatie, omvang dorp, doelgroep     
   en behoefte van inwoners.
•  In een vroeg stadium (uitbreidings) plannen bespreken op uitvoerbaarheid in het    
   spreekuur met de wethouder.
•  Een flexibele houding van de gemeente, zodat een ondernemer snel kan inspelen op       
   veranderingen.
•  Flexibiliteit bij bestemmingsplannen
•  Sneller bouwen: “In 2 jaar van schets naar sleutel!”
•  Overbodige verordeningen en regels schrappen, aanpassen of vereenvoudigen.

Om bedrijven in de bouwsector te ondersteunen heeft het CDA een woonvisie geschreven:

•  Bekijk de woonwebsite van het CDA op www.woneninbodegraven-reeuwijk.nl.

WWW.KIESCDA.NU

Het CDA wil: winkelgebieden die veilig en goed bereikbaar zijn:

•  Gratis parkeren.

•  Parkeren voor de deur.

•  Gratis Wifi in winkelcentra.

•  Winkels/straten bereikbaar met auto.

•  Duidelijke routing.

•  Geen afsluitingen of versperringen. 

•  Stimuleren van recreatie en dagtoerisme. 

•  Ruimte bieden aan vrije tijdsbesteding.

Winkelen in Bodegraven en Reeuwijk-Brug

Het CDA vindt het belangrijk dat de winkelgebieden in de kerndorpen Bodegraven en 
Reeuwijk-Brug goed toegankelijk zijn. Alle inwoners plus de inwoners van de omlig-
gende dorpen, moeten er uitstekend terecht kunnen voor dagelijkse en/of wekelijkse 
boodschappen. De meeste mensen vertoeven een betrekkelijk korte tijd in het winkel-
gebied. Mensen die uitgebreid willen “shoppen” kunnen snel en eenvoudig naar een 
grotere buurgemeente zoals Woerden, Gouda of Alphen aan den Rijn of naar één van 
de vier grote steden.

Bodegraven en Reeuwijk

Geeft Ruimte

60% 62% 30%58%

Cijfers over het Nederlandse MKB :

60% van de  
werkgelegenheid komt  
voort uit het MKB

MKB zorgt voor 58%  
van de omzet in  
het bedrijfsleven

Vier jaar na de  
start is 62% van de  
ondernemers nog actief

Vier jaar na de start 
 is slechts 30% van 
 de ZZP-ers nog actief

Onze aandacht gaat naar ondernemers, want:

•  ze vormen de ruggengraat van onze economie
•  ze hebben de zwaarste klappen van de crisis opgevangen 
•  ze zijn de steunpilaren van de lokale (sport) verenigingen 
•  ZZP-ers hebben amper doorgroei mogelijkheden naar ondernemingen met personeel 
•  slechts 32% van de Nederlandse bedrijven die een lening aanvroegen kregen deze         
   toegekend. Dit is het laagste percentage in de Eurozone. 
• in 2013 was er een recordaantal faillissementen: 11.361 (t/m november)

Het CDA wil: MKB-onderneming=onderneming tot 50 werknemers

•  een ondernemerspolitiek gericht op ondernemers met minder dan 50 werknemers

•  een halvering van de winstbelasting van 20 naar 10 procent

•  lagere werkgeverlasten voor de eerste drie werknemers, zodat ZZP-ers sneller  
    besluiten mensen aan te nemen

•  dat de nieuwe ontslagregels met een vergoeding van 75.000 euro per werknemer      
   niet gaan gelden voor ondernemingen kleiner dan 10 medewerkers

•  loondoorbetaling bij ziekte halveren van
   2 jaar naar 1 jaar

•  dat gemeenten de helft van hun opdrachten        
   aanbesteden aan het lokale MKB

•  ruimere kredietmogelijkheden      
  door middel van het  
  oprich ten van  
  kredietunies

Wie ondernemer is, verdient beter!

#eerlijkeeconomie
Het CDA kiest voor een eerlijke economie waarin familiebedrijven en kleine en  
(startende ) ondernemers alle ruimte krijgen. Het MKB is de banenmotor van 
Nederland. Het hart van de lokale economie en de sector waar de echte innovaties 
plaatsvinden,  Maar het MKB heeft het moeilijk, door de economische crisis, door de 
regeldruk van de overheid en de belastingverhogingen van dit kabinet.

CDA geeft ruimte om te ondernemen 

CDA wil de afstand tussen gemeente en ondernemers verkleinen:

Om bedrijven in de bouwsector te ondersteunen heeft het CDA een woonvisie geschreven:



Over zichzelf:
IIk ben 48 jaar en woon samen met 
Annette al 16 jaar in Reeuwijk Dorp. 
In het dagelijks leven ben ik Director 
Product Management bij Avio-Die-
pen, een wereldwijd handelsbedrijf in 
vliegtuigonderdelen. Voorheen een 
onderdeel van Fokker. Ik loop 3 keer 
per dag met onze hond, speel af en 
toe nog op de piano en speel vol-
leybal. Als hobby bezoek ik met een 
vriend alle Olympische spelen.  
In februari zat ik dus in Sochi om 
Team Nederland aan te moedigen.
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Veilig over straat
Veilig wonen in onze gemeente 
Veiligheid is één van de basisbehoeften van een mens. Over het alge-
meen kan je in onze gemeente rustig en veilig wonen en over straat 
gaan. Dat moet zo blijven en daar zetten we ons voor in. Onveilige 
situaties moeten worden opgelost, overlast moet samen met de politie 
worden aangepakt. Maar ook voor inwoners is hierbij een belangrijke 
rol weggelegd.  

