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Humor onmisbaar in politiek

Elk dorp een eigen karakter
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Trots op elke boom die blijft
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uit mijn nieuwe raam
zie ik mijn tuin
er speelt een belofte
er is een groene plaats
er is een eeuwige beweging
er is altijd morgen

Ria Heutink
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“Ik ben in Delft geboren. Toen ik naar de brugklas ging,

verhuisden we van Tanthof naar Den Hoorn. Wat zag ik daar

tegenop, wat moesten we daar in dat Den Hoorn? Met mijn

broer en twee stiefbroers had ik het gevoel dat we naar het

einde van de wereld verhuisden. Maar al snel voelde ik me

er thuis. Een aantal jaren later verhuisde ik naar mijn vader

in Schipluiden en fietste ik soms per dag zo'n 30 kilometer

door het buitengebied: van huis naar school, naar mijn paard,

naar de tennisclub, waar ik les gaf, weer naar huis. Ik had

een superfijn leventje.

Ik zat op het CLD, een fijne middelbare school, waar niet

alleen kennis en vaardigheden van belang waren, maar waar

aandacht was voor de vorming van je persoonlijkheid. Daar

heb ik geleerd kritisch te denken en dingen af te wegen.

Ik werk nu zelf in het onderwijs en nu besef ik dat die tijd

me geleerd heeft dat kennis pas waarde heeft door wie ik

ben als mens en in mijn relaties. In Leiden startte ik met de

studie Pedagogische Wetenschappen, maar die moest ik

onderbreken omdat Nick werd geboren en anderhalf jaar

later Thom. Ik had zelf ervaren hoe fijn het is om broers te

hebben met wie je van alles kunt delen, dus dat leek me voor

Nick en Thom ook ideaal. Helaas woonde ik na een tijd

alleen met de jongens.

Ik pakte de draad van mijn leven op en deed de versnelde

pabo-opleiding met werk op een basisschool.

Dus ik leidde een druk leven en dat vind ik ook fijn.

Dat heb ik van mijn moeder meegekregen, maar het hoort ook

bij mij: ik houd van actie, voel me altijd positief, ook als de

dingen niet lopen zoals ik wil. Ik ben nieuwsgierig, bij pijnlijke

of moeilijke situaties zoek ik de uitdaging.

Ik heb zeven jaar als leerkracht op een basisschool gewerkt en

toen besloot ik de volgende stap te maken. Ik wilde meer

invloed op het onderwijs krijgen. Zoveel dingen zouden beter

gaan als er meer overgelaten wordt aan de leerkrachten, als zij

meer vertrouwen krijgen. Ik ben nu zeven jaar adjunct-

directeur van de Fontein in Ypenburg en via Inholland

begeleid ik studenten. Ik ben vastbesloten dingen te bereiken,

ook al kost dat tijd.

Als ik haar opzoek in een huis aan de Hof van Delftstraat in

Den Hoorn, wacht Sonja op haar nieuwe  tafel en stoelen.

Hier woont ze met haar twee zoons, Nick en Thom en haar

dochter Sterre. Een nieuwe fase in haar leven, vertelt ze:

Mijn werkervaringen gebruik ik ook in de lokale politiek.

Ik ben lid geworden van OGP, omdat die partij een open

karakter heeft. We bedenken samen dingen die het leven in de

drie kernen beter maken. Hoe meer mensen meedenken en

creatief zijn, hoe beter. Er zijn heel veel kundige en betrokken

mensen in Midden-Delfland. Het gaat erom die creativiteit in

te zetten voor het algemeen belang.

Negen jaar geleden kreeg ik met mijn tweede man een

dochter, Sterre. Spijtig genoeg ben ik inmiddels weer alleen

en start ik voor de tweede keer met een nieuw leven, samen

met mijn drie kinderen. Dat was niet makkelijk, scheiden doe

je niet zomaar. Maar als het niet goed gaat, moet je het niet

maar zo laten. Voor de kinderen doe ik alles. Als ze me echt

nodig hebben, gaan zij altijd voor. Voor hen is het hier heerlijk

wonen. Er is ruimte, veel groen en rust en de stad en alles wat

daarbij hoort, is tegelijk dichtbij.

