Juli 2013 • nummer 2

Zuid-Holland
Deze regiobijlage is een uitgave van CDA Zuid-Holland

Van de gedeputeerde

Half op weg
Govert Veldhuijzen en minister Schultz van Haegen bij afsluiting project Hollandsche IJssel

Dezer dagen zijn we halverwege de
Statenperiode en daarmee ook met
het college van Gedeputeerde Staten.
Bij de start van het college twee jaar
geleden leek het een waagstuk. Een
bijzondere coalitie van VVD, CDA, SP
en D66. En de kleinst mogelijke meerderheid in Provinciale Staten met 28
van de 55 zetels. Bovendien zat het
niet mee met de mogelijkheden voor
de uitvoering van het afgesproken
hoofdlijnenakkoord. Het kabinet-Rutte
I kwam net op stoom met bezuinigingen en vergaande beleidswijzigingen,
bijvoorbeeld op het terrein van natuur
en recreatie. Er moest dus naar

geld worden gezocht en veel onderhandeld worden met het kabinet,
waardoor we op een aantal terreinen
nog niet echt aan het werk konden.
Inmiddels is de beleidsvisie voor
groen, natuur en recreatie echter
vastgesteld en zijn nieuwe afspraken
gemaakt met gemeenten om snel tot
uitvoering over te gaan.
Toch is er heel wat gebeurd. De
drastische koerswijziging in het
hoofdlijnenakkoord van de provincie
met betrekking tot de Rijnlandroute en
de RijnGouwelijn is uitgevoerd. Met
de minister van I&M en alle betrokken
gemeenten is overeenstemming over

Van de campagneleider
Als het goed is
zijn alle afdelingen inmiddels
vol op stoom
met de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Ik
merk dat veel campagneteams op
zoek zijn naar goede campagneideeën en best practices. In juni
heeft het provinciaal campagneteam
in samenwerking met de CDA-regio’s vier inspiratiesessies campagnevoeren georganiseerd. Inspirerende CDA’ers uit de provincie brachten
hun enthousiasme en campagnetips
over op de afdelingen. Aan de diverse thematafels gingen afdelingen
met elkaar in gesprek om ideeën en
best practices uit te wisselen. Lees
hierover ook het stuk van Arine Sijl,
verderop in dit Katern. Niet iedere
afdeling hoeft het campagnewiel
opnieuw uit te vinden. De afdelingen
kunnen en moeten meer gebruik
maken van elkaars ideeën, middelen en enthousiasme. Het is niet
ieder campagneteam voor zich. Of

Zuid-Holland

het nu gaat om het uitwisselen van
goede voorbeelden of campagnematerialen, afstemming over een
campagnestrategie of het organiseren van handjes en voetjes; met
je buurafdelingen en de afdelingen
in de regio kom je verder dan als
afdeling alleen. Zoek elkaar op en
probeer elkaar te versterken!
Zuid-Holland is te groot en te divers
om als provinciaal campagneteam
elke afdeling afzonderlijk te ondersteunen. Daarom hebben wij voor
iedere regio een campagnecontactpersoon aangewezen als schakel
tussen de lokale afdelingen en het
provinciaal campagneteam. Deze
contactpersonen kennen de afdelingen en staan dichterbij, zij zijn het
eerste aanspreekpunt voor campagneteams met campagnevraagstukken. Veel van deze vraagstukken
kunnen namelijk lokaal of regionaal
worden opgelost. Het provinciaal
campagneteam probeert samen met
deze contactpersonen alle
Lees verder op pagina 4