• Intensiveren campagnes en stimuleren maatregelen voor brand- en in-
braakveilig huis 

• Verplaatsen en hierdoor behoud brandweerkazerne door kortere  
aanrijdtijden 

• Openbare verlichting : licht waar het moet, donker waar het kan
• Stimuleren betere benutting Burgernet
• Opzetten project Waaks

Verbeteren verkeersveiligheid 
Het is belangrijk de kans op ongelukken te verkleinen. De gemeente 
moet daar een bijdrage leveren door (bewustwording van) verkeersvei-
ligheid te vergroten.

• Aanleggen van 30-km zones in alle woonwijken, zodat kinderen veilig 
kunnen spelen in hun woonomgeving

• Na realisatie rondweg Reeuwijk 30-km in heel Reeuwijk-Brug (inclusief 
Treebord en Oudeweg)

• Plaatsen van meer elektronische snelheidsmeters op doorgaande routes
• Duidelijk zichtbare parkeerroute borden (dus niet te hoog)
• Verbetering en verduidelijking van onveilige verkeerssituaties, zoals bij 

tijdelijk winkelcentrum en MFA in Reeuwijk-Brug en bij De Groendijck in 
Driebruggen

• Oversteekplaatsen aanpassen zodat kinderen veilig kunnen oversteken
• Samen met scholen afspraken maken over de inzet van klaar-overs
• Onderhoud plegen aan met name fietspaden - zoals bij de Noordrand van 

Bodegraven - en trottoirs zodat dat deze veilig gebruikt kunnen worden 

Afspraak =
afspraak 
Met elkaar afgesproken regels 
hebben een functie. Zij dienen 
bijvoorbeeld voor onze veiligheid. 
We moeten rekening houden met 
elkaar en overlast zoveel mogelijk 
beperken. Afspraak = afspraak: 
regels moeten daarom worden ge-
handhaafd. De inzet van de twee 
BOA’s is hierbij onsmisbaar.

• Sluipverkeer en overlast van 
(zwaar) verkeer op B-wegen moet 
door strikte handhaving worden 
voorkomen

• Toezicht op openbare parkeer-
plaatsen moet worden vergroot. 

• Drugsdeals in met name Bodegra-
ven moeten met toezicht worden 
voorkomen

• Vandalisme zoals bij MFA in 
Reeuwijk-Brug moet door handha-
ving worden voorkomen

• Overlast door hoge snelheden 
en geluid op het water moet door 
controle worden verminderd

Als hondeneigenaar loop je dagelijks, vaak op gezette tijden op straat 
en je kent je eigen wijk goed. Je herkent daardoor ook sneller ver-
dachte situaties, zoals personen in de tuin van de buren terwijl deze 
van huis zijn. Of personen die opvallend in auto’s of woningen kijken. 
Daarom wil het CDA samen met de politie dat je als hondenbezitter de 
ogen en de oren van je wijk bent en mee gaat doen aan Waaks!  
  
Waaks! is een samenwerkingsverband tussen gemeente, politie en de hon-
denbezitters. Zij vragen je om extra alert te zijn op verdachte situaties tijdens 
het uitlaten van je hond en de politie te bellen als zo’n situatie zich voordoet. 
Uiteraard staat daarbij jouw eigen veiligheid voorop. Je eigen woonomge-
ving wordt door Waaks! een stuk veiliger. Daarom wil het CDA dit project de 
komende raadsperiode invoeren.

Het CDA wil in alle woonwijken van Reeuwijk 30 km-zones. De aanleg 
van de rondweg Reeuwijk biedt de mogelijkheid om de verkeers-
stromen in Reeuwijk Brug te verbeteren.  
  
Het CDA pleit er voor om samen met de inwoners, ondernemers, scholen, 
hulpdiensten en andere betrokkenen een toekomstbestendig verkeerscir-
culatieplan voor Reeuwijk Brug neer te leggen. De ervaren effecten van de 
rondweg moeten daar in meegenomen worden. Het voorlopig ontwerp van 
het nieuwe verkeerscirculatieplan voor Reeuwijk-Brug heeft net ter inzage 
gelegen. CDA-fractievoorzitter Nico de Heij: ‘Een goed plan is niet alleen 
gebaseerd op studies en tabellen. De aanleg van de rondweg en ook het 
nieuwe winkelcentrum hebben gevolgen voor alle verkeersstromen in  
Reeuwijk-Brug. Deze verkeerseffecten moeten we ervaren en meenemen in 
de keuzes voor de herinrichting van de Raadhuisweg’. Als het aan het CDA 
ligt, worden dan ook direct 30 km-zones in alle woonwijken meegenomen.