Maasland, Schipluiden en Den Hoorn hebben elk een eigen

karakter en ook een eigen rol, maar het is wel goed om op

lokaal niveau de krachten te bundelen. Anders word je als

kleine gemeenschap weggevaagd. Je hebt massa nodig om

bestaansrecht te hebben en als je er zo naar kunt kijken, is er

tegelijk ruimte voor verschil. De gemeente is er voor de

mensen en niet andersom. Dat bleek spannend bij de komst

van de statushouders. Het gemeentebestuur kan niet zo maar

zeggen: er komt een nieuwe groep mensen, punt uit. Nee, daar

moeten gesprekken over gevoerd worden en dát maakt juist

betrokkenheid en creativiteit los.
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Zo ben ik bij de politiek gekomen: mensen moeten zich

betrokken voelen en ik wil bij dat proces horen. De OGP is

een echte regenboogpartij: we horen niet bij een landelijke

partij en dat heeft heel veel voordelen. Geen opdracht van een

landelijk bestuur. Wij varen onze eigen koers. En dat betekent

een open houding, transparant bestuur, aandacht voor het

prachtige buitengebied en aandacht voor mensen in de kernen.

Ik werk samen met mensen die plezier hebben en elkaar

inspireren. We besteden veel tijd en energie aan zaken om iets

te bereiken. Humor kunnen we daarbij niet missen. Politiek

is lang niet altijd leuk, dus je hebt elkaar soms ook nodig om

tegenslagen te verwerken. De situatie aan de Harnaskade in

Den Hoorn is daar zo'n voorbeeld van. Het is zo'n mooi stukje

dat nu verloren gaat. Ik baal daar echt van, juist omdat we met

alle bewoners gepraat hebben en we hun verdriet daarover

kennen. Het lukt soms niet om dingen te veranderen.

Gelukkig ben ik vaak trots op wat we bereikt hebben.

Dat kan een boom zijn, die niet gekapt wordt, of de

vormgeving van een hele wijk, zoals De Kreek of die leuke

Tiny Houses die nu echt komen.

Met het woonwensenonderzoek vorig jaar hebben we jonge

mensen gestimuleerd zelf na te denken over hun woonwensen.

Als dat wat oplevert, word ik enthousiast. Dat maakt het werk

in de raad de moeite waard. Soms zegt mijn zoon: ‘waarom

doe je dit toch allemaal?’ Goeie vraag, maar uiteindelijk doe ik

het omdat ik vind dat we allemaal een maatschappelijke

verantwoordelijkheid hebben: ik, jij, zij, dus wij!”

Ria Heutink

vervolg interview
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Bijzonder Provinciaal

Landschap Midden-Delfland

Asbestboerderij Abtswoude 52

wordt na 7 jaar gesaneerd

Kistenfabriek Maasland

afgebroken

Maaslandse Dam

middengebied opengehouden

Jongerenhuisvesting

in de plannen

Tiny Houses komen er aan

Hippische opleiding en

kenniscentrum naar Maasland

Een innovatieprogramma

voor de veehouderij

Trambrug in restauratie

Een nieuwe Natuurvisie

voor Midden-Delfland

Een polderarchitect aangesteld

Extra geld voor basisscholen

De bomenbeschermingslijst

Na 4 jaar is OGP trots op:

Klaar is kees!

Trots en verantwoordelijk
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De NAM besloot het project voor gaswinning bij Maasland in
de ijskast te zetten. Maar we willen méér, h

op weg naar een gasloze toekomst. In de
nieuwe raadsperiode zijn er meer mogelijkheden dan ooit om
als gemeente te laten zien dat het ons menens is met een
schone(re) wereld en met een CO2 neutraal Midden-Delfland.

et gaat om een veel
bredere strategie:

Fred Louter

Tiny Houses

Je zou kunnen zeggen dat ik in de dorpskern van Maasland in
een Tiny House uit 1879 woon. Ik kende het concept Tiny
Houses al enkele jaren. Vorig jaar organiseerde OGP als eerste
in Midden-Delfland een informatieavond over deze woonvorm.
Een jaar later is besloten om in Midden-Delfland ruimte te
geven aan Tiny Houses. Dit spreekt mensen aan die met
minder spullen en meer kwaliteit willen leven. Een mooie
duurzame gedachte voor een Cittaslowgemeente.