de plannen en de Staten staan op het
punt ermee in te stemmen. Daarna
kunnen de procedures beginnen,
zodat rond 2020 deze voor de Leidse
regio zo belangrijke plannen zullen
zijn uitgevoerd. Voor milieu-, bodem-,
economisch en energiebeleid zijn
de plannen inmiddels vastgesteld.
Onderdeel van de economische plannen is de oprichting, samen met het
ministerie van EZ, zes gemeenten
en de universiteiten en academische
ziekenhuizen, van een regionale ontwikkelingsmaatschappij. Die gaat de
internationale acquisitie van bedrijven
en de technologische innovatie in de
provincie aanjagen, onder meer door
participaties te nemen in kansrijke
nieuwe innovatieve bedrijven. Zulke
bedrijven bieden de meeste kansen
op groei van de economie en de werkgelegenheid. Een groot project is de
volledige herziening van de Provinciale structuurvisie, waarin het ruimtelijk
beleid en de regels voor gemeentelijke
bestemmingsplannen is vastgelegd.
De stagnatie in de ontwikkeling van
woningbouw, kantoren, detailhandel
en bedrijventerreinen maakt het noodzakelijk om opnieuw na te denken
over beleid en regels voor de ruimtelijke ontwikkeling. Momenteel loopt er
een interactief proces om ideeën te
verzamelen. Na de zomer zullen de
Staten de eerste piketpaaltjes slaan
en midden volgend jaar zal het nieuwe
beleid na een inspraakperiode worden
vastgesteld. Wat mij betreft is een belangrijk doel om in het ruimtelijk beleid
meer ruimte te geven voor de vraag
vanuit bedrijfsleven en samenleving
en voor het bevorderen van kwaliteit.
Allerlei beperkende regels zullen we
kritisch tegen het licht houden.
Genoeg te doen dus in de tweede
helft van deze Statenperiode!

Van de voorzitter
Beste partijgenoten,
Het gedrukte katern kan natuurlijk
niet inspelen op de actualiteit.
Daarvoor hebben we de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief
Caleidoscoop CDA Zuid-Holland.
U kunt zich hiervoor aanmelden via
maaike.kamps@zuidholland.cda.nl
Via de nieuwsbrief blijft u op de
hoogte van onze bijeenkomsten
ter voorbereiding van de verkiezingen voor de gemeenteraad op
19 maart. Als u dit leest zijn in
veel steden de groslijsten voor de
verkiezingen opgesteld en zijn de
programmacommissies hun werk
aan het afronden. Voor beide geldt
dat we als partij werkelijk moeten
uitstralen midden in de samenleving te staan.
Dus inspelen op de problemen in
de steden en onze visie geven op
zorgen over waarden en normen,
de decentralisatie van de chronische zorg, het werk voor mensen
met een arbeidsbeperking en de
jeugdzorg.
Onze kandidaten zullen goed
geworteld moeten zijn in hun
gemeenschap en weten welke
problemen er spelen in de stad
en niet in de eerste plaats op het
stadhuis. Zij zullen in de eerste
plaats (h)erkend moeten worden
als betrokken medeburger.
Vanuit de provincie en landelijk
kunnen we onze mensen ondersteunen maar zij bepalen de
onderwerpen en geven gezicht
aan hun lokale koers. Samen met
de omliggende steden geven zij
bijvoorbeeld aan hoe om te gaan
met de zorg voor ouderen en gehandicapten. Vanuit de provincie
hoop ik dat ze daarbij ook ingaan
op een van de grootste vragen,
namelijk een passende reactie op
de stijgende eenzaamheid.

Peter Pennekamp

Govert Veldhuijzen

www.cda.nl/zuid-holland

Halfwegevaluatie: CDA Statenfractie
De helft van de Provinciale Statenperiode zit er bijna op, een goede gelegenheid om de balans op te maken. Voor dit katern
vroegen we de CDA Statenleden om vanuit de persoonlijke woordvoerderschappen een terugblik te geven op wat er de afgelopen twee jaar is bereikt. Ook wilden we graag weten wat de belangrijkste speerpunten zullen zijn voor de komende periode.
overgenomen om als het gaat om
fusies en samenwerkingsverbanden
het initiatief vooral aan gemeenten
te laten. Dit is ook toegepast in
concrete situaties, zo is de fusieprocedure Gouda-Waddinxveen om die
reden beëindigd. Voor de komende
periode sta ik voor een heldere en
gedragen CDA visie op regionale
samenwerking met aandacht voor
de grootstedelijke regio’s.