Ik kies voor het CDA omdat:
Ik ben al ruim 20 jaar lid van het 
CDA omdat de principes waar het 
CDA voor staat dicht bij mij staan. 
De belangrijkste daarvan is voor 
gedeelde verantwoordelijkheid. We 
moeten de samenleving met elkaar 
vormgeven: ieder moet zijn of haar 
eigen verantwoordelijkheid nemen en 
omkijken naar de minder bedeelden 
in onze maatschappij. Ik ben nu 4 
jaar lid van de gemeenteraad en heb 
de portefeuille financiën, bestuur en 
economie 
 
De komende jaren ga ik mij  
inzetten voor: 
Onze gemeente zit financieel in heel 
zwaar weer. Dat betekent dat we 
de komende jaren serieuze keuzes 
moeten maken. Ik ga me inzetten 
voor eerlijke keuzes vanuit de princi-
pes van het CDA. Speerpunten voor 
mij zijn daarbij: lagere bouwleges, 
die meer in lijn zijn met omliggende 
gemeentes en geen stijgende lasten 
voor onze burgers.  

Dirk-Jan Knol, Reeuwijk

Waaks! Voor een veilige wijk!

CDA geeft ruimte aan verkeers-
veiligheid!

Over zichzelf:
In 1964 ben ik geboren in Alphen 
aan den Rijn. In 1982 getrouwd en  
verhuisd naar Waarder. Ons gezin 
groeide, er werden drie kinderen ge-
boren.  In 1999 zijn wij verhuisd met 
onze kinderen naar Papendrecht en 
in 2010 besloten wij om weer terug 
te komen naar het Groene hart. Ons 
huis stond wederom in Waarder. 
Momenteel ben ik directeur van 
een school met drie locaties in de 
binnenstad van Utrecht. Veel samen 
werken met gemeente en overleggen 
over gebouwen, onderwijsagenda, 
financiën,  en kwaliteit hebben mij 
doen besluiten om zelf actief te 
gaan participeren in de gemeente 
politiek. Niet meer langs de zijlijn 
van alles vinden en bedenken, maar 
verantwoordelijkheid willen nemen 
én dragen om als vertegenwoordiger 
van de inwoners van de gemeente 
Bodegraven Reeuwijk actief te zijn bij 
het CDA en in de raad. 
 

Ik kies voor het CDA omdat:
De zeven principes die leidend zijn 
om te vernieuwen en vertrouwen 
terug te winnen in ons land zijn voor 
mij mede de aanleiding geweest om 
mij aan te sluiten bij het CDA. 
• De samenleving; niet de overheid
• Wij zien een taak voor iedereen
• Een eerlijke economie
• Tegen profiteurs
• De familie is ons fundament
• Een zelfbewust Nederland verbon-

den met Europa
• De toekomst van onze kinderen

Hieraan vorm geven vanuit Bijbelse 
principes, welke voor mij leidend zijn, 
is de basis van mijn keuze.  
 
De komende jaren ga ik mij  
inzetten voor: 
• Ruimte voor en behoud van de 

eigenheid in de kernen
• Gedeelde verantwoordelijkheid 

tussen burgers, politiek en be-
stuurders van onze Gemeente.

• Communicatie tussen gemeente/
overheid en burgers- verbetering is 
nodig!

• Ruimte voor de kwaliteiten van 
mensen.

• Sterk onderwijsveld in de Gemeen-
te. Zeker nu er zoveel verande-
ringen aanstaande zijn door de 
invoering van passend onderwijs 
en de transitie jeugdzorg. 

Annelies van Dijk, Waarder

Nico gaat voor 30km op de Oudeweg

Rob wil meer handhaving om vandalisme, zoals hier in Reeuwijk-Brug, tegen te gaan
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CDA geeft ruimte om te (ver)bouwen 
Veel inwoners van onze gemeente willen blijven wonen in het dorp waar ze zijn opgegroeid. Dit geldt voor 
starters, doorstromers én ouderen. Het CDA wil snel en goed in die woningbehoefte per dorp voorzien.  
We richten ons op de woonbehoefte van jong tot oud, omdat iedere levensfase een eigen rol speelt bij de 
verhuisketen. De kwetsbare doelgroepen - senioren en jongeren - draagt het CDA hierbij specifiek een warm 
hart toe. 

Overbodige regelgeving (zoals WoningNet) en vertragende procedures op het gebied van wonen willen we 
aanpakken. Ook flexibeler bestemmingsplannen kunnen bijdragen aan een snellere doorlooptijd. In twee jaar 
van schets tot sleutel: daar gaan we voor! 

Dronenwijk vraagt om 
aandacht!

“Wonen in een woonwijk”
Bij de ontwikkeling van de Dronenwijk in de jaren ’50 - ‘60 van de 
vorige eeuw heeft men de functies wonen en werken samen in de wijk 
gerealiseerd. De steeds maar uitdijende orgelfabriek van Eminent, 
een voortdurend groeiend distributiecentrum van Schuitema (C1000), 
enkele kleinere bedrijven en de koekfabriek van Van Welzen hadden 
het personeel, letterlijk, om de hoek van de deur wonen.

Maar de orgelfabriek werd ook een distributiecentrum, het personeel 
kwam van verder weg met de auto en daarmede werd het positieve 
“om de hoek wonen” een groot logistiek probleem. Het toenemende 
aantal auto’s en vrachtwagens werden een bron van ergernis en ge-
vaar. Het vele verkeer, vooral de grotere vrachtwagens leveren te veel 
gevaar voor de fietsende bewoners en schoolgaande kinderen.
De niet meer bij deze functie passende ontsluiting van de wijk over de 
Vrije Nesse of de Oud Bodegraafseweg en de verouderde industriële 
gebouwen zonder uitbreidingsmogelijkheden hebben de bedrijven-
doen vertrekken.