Hans Démoed: bestuur, infrastructuur en veiligheid

Met deze halfwegevaluatie wil ik
graag terugkijken naar bereikte resultaten uit ons verkiezingsprogramma,
de opdracht voor ons als fractie
vanuit ons CDA. Wat heeft de fractie
de afgelopen periode bereikt op het
gebied van bestuur, infrastructuur en
veiligheid?

De afgelopen twee jaar heeft de
provincie een aantal belangrijke
stappen gezet op het gebied van
duurzaamheid. Bij het streven naar
een duurzame samenleving zet het
CDA in op windenergie als een van
de vormen van alternatieve energie.
Hierbij worden door de CDA fractie
twee belangrijke uitgangspunten
gehanteerd: de landschappelijke
inpassing bij de plaatsing van windturbines, en voldoende draagvlak bij
omwonenden.

Gemeenten aan zet
De fractie heeft zich ingespannen
om aan beide aspecten veel aandacht te schenken. Geen gemakkelijke opgave want ook al wordt het
gebruik van alternatieve energie boven fossiele brandstoffen door elke
inwoner in de provincie omarmd, een

Bestuur
Hier hebben we bereikt dat er in
minder situaties waarnemend burgemeesters komen door de positie
van de gemeenteraad te versterken
in de discussie over de toekomst
van de gemeente. In het Hoofdlijnenakkoord is de CDA benadering

Infrastructuur
CDA maakt echt werk van infrastructuur en omgeving. Bij het debat over
de Rijnlandroute is het CDA de initiatiefnemer geweest voor verschillende voorstellen om de inpassing te
verbeteren waaronder de boortunnel
onder Voorschoten en een breder
deel van de Rijnlandroute. Voor
de komende periode wil ik meer
aandacht voor het zuidelijk deel van
de provincie als het gaat om het

Wij zijn ondertussen klaar met ons
werk en hebben keuzes gemaakt.
Nu gaat het in de komende jaren om
de uitvoering en plaatsing. Dit ligt op
het bordje van de gemeenten. Het
zal zeker betekenen dat er nog stevig
druk op de CDA-fractie in de provincie uitgeoefend zal gaan worden om
beleidsaanpassingen te maken. Als
ware volksvertegenwoordigers houden
wij natuurlijk een open oor voor de
inbreng en betrokkenheid van de
inwoners van deze provincie.

Het CDA heeft verschillende initiatieven genomen in een hechte
samenwerking tussen gemeenten,
Statenfractie en Tweede Kamer om
te komen tot een publiek debat over
risicovolle bedrijven als Odfjell. Hierin
is zowel de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven als de rol
van de overheid benoemd.
Daarnaast heeft het CDA een voortrekkersrol vervuld op het gebied van
toezicht en handhaving, onder meer
door aanscherping van regels in
risicovolle regio’s en grotere betrokkenheid van omwonenden bij milieuhinderlijke bedrijven, onder meer naar
aanleiding van het slechte voorbeeld
van de Derde Merwedehaven. Die
voortrekkersrol willen we de komende
tijd ook graag blijven vervullen.

Stem van de inwoners van
de provincie
De belangrijkste reden waarom ik de
politiek in ben gegaan is de stem van
de inwoner te laten doorklinken in de

Ellen Verkoelen: duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit

politieke afwegingen die gemaakt
dienen te worden om onze provincie tot
een leefbare, aantrekkelijke en welvarende provincie te maken. Dit neem ik
ook als uitgangspunt bij de aankomende behandeling van de structuurvisie

Compensatieregeling
voor ov-reizigers

Mustafa Bal: openbaar vervoer en leefbaarheid
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Milieu/veiligheid

windturbine in je eigen directe omgeving is toch wel erg dichtbij.

Ik stapte op een rijdende trein: bijna
een jaar na de verkiezingen was de
fractie inmiddels al goed ingevoerd
op de verschillende dossiers, en als
relatieve nieuweling in de provinciale
politiek moest ik in korte tijd een flinke
inhaalslag maken.

11 januari 2012 was voor mij een zeer
bijzondere dag. In de ochtend kreeg ik
een marechausseemedaille opgespeld voor 12,5 jaar trouwe dienst
binnen het wapenvak van de Koninklijke Marechaussee. In de middag

oplossen van knelpunten, waaronder
de N57 en N59.

werd ik beëdigd als Statenlid voor het
CDA Zuid-Holland en nam ik de plaats
in de fractie in van Govert Veldhuijzen, die Liesbeth Spies opvolgde als
gedeputeerde. Na deze feestelijke dag
volgde een periode van hard werken.

Een belangrijk onderwerp waar ik
mij in mijn eerste jaar als Statenlid
voor heb ingezet zijn de tariefaanpassingen in het ov die eind vorig jaar
zijn doorgevoerd. Mede door inzet
van de CDA Statenfractie is er een
compensatieregeling gekomen voor
ov-reizigers die onevenredig werden
getroffen door de overgang van een
betalingssysteem per zone, naar
een betalingssysteem per gereisde
kilometer.

2030, een belangrijk document waarin
in grote lijnen wordt vastgelegd hoe de
provincie de komende decennia mag
worden ingericht. Ik zal mij hiervoor
met groot enthousiasme, en met aandacht voor solidariteit en rechtvaardigheid, inzetten.

Leefbaarheid
Andere thema’s waar ik mij deze
periode bijzonder voor inzet zijn de
verbetering van de luchtkwaliteit, en
de vermindering van geluidshinder
veroorzaakt door vliegverkeer, auto’s
en treinen. De komende tijd kunnen
hier nog belangrijke stappen gezet
worden om de veiligheid, leefbaarheid
en gezondheid van onze inwoners te
verbeteren. Een goede mogelijkheid
dus om echt inhoud te geven aan het
rentmeesterschap, wat mij betreft één
van onze belangrijkste uitgangspunten.

maakt de balans op
Investeren
Ondanks de crisis zoekt de provincie naar middelen om te investeren
in sectoren die belangrijk zijn voor
de Zuid-Hollandse economie. Zo is
er bijvoorbeeld bijna 8 miljoen aan
subsidie verstrekt voor het opruimen van verouderde kassen in de
Duivenvoorde corridor in Leidschendam-Voorburg, en in Zwijndrecht.
Verder zitten de voorbereidingen
voor het opzetten van een regionale
ontwikkelingsmaatschappij in de
afrondende fase. De bedoeling is
om via een revolverend fonds tijdelijk te investeren in doorgroeiende
ondernemingen, bijvoorbeeld in de
bio based economy, die via reguliere
kanalen moeilijk aan financiering
kunnen komen.

Gevolgen van de crisis
Mede door de economische crisis is
er veel leegstand van kantoren, en
in mindere mate bedrijventerreinen.
Dit betekent dat er minder gebouwd

kan worden dan gepland. Ook staan
veel winkelpanden leeg, waardoor
de leefbaarheid in dorpen en steden
flink onder druk komt te staan. Om
bestaande winkelstraten aantrekkelijk te houden wil de CDA Statenfractie zoveel mogelijk voorkomen
dat detailhandel zich buiten de steden en dorpen gaat vestigen. In dat
kader is bijvoorbeeld een verzoek
van Zoetermeer en Lansingerland
om een factory outlet te vestigen op
bedrijventerrein Bleizo niet goedgekeurd.