Woonbehoeften per kern  
verschillend
Onze gemeentelijke kernen zijn (zeker) niet over één kam te strijken. Elke 
kern heeft zo zijn eigen dynamiek en bijzondere accenten. De gemeente 
moet haar huisvestingstaak zó invullen, dat deze aansluit bij de behoefte 
die er in de verschillende kernen leeft. Zo kan voor de ene kern ouderen en 
0-tredenwoningen centraal staan, terwijl in een andere kern juist behoefte 
bestaat aan starters- of doorstroom woningen. De woonbehoefte hangt ook 
samen met het voorzieningenniveau in een woonkern. Als het voorzienin-
genniveau in een dorpskern niet aangepast kan worden, kan dit leiden tot 
een verandering in woonbehoefte. Het CDA vindt een dorpskernspecifieke 
visie op wonen daarom geen luxe, maar een noodzaak! 

Doorstroming en verhuisketens 
Doorstroming op de woningmarkt houdt in dat:
• starters kunnen starten in Bodegraven-Reeuwijk,
• gezinnen weer kunnen verhuizen en:
• dat voor senioren levensloopbestendigheid gegarandeerd wordt.
 
Doorstroming op de woningmarkt komt op gang als een verhuisketen  
ontstaat:
• Mensen met een 2 onder 1 kap woning willen door een andere woonbe-

hoefte (kinderen verlaten woning) of een andere vrijetijdsbehoefte (vakan-
tie i.p.v. onderhoud tuin of woning) naar een nul-treden woning gaan; 

•  Een gezin is uitgebreid, de ouders hebben zich ontwikkeld op de arbeids-
markt en hebben de behoefte om van een grondgebonden rijwoning 
naar bijvoorbeeld een 2 onder 1 kap woning te gaan. 

• Een jong stel heeft hun studie afgerond en een baan gevonden. Zij willen 
graag samen gaan wonen en een gezin stichten. Zij zijn op zoek naar een 
grondgebonden rijwoning met een tuin voor hun hobby en laten hun 
appartement achter.

• De jonge starter die op zichzelf wil gaan wonen in een appartement.

Herbestemmen 
en functiever-
andering heeft 
de toekomst 
Het kost tegenwoordig veel tijd om 
nieuwbouwplannen te realiseren. 
Bovendien zijn er ook alternatieven 
voor nieuwbouw. Het CDA wil zich 
hard maken voor het herbestem-
men van woningen. Woningen die 
oorspronkelijk gebouwd zijn voor 
gezinnen maar naar de huidige 
maatstaven te klein zijn, kunnen 
prima aangepast worden voor bij-
voorbeeld senioren (als aan bepaal-
de randvoorwaarden voldaan kan 
worden) en jongeren (jonge starters 
en starters). 

Herbestemmen heeft een aantal 
grote voordelen. De oudste wonin-
gen liggen meestal centraal binnen 
het dorp en dus dichtbij beschikbare 
voorzieningen. Door de woningen 
te herbestemmen, kunnen plannen 
veel sneller gerealiseerd worden dan 
bij nieuwbouw. Daarnaast bevordert 
herbestemmen de doorstroming op 
de woningmarkt waardoor duidelijker 
wordt waar nu werkelijk behoefte 
aan is. Tot slot heeft herbestem-
ming een zeer duurzaam karakter 
omdat grote delen van de woning 
(het casco) in stand blijven en er 
dus geen beroep op nieuwe, vaak 
schaarse, grondstoffen gedaan hoeft 
te worden.

Naast herbestemmen zal er ook 
steeds meer sprake zijn van functie-
verandering. Het CDA wil zich ervoor 
inzetten dat leegstaande voormalige 
bedrijfspanden en -terreinen een 
nieuwe bestemming te krijgen, zodat 
er voor de nodige woningbouw 
eerst binnen de bebouwde kernen 
gezocht wordt voordat we kwetsbaar 
polderlandschap opofferen voor 
woningbouw.

Bodegraven

De Meije

Nieuwerbrug

Waarder

Driebruggen

Reeuwijk-

Brug

Reeuwijk-

Dorp

De kans voor transformatie 
van werken naar wonen. 
Niet alleen de jarenlang aanhoudende recessie, maar ook andere 
prioritering is de aanleiding voor de verpaupering van een heel groot 
gebied. Zo langzamerhand wordt het tijd, hoog tijd dit aan te pakken.
De bewoners vragen hier terecht aandacht voor. De behoefte van 
eigenaren om de oude panden een functie te geven en last maar 
not least het gevaar van vandalisme, (brand) en onjuist gebruik van 
de oude panden maken de omgeving onveilig. Er zijn toezeggingen 
gedaan aan zowel de bewoners als aan de bedrijven, in het verleden 
maar ook zeer recent.

Het is een goede woonlocatie, op loop afstand van voorzieningen, 
Rijngaarde en NS station. Deze locatie kan nu op korte termijn tot 
verdere ontwikkeling te komen. De transformatie van werken naar 
wonen hoeft niet langer achter blijven, maar moet weer opgepakt 
gaan worden.