Marischa Kip: economie, samenleving en cultuur

Jeugdzorg
In 2015 gaat de jeugdzorg over
van de provincie naar de gemeenten. Op dit moment vinden pilots
plaats om gemeenten ervaring te
laten opdoen met de zwaardere,
geïndiceerde jeugdzorg. Het CDA
vindt het belangrijk dat gemeenten
daarbij een ruime mate van vrijheid
wordt geboden, zodat zij zich optimaal kunnen voorbereiden op deze

nieuwe taak.
Eind 2012 heeft er op initiatief van
het CDA een expertmeeting plaatsgevonden naar aanleiding van het
rapport Samson over seksueel misbruik in de jeugdzorg. De komende
tijd moeten de conclusies van dit
rapport worden geïmplementeerd
en de deskundigheid van medewerkers op dit gebied worden vergroot.

Water) kunnen worden gerealiseerd,
en dan ook nog op de lange termijn.

Positie van boeren

Ton van der Stoep: natuur en recreatie

De fractie heeft zich ervoor ingespannen dat deze wijzigingsoperatie op
verantwoorde wijze doorgevoerd
wordt. Een belangrijk aandachtspunt
voor het CDA is de positie van de
boeren in dit verhaal. De belemmeringen in de bedrijfsvoering als gevolg
van de inrichting van nieuwe natuurgebieden vragen om een verstandige
benadering en maatwerk

Particulier natuurbeheer
Het natuurbeleid van de provincie is
in de afgelopen twee jaar nadrukkelijk
gewijzigd door een verdergaande
decentralisatie van dit beleid van het
rijk naar de provincie én door een
ingrijpende bezuiniging op de rijksmiddelen hiervoor. De recreatiegebie-

den om de stad zijn helemaal - ook
financieel - een verantwoordelijkheid
van de provincie geworden en de
rijksbijdrage voor de natuurgebieden
is tot een zodanig niveau teruggebracht, dat alleen de internationale
doelen (Natura 2000 en Kaderrichtlijn

Mijn uitdaging als Statenlid is om de
mammoettanker die provincie heet af
en toe wat meer op de CDA koers te
brengen. Natuurlijk is het coalitieakkoord deze periode weer helemaal
des CDA’s, maar er blijven altijd wel
van die punten waar je toch graag
nog iets meer CDA in zou willen brengen. Soms is dat beleidsmatig, soms
gaat het om incidenten.

budget mogelijk was geweest. Door
rekening te houden met deze uitval
en meer projecten voor te bereiden
slagen we er uiteindelijk in om meer
infrastructuurprojecten te realiseren.
De doorstroming op de N59 en de
verkeersveiligheid rondom projecten
op de N488, A20/N219 en N218 zijn
specifieke knelpunten die de provincie zo kan aanpakken.

Meer realiseren door
overprogrammeren
Het is mooi dat we de afgelopen
twee jaar vorm hebben kunnen geven aan het overprogrammeren. De
ervaring heeft geleerd dat ingeplande projecten nog wel eens vertraging
oplopen door allerlei procedures.
Hierdoor worden er in de praktijk
vaak minder plannen uitgevoerd dan
op grond van het oorspronkelijke

Financiële verantwoording
en politieke keuzes
Naast mobiliteit behoort financiën tot
mijn portefeuille. Mede door continue
aandacht zijn de administratieve
lasten verlicht, is het provinciale
toezicht op gemeentes aangescherpt
en is de betaalmoraal bij de provincie
de afgelopen periode sterk verbeterd. Ook de komende periode zal
ik de consequenties van de nieuwe

Ook in de komende jaren zal de afronding van deze beleidsaanpassing
veel aandacht vragen. Doordat de
omvang van de Ecologische Hoofdstructuur is teruggebracht kan een
deel van de aangekochte grond weer
worden verkocht aan de boeren.