Het CDA denkt mee met de bewoners van de Dronenwijk en 
Oud-Bodegraven en wil hier “werk” van maken.

Rob en Nico presenteren woonvisie CDA tijdens ‘Woon-avond’ in Driebruggen

PRESENTEERT WOONVISIE OP 

WONENINBODEGRAVEN-REEUWIJK.NL

Samen
kunnen we meer
www.kiescda.nu

Het CDA geeft 
ruimte om te 
(ver)bouwen 
van jong tot oud

Rob Passchier: “Door minder 

regels en flexibiliteit in bestem

mingsplannen wordt de door-

stroming bevorderd. In 2 jaar 

van schets naar sleutel.”
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Meer samenleving, minder overheid 
Burgers laten meedenken 
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk moet ten dienst staan van burgers en ondernemers. Hierbij past dat 
eigen initiatief wordt gestimuleerd en dat ambtenaren zich verplaatsen in de behoeften van de burgers. 
Die behoeften kunnen per dorpskern verschillen. Het zoeken naar en vinden van oplossingen moet voorop 
staan. Omslachtige vergunningsprocedures passen hier niet bij.   

• Burgers aanspreken op het leefbaar houden van hun dorp
• Wijkteams in Reeuwijk-Brug Oost opnieuw opstarten
• Wijkteams ondersteunen met ‘diensten’budget, te besteden bij lokale ondernemers
• Eenvoudige vragenlijst in plaats van vergunningsprocedure voor jaarlijks terugkerende - ongewijzigde - activiteiten
• Bloeiend verenigingsleven behouden door ondersteuning vrijwilligers

Dit kan eenvoudiger...
Vrijwilligers verdienen onze ondersteuning, bijvoorbeeld bij het organiseren van evenementen. Daar waar het gaat 
om het organiseren van jaarlijks terugkerende evenementen, mag de vergunningsprocedure geen belemmerende 
factor vormen. Wijzigt het evenement niet, dan moet de vergunning van het voorgaande jaar de basis kunnen zijn. 
Daar maakt het CDA zich hard voor.
Bij de organisatie van een klein evenement moet aan veel voorwaarden worden voldaan. Op de website van de 
gemeente staat een waslijst van basisvoorwaarden en ook nog eens extra voorwaarden bij specifieke evenementen.

Daar zakt de moed je van in de schoenen. Heb jij ook belemmering ervaren bij de organisatie van een evenement: 
laat het ons weten en lever onderstaand briefje in bij het CDA-huis. Je kan ook een berichtje sturen naar  
kiescda@gmail.com

Kosten beheersen, kwaliteit omhoog 
De gemeente wordt verantwoordelijk voor de uitvoering steeds meer taken. Dit vraagt om meer - of meer 
gespecialiseerde ambtenaren, of om samenwerking met andere gemeenten in de uitvoering. We willen de 
kwaliteit verbeteren, maar de kosten blijven beheersen. 

• Overbodige regelgeving afschaffen, regeldruk met 25% verminderen
• Tarieven en leges moeten tenminste in de pas blijven met omliggende gemeenten
• Overdracht (zorg)taken van landelijke overheid naar gemeente mag niet leiden tot stijging van  

gemeentelijke tarieven
• Bezorgservice gangbare diensten voor niet-mobiele inwoners
• Onderzoek- en advieskosten door externe adviseurs met 30% verminderen
• Gebruik maken van aanwezige lokale deskundigheid op het gebied van zorg, wonen en werk

Over zichzelf:
Ik ben 49 jaar geleden geboren op 
exact dezelfde plaats waar ik nu 
woon samen met Monique en doch-
ter Jorienke. Onze jongens Thijs en 
Tim wonen al op zichzelf. Samen met 
Monique hebben we een ambulante 
kaashandel. We staan dus met kaas 
op een aantal week- en waren mark-
ten. Sinds maart 2006 ben ik namens 
het CDA lid van de Gemeenteraad. 
Daarnaast heb ik vele hobby’s waar-
van zingen in het mannen-ensemble 
de Herman Singers de meeste tijd 
vraagt. 
 
Ik kies voor het CDA omdat:
Vanaf 1993 ben ik lid van het CDA. 
Dat was voor mij een logische keuze. 

Over zichzelf:
Ik ben geboren en getogen in 
Bodegraven. Ik ben getrouwd met 
Els en wij zijn de trotste ouders van 
drie kinderen. In het dagelijkse leven 
ben ik IT en services manager bij 
een IT bedrijf. Wij leveren software 
oplossingen voor het uitgeven van 
zogenaamde smart cards (met zo’n 
chipje). Deze worden toegepast als 
bankpassen, identificatiemiddel, 
OV-chipkaart ed. Wij hebben klanten 

Enerzijds door het voorbeeld van 
ouders en grootouders en anderzijds 
vanwege ons lidmaatschap van de 
PKN Gereformeerde Kerk van Waar-
der waardoor ik geïnspireerd werd / 
wordt verantwoordelijkheid te nemen 
voor dat deeltje van  deze aardkluit 
waarop je leeft.   
 