Cultuur
Ook op het gebied van cultuur is er ten
slotte veel gaande. In 2012 zijn er subsidies verstrekt voor de restauratie van de
Nieuwe Kerk in Delft, de Sint Janskerk
in Gouda en de Petrus’ Bandenkerk in
Rotterdam. Daarnaast is sinds 2013 een
subsidieregeling geopend voor cultureel
(religieus) erfgoed en is de draaipremie
voor molens gecontinueerd.

Met de opbrengst daarvan kan de
aankoop van andere terreinen dan
weer worden gefinancierd. Dat is een
lastige operatie, die veel bestuurlijke
aandacht zal vragen. Bovendien zal
de inbreng van boeren en particulieren in het natuurbeheer toenemen,
voornamelijk uit kostenoverwegingen, maar ook omdat de positie
van natuurorganisaties en andere
grondeigenaren wordt gelijk gesteld.
Dit zal gepaard moeten gaan met
een verbetering van de kwaliteit van
het particulier en agrarisch natuurbeheer.
Ik verwacht dat deze onderwerpen in
de komende jaren veel aandacht zullen vragen. Het is van groot belang
dat we hierin verstandig te werk gaan
langs de lijnen van onze uitgangspunten: rechtvaardigheid, solidariteit,
gespreide verantwoordelijkheid en
rentmeesterschap.

Marco Heemskerk: mobiliteit en financiën

wet Houdbare Overheids Financiën
(wet HOF) blijven volgen, omdat de
kans bestaat dat deze wet regionale
investeringen belemmert. Met alle
decentralisaties en rijksbezuinigin-

gen wordt de financiële situatie van
de provincie toch al veel lastiger. Dat
vraagt om een nog scherpere financiële verantwoording, en om politieke
keuzes.

www.cda.nl/zuid-holland

Op 16 en 17 mei vond in Den Haag
de eerste editie van de IDAHOconferentie plaats. Hoofdgast en
spreker was Eurocommissaris Viviane
Reding. Aan de vooravond van deze
conferentie voor homo-emancipatie
waren de leden van de Commissie
Buitenland van het CDA Zuid-Holland
aanwezig bij de presentatie van het
burgerschapsrapport 2013.
Viviane Reding is Eurocommissaris
voor Justitie en Grondrechten en de
eerste Eurocommissaris voor Europees Burgerschap. Onder haar bezielende leiding is het Burgerschapsrapport 2013 tot stand gekomen. Hierin
stelt de Commissaris een verzameling
maatregelen voor om tegemoet te

Vervolg van pagina 1
afdelingen zo goed mogelijk te
ondersteunen.
Gedegen kiezersonderzoek en
een goed doordachte campagnestrategie is cruciaal. De campagneteams die dat nog niet hebben gedaan roep ik op gebruik
te maken van de training Online
een campagneplan schrijven
(zie www.cda.nl/si). Deze online
tool leidt je langs alle belangrijke
elementen van een goed campagneplan met een eigen lokaal
campagneplan als eindresultaat.
Daarmee ben je verzekerd van
een goede campagnestart.

 uropa en de burger – Ontmoeting
E
met Eurocommissaris Reding
komen aan de dagelijkse beslommeringen en wensen van de Europese
burgers. Mevrouw Reding hield een
krachtig betoog over het belang van
burgerconsultatie. Een mooi initiatief
in het Europees jaar van de Burger.
Twintig jaar geleden is het begrip
‘Europees Burgerschap’ verankerd
in het Verdrag van Maastricht. Het
vormt de basis voor verdere Europese
samenwerking en mogelijke politieke
integratie. Echter, zonder het commitment van de Europese burgers komt
de voortgang in het gedrang. Zij vormen het hart van de Europese Unie in
al haar diversiteit. De Eurocommissaris roept op om burgers beter mee te
nemen in het proces, bijvoorbeeld bij
het opstellen van een nieuw verdrag.
Leg uit waarom je iets doet en kom