De komende jaren ga ik mij  
inzetten voor: 
• De komende raadsperiode hoop 

ik, als ik weer een kans krijg 
van de kiezer, de schakel te zijn 
tussen het bestuur enerzijds en 
mijn dorpsgenoten anderzijds. In 
een tijd waarin onze gemeente 
steeds groter geworden is, komt 
het steeds meer aan op communi-
catie. Gelukkig gaat er veel goed 
en ervaren de mensen het ook als 
zodanig, maar als dat niet zo is 
moeten de Raadsleden aan-
spreekbaar zijn; 

• Ik hoop me vooral bezig te gaan 
houden met de nieuwe taken die 
op de Gemeente gaan afkomen in 
het sociale domein. 

over de hele wereld, waardoor het 
werk bijzonder uitdagend en aantrek-
kelijk is. 
 
Ik kies voor het CDA omdat:
Christelijke uitgangspunten vormen 
de basis waarop onze westerse 
maatschappij zich heeft ontwikkeld. 
Deze moeten we koesteren en in 
stand houden. Een Christen Demo-
cratische partij biedt daar in mijn 
ogen de beste garantie voor.  
 
De komende jaren ga ik mij  
inzetten voor: 
• Een leefbare gemeenschap waarin 

het goed toeven is voor iedereen. 
• Goed rentmeesterschap: onze 

gemeente gereedmaken voor de 
toekomst zodat we onze kinderen 
niet opzadelen met schulden.

Gijspiet van Os, Waarder

Richard van Duuren, Bodegraven

Naam: …………………………………..................................................................................................

Evenement: ………………………………….........................................................................................

Datum evenement: …………………………………..............................................................................

Belemmering bij organisatie: …………………………………...............................................................

…………………………………..................................................................................................………

…………………………………..................................................................................................………

Belemmering bij de organisatie van een evenement



Jan is trots op zijn zoon: de toekomstige generatie

Bouwterrein bij Mesdaglaan, Reeuwijk-Brug: wordt dit een tijdelijke speelgelegenheid?

CDA Bodegraven-Reeuwijk kiest voor de vakantiespelen op een goed terrein: voldoende groot, veilig en bereikbaar

Spelen in de Oude Zustertuin
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Kinderen zijn kostbaar
Onze 
toekomstige 
generatie 
Kinderen vormen de toekomstige 
generatie. De kwaliteit van hun leven 
zegt alles over onze samenleving. 
Gelukkig doen we het in Nederland 
en ook in onze gemeente, goed. 
Het CDA vindt echter dat het op een 
aantal punten nog beter kan.

Passend onderwijs voor álle kinderen 
De veranderingen in het passend onderwijs is zorgelijk voor ouders 
van kinderen die nu nog op het speciaal onderwijs zitten. Nu krijgen zij 
op hun school extra aandacht en begeleiding. Deze kinderen moeten 
waarschijnlijk vanaf het komend schooljaar in het reguliere basisonder-
wijs hun weg vinden. Ook voor de scholen zelf is nog onduidelijk hoe 
zij invulling moeten geven aan deze taakverbreding. Het CDA vindt dat 
de schoolbesturen bij hun onderling overleg over de veranderingen die 
op hen af komen - indien gewenst - gemeentelijke organisatie onder-
steuning en regie kunnen krijgen vanuit de gemeentelijke organisatie.

Ook wil het CDA zich inzetten voor kinderen die hoger begaafd zijn en nu 
vaak te weinig uitdaging vinden in de aangeboden leerstof. Het CDA wil 
samen met de schoolbesturen binnen de gemeente onderzoeken of het 
mogelijk is om gezamenlijk voor deze groep kinderen een aantal dagdelen 
per week klassikaal verdiepend onderwijs aan te bieden. 

Het is immers voor álle kinderen in onze gemeente van het grootste belang 
dat de scholing goed geregeld is. Er mogen geen kinderen thuis zitten of 
gedemotiveerd raken omdat er geen geschikt onderwijs voor hen is.

Aandacht voor kinderen van 
niet-Nederlands sprekende ouders 
Het CDA signaleert in toenemende mate dat kinderen uit het oosten van  
Europa (met name Polen) aan de basisschool beginnen zonder kennis 
van de Nederlandse taal. Deze kinderen staan hiermee gelijk flink op 
achterstand. Het CDA wil dat de vroegschoolse opvang voor peuters en 
kleuters met taalachterstand nadrukkelijk ook opengesteld wordt voor 
deze kinderen. De gemeente moet deze doelgroep actief benaderen.

Voor een goede (taal)ontwikkeling van deze kinderen is het ook belangrijk 
dat de ouders de Nederlandse taal spreken. Het CDA wil daarom dat de 
gemeente ook de ouders stimuleert om de Nederlandse taal te leren - bij-
voorbeeld door het ondersteunen van activiteiten die binnen de gemeente 
worden aangeboden - gecombineerd met taalonderwijs. 

Voor jonge kinderen - tot 7 jaar 
- is het van belang dat zij in de 
directe woonomgeving een veilige 
speelgelegenheid hebben. Dit kan 
een ingericht speelterreintje zijn, 
maar ook een omheind grasveld 
zonder hondenpoep. Het CDA 
wil dat in iedere wijk waar zo’n 
voorziening er nog niet is - zoals 
in Bodegraven Centrum - speel-
ruimte voor deze kinderen wordt 
gecreëerd. Speelterreintjes die 
door achterstallig onderhoud 
onveilig zijn, moeten zo snel  
mogelijk opgeknapt worden. 

Ook oudere kinderen verdienen pas-
sende speelruimte. Door de hoge 
grondprijzen en het beleid om zoveel 
mogelijk binnen de dorpsgrenzen te 
bouwen, zijn in de afgelopen 25 jaar 
bijna alle open ruimtes en verwaar-
loosde plekken volgebouwd. Voor 
jonge kinderen is er daardoor nau-
welijks nog “ruige” speelgelegenheid 
in de vorm van een verwaarloosd 
stukje grond of wilde bosschages. 
Het CDA wil kinderen dit soort speel-
plekken weer teruggeven om hutten 
in te kunnen bouwen, boompje te 
klimmen en lekker vies te worden. 
Daarom pleit het CDA ervoor om 
te onderzoeken of er bouwlocaties 
zijn die, in afwachting van betere 
tijden, tegen beperkte kosten tijdelijk 
toegankelijk voor kinderen kunnen 
worden gemaakt. Voor het CDA mag 
het bestemmingsplan en/of vertra-
gende vergunning procedures hierbij 
niet op voorhand een beperkende 
factor zijn.

Over zichzelf:
Na enkele jaren in Polen te hebben 
gewoond ben ik met man en kinde-
ren teruggekeerd naar  Nederland 
en in de Meije komen wonen. Samen 
hebben we een klein melkveehoude-
rijbedrijf vooraan in de Meije overge-
nomen van mijn schoonouders. Onze 
vier kinderen en iets meer koeien 
houden mij overdag goed bezig, 
samen met de boekhouding van de 
boerderij en van het bedrijf van mijn 
man.  
 
Ik kies voor het CDA omdat:
Bij deze praktische zaken vormt de 
politiek een mooie tegenhang. Het 
CDA past bij mij vanwege de over-
tuiging dat wij allen verantwoordelijk 
zijn voor onszelf, voor elkaar en voor 
de wereld waarop wij leven. In het 

Over zichzelf:
Ik ben getrouwd, heb drie kinderen 
waarvan twee nog op de lagere 
school. Al ruim dertig jaar woon ik 
in het centrum van Bodegraven. 
Een aantal jaren ben ik werkzaam 
geweest in de kinderopvang. Sinds 
eind 2012 ben ik de eigenaar - en 
initiatiefnemer - van Kindereiland. 
Daarnaast ben ik ook actief in de 
medezeggenschapsraad van De 
Groeiling, de overkoepelende stich-
ting voor katholiek basisonderwijs.  
 
Ik kies voor het CDA omdat:
Voor mij is het gezinsleven, op welke 
manier dat ook is ingericht, de basis 
voor een  goede maatschappij. Als 
de zaken binnen het gezin goed 
geregeld zijn, kunnen veel andere 
problemen voorkomen worden. Het 
CDA past daar voor mij het beste 
bij. Het is een partij die sociaal is 

christelijk geloof vind ik de rust en 
wijsheid van eeuwenoude tradities 
en word ik geraakt door teksten en 
liederen die mij sterken in mijn strijd 
tegen mijn eigen zwakheden. 
 
De komende jaren ga ik mij inzet-
ten voor: 
Als agrarisch ondernemer in onze ge-
meente heb ik ervaren hoe lastig het 
is om antwoorden op mijn onderne-
mersvragen te krijgen. De regelge-
ving voor (agrarische) ondernemers 
is soms zo ingewikkeld dat men ook 
op het gemeentehuis niet altijd weet 
hoe het zit. Ik wil graag een gemeen-
te waarin ambtenaren dan:
• uitzoeken wat de geldende  

regels zijn
• nagaan hoe dit in specifieke  

gevallen uitwerkt
• creatief meedenken in oplossingen 

(“ja, als...”  in plaats van  
“ja, maar”)

• ondernemers en burgers daarbij 
ook de ruimte geven eigen verant-
woordelijkheid te nemen

• en bevindingen pro-actief  
telefonisch of tijdens een afspraak 
terugkoppelen

naar alle lagen van de samenleving, 
verantwoordelijkheid neemt en staat 
voor gezinnen met kinderen.  
 
De komende jaren ga ik mij inzet-
ten voor: 
Ondersteuning vanuit de gemeente 
aan gezinnen en werkende ouders, 
aansluitend op hun behoeften. Door-
dat de maatschappij verandert - denk 
aan het steeds flexibeler moeten 
werken, maar ook de beperkter 
financiële middelen - veranderen ook 
de behoeften van (werkende) ouders 
die opvang en/of begeleiding van 
kinderen zoeken. De gemeente zou 
hier creatiever op moeten kunnen 
inspelen.
Ook wil ik me er hard voor maken dat 
het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 
niet pas een rol gaat spelen als er 
problemen ontstaan in een gezin, 
maar al in een veel eerder stadium. 
Door het CJG aansluiting te laten 
zoeken bij organisaties die dicht bij 
de gezinnen staan (scholen, ver-
enigingen, kerken) en bijvoorbeeld 
gezamenlijk informatieve avonden 
te organiseren over onderwerpen 
als internet en drankgebruik, worden 
ouders beter in staat gesteld hun 
kinderen te begeleiden.