met oplossingen: ‘Analyse a problem,
propose a solution, put it into practice’.
Zo wordt samenwerken in Europa
makkelijker en vanzelfsprekender, ook
als het gaat om het ‘hoe’. Nu is het
nog zo dat Europa de kaders stelt en
iedere afzonderlijke lidstaat hier invulling aan geeft op basis van het eigen
systeem. Hierdoor kan het voorkomen
dat bepaalde Europese grondrechten
worden ondergraven door nationale
wetgevende initiatieven met betrekking tot rechtshandhaving. Denk
bijvoorbeeld aan maatregelen die
worden genomen bij misbruik van het
recht van vrij verkeer van personen.
Een recht dat overigens de grootste
verdienste van de unie is, volgens
66% van de Nederlanders.
‘Diversiteit in Europa is een groot

goed, dus maatregelen worden genomen op het niveau waar het moet.’
De Eurocommissaris geeft echter wel
aan dat subsidiariteit lidstaten er nog
regelmatig van weerhoudt om actie
te ondernemen of om zaken vooral
nationaal te houden. Zij ervaart deze
‘double speech’ als een probleem.
Politieke partijen kunnen hierin het
verschil maken. Wij pakken graag
samen met u de handschoen op!
Het burgerschapsrapport is via de
volgende link te downloaden:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/
citizenship-report/index.html

Meer informatie over het Zuid_
hollands campagneteam vindt u
op www.cda.nl/zuid-holland/afdeling/organisatiesnetwerken/platformen/campagneteam-cda-zh
Mark den Boer,
provinciaal campagneleider

Mireille de Jonge, Voorzitter
werkgroep Europa en Internationale
Betrekkingen CDA Zuid-Holland

Colofon

Ga op zoek naar de groene sokken!
Begin juni stond de Pauluskerk in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Op een zonnige avond kwamen vele CDA’ers uit de regio
Zuidvleugel, De Waarden, Drechtsteden, Waterweggebied-oost naar Dordrecht om zich te laten inspireren. Hoe maak je een campagneplan? Wie
zijn onze kiezers? Wanneer zet je social media in? Deze vragen kwamen
uitgebreid aan bod.
De discussieleider van de avond, Arie
Slob, begon met een gedicht over
luisteren naar elkaar. En dat werd er
zeker gedaan. De zaal zat geruisloos
te luisteren naar de uitleg van provinciaal campagneleider Mark den Boer
over de campagneboom. ‘De eerste
stap zijn de wortels’ vertelt Mark. ‘Om
de campagnestrategie te bepalen ga
je eerst na wie je kiezers zijn. Je moet
keuzes maken op wie je je gaat richten
zodat je je mensen en de beschikbare
middelen effectief kan inzetten’.

Zuid-Holland

Voorzitter CDA Molenwaard en lid van
het provinciaal campagneteam (pct)
Elco van den Berg zorgde voor een
lachende zaal. ‘Je moet opvallen, kijk!’
Over zijn keurige donkerblauwe broek
trekt hij zijn knalgroene sokken heen.
Elco vertelde over de CDA-initiatieven
in Molenwaard tijdens de gemeentelijke herverdeling. We hebben gevraagd
of we van een leegstaand pand
gebruik mochten maken. We stelden daar tegenover dat we het pand
aan de buitenkant weer toonbaar en

levendig zouden maken. Iedereen
was er zeer over te spreken. Het werd
uiteindelijk onze uitvalbasis. Iedereen
was welkom. Het kwam zelfs in de
krant.’
Pct’er Arine Sijl begon met het
interactieve gedeelte van de avond.
Iedereen ging in kringen uiteen om
te spreken over social media en het
omgaan met de pers, het bepalen van
je doelgroep en de omgang met populisme of lokale partijen. Met enthousiasme presenteerde elke kring zijn
opgedane ideeën. ‘Je moet met elkaar
op zoek naar de groene sokken!’
Mensen bleven nog lang napraten
en ideeën uitwisselen. Het was een
geslaagde en inspirerende avond.
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