José de Feijter, Bodegraven

Erna Zoomers, Bodegraven

Buitenspeelruimte voor jong en oud

Het CDA vraagt in het belang van kinderen ruimte voor:
- Ondersteuning gemeente aan schoolbesturen bij het organiseren van passend onderwijs;
- Onderzoek naar mogelijkheden voor verdiepend onderwijs voor alle scholen gezamenlijk;
- Actieve benadering  ouders van kinderen uit Oost Europa voor deelname aan vroegschoolse opvang 

(peuterspeelzaal +); 
- goede dagopvang en basisonderwijs in elke kern: basisontwikkeling van het kind in de eigen 

dorpskern
- Coördinatie van hulpverleningsplannen voor gezinnen door één contactpersoon/aanspreekpunt.
- Het creëren en onderhouden van (ingerichte) speelplekken in de wijk voor jonge kinderen
- natuurlijke speelruimte voor kinderen in aanvulling op de bestaande - ingerichte - speelplekken
- Voortdurende aandacht voor nieuwbouw Verhoeff-Rollman-school in Bodegraven en 
- Voortdurende aandacht voor nieuwbouw school De Brug in Nieuwerbrug  
- Het initiatief van werkgroep “Iedereen buiten spelen” in Nieuwerbrug
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Kieslijst

CDA Bodegraven-Reeuwijk 
geeft ruimte om samen te wonen, 
te leven en te werken

Over zichzelf:
Ik ben een geboren en getogen 
Reeuwijker en woon  aan de Middel-
burgseweg in Reeuwijk-dorp , bij het 
melkveehouderijbedrijf dat nu door 
mijn zoon wordt gerund. Ik ben voor-
zitter van Struinen en Vorsen, een 
stichting voor het promoten van klein-
schalige recreatieve activiteiten in het 
gebied tussen de Hollandse IJssel, 
de Oude Rijn, de Lange Linschoten 
en de Gouwe. Deze stichting wil hier-
bij de waardering en bewustwording 
voor het agrarisch cultuurlandschap 
vergroten en zo het gebied op een 
duurzame manier vermarkten.

Daarnaast ben ik betrokken bij 
verschillende projecten, waaronder: 
ontwikkeling fort Wierickerschans 
als onderdeel van de Oud Hollandse 
Waterlinie en de ontwikkeling van 
Polderplan Weids Bloemendaal.
 
Ik kies voor het CDA omdat:
het CDA een partij is die zijn verant-
woordelijkheid neemt, vernieuwend 
is en naar inwoners luistert. Daarmee 
geeft het CDA ruimte om samen te 
wonen, te werken en te leven

De komende jaren ga ik mij  
inzetten voor: 
Het behouden en realiseren van 
voorzieningen in Reeuwijk-dorp, 
zoals winkels en een pinautomaat, 
sport- en spelverenigingen zoals 
RVC’33 en leefbare wijken in het bui-
tengebied. Hierbij wil ik ruimte geven 
aan vrijwilligers en aan woningbouw.

Jan van der Werf, Reeuwijk

Onze gemeente ligt in een uniek gebied voor (dag)recreatie. Door recreatiefunctie te ontwikkelen - uiteraard 
mét behoud van het eigen karakter van ons unieke gebied - kan onze gemeente uitgroeien tot een 
belangrijke recreatiegemeente in het Groene Hart.

Bodegraven-Reeuwijk: dé recreatiegemeente van het Groene Hart

De ligging langs de Oude Rijn, met 
toeristische trekpleisters als de 
Reeuwijkse Plassen en het Reeu-
wijkse Hout, Fort Wierickerschans, 
het buitengebied en de geschiedenis 
van onze dorpen maken onze  
gemeente ook voor toeristen aan-
trekkelijk. Het CDA wil de recreatie-
ve samenhang van het gebied  
(plassen, polder én historie) verster-
ken. Het verbeteren en ontwikkelen 
van aansluitende fiets-, wandel- en 
vaarroutes past daarbij. 

In ons prachtige buitengebied kun-
nen de recreatieve- en agrarische 
functie goed gecombineerd worden. 
Voorzieningen als parkeer- en fiets-
opstapplaatsen, zitbankjes, oplaad-
plaatsen voor elektrische fietsen 
en klompenpaden trekken extra 
recreanten. Een grote variëteit aan 
overnachtingsmogelijkheden maakt 
een langer verblijf mogelijk. Het CDA 
wil ruimte geven aan particuliere 
initiatieven zoals campings en bed 
& breakfast. Voorwaarde is wel dat 
deze voorzieningen goed worden 
ingepast in de omgeving.

Voor promotie van de waterrecreatie 
op de Plassen is het belangrijk dat 
er meer openbaar toegankelijke 

boothellingen komen. Maar ook 
extra aanlegplaatsen voor dagre-
creatie of langer verblijf verdienen 
aandacht. Een (kleine) haven in de 
Oude Rijn, maar ook een directe 
vaarverbinding tussen het plas-
sengebied en de Oude Rijn maakt 
verblijf in onze gemeente aantrek-
kelijker. Het CDA wil hiervoor de 
mogelijkheden laten onderzoeken. 
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