Kandidaten aan het woord

Op www.ogp-md.nl vindt u uitgebreide

informatie over de visie van onze kandidaten
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Ivan Trouwborst

Wonen vlak bij

het boerenland

Jakob Jongsma

Ondernemen

in het groen

Harry Arkesteijn

Jongeren moeten hier

kunnen wonen
Pia van Oord

Zichtbare geschiedenis

van Midden-Delfland
In je eigen dorp kunnen blijven wonen is voor veel jongeren
een droomwens. Dat was het voor mij destijds ook. Jongeren
die hier willen blijven, moeten een betaalbare woning kunnen
vinden. Dat is best lastig. Het is mooi om te zien dat er

de noodkreet van de jongeren
in Schipluiden vorig jaar.

in de
nieuwe bouwplannen veel meer aandacht en plaats is voor
jongeren en doorstromers na

.

Kees van Gageldonk

Impuls voor

centrum Maasland

Maasland is echt mijn dorp. Je kunt merken dat het een
geschiedenis van eeuwen heeft. En daar is het dorp zich
bewust van. De band met de Ridderlijke Duitsche Orde wordt
levend gehouden. Ik geniet van de rust en de uitstraling van
ons centrum. Daarom ben ik blij met de manier waarop OGP-
wethouder Piet Houtenbos het centrum aanpakt: een goede
huisvesting van onze verenigingen, verbonden aan een impuls
voor ons historisch hart rond de Oude Kerk.

Ik kom al lang in Midden-Delfland. Tegenwoordig als
tevreden inwoner van Schipluiden. Het bijzondere blijft het
wonen met de natuur en het boerenland onder handbereik.
Ik realiseer me hoe belangrijk zo'n groene oase is voor het
overleven van de grutto. Daarom wil ik me nog meer inzetten
voor het behoud van Midden-Delfland. We moeten jonge
boeren de kans geven om hun bedrijf passend te maken voor
natuur en landschap. Het is dé sleutel naar een duurzame
toekomst van ons gebied.

Het mooie van Midden-Delfland vind ik, behalve al het groen,
dat je hier op allerlei plekken de geschiedenis nog kan 'lezen'.
Dat zie je in vaarten, dijkjes, kreekruggen en kavels én in
onze dorpskernen. Het leuke is dat we met die cultuurhistorie
vandaag nog allemaal dingen kunnen doen. In Schipluiden

oeve Johanna een nieuwe functie, de Oude Kerk in
Maasland en de gebouwen eromheen worden een cultuurplein.
We herstellen de oude trekvaartroutes

krijgt H

langs de vlieten.

Midden-Delfland biedt veel kansen voor ondernemers in de
recreatie, in de horeca en in de groene sector. Waarom?
Het ligt in een bijzonder landschap, met aansprekende steden
als Delft, Rotterdam en Den Haag eromheen. Van een
gemeente verwacht ik dat zij er alles aan doet om creatieve,
bestaande én nieuwe ondernemers te ondersteunen in hun
ambities. Met minder regels en een proactieve houding
tegenover innovatie. Zo dragen we bij aan een economisch
gezond en duurzaam Midden-Delfland.

Jose Chung

Geen gas, maar gras



Als oud-leerkracht weet ik dat goed onderwijs van groot
belang is voor onze toekomst. Niet alle leerlingen hebben
evenveel mogelijkheden en dus is OGP een warm voorstander
van een extra bijdrage voor kinderen die dat nodig hebben.
Onze gemeenschap kan niet zonder cultuur. Er zijn veel
culturele activiteiten in de drie dorpen die het dagelijks leven
in een ander perspectief zetten. Voor het kennen van de
geschiedenis van de dorpen en onze gedeelde identiteit is
cultuur een prachtig middel.
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Ria Heutink

Cultuur verbindt

Mariska van Rijswijk

Meedenken wérkt

In 2015 ontstond er in ons dorp nogal wat opschudding over
de geplande komst van statushouders. Voor mij is het heel
belangrijk dat nieuwe mensen én onze inwoners zich veilig
voelen in het dorp. Met buurtgenoten hebben we de gemeente
aangespoord bijeenkomsten te organiseren. Als een gemeente
beslissingen neemt over mensen, is het van groot belang dat
die daarover mee kunnen denken. OGP is een partij waar
participatie betekenis heeft. Als iedereen meedoet, komt er
veel energie vrij voor goede ideeën.

Govert van Oord

Bijzonder landschap

Anja Kardol

Sociaal beter

Sociaal gaat het goed in Midden-Delfland. De uitdagende
transitie van de zorg van rijk naar gemeente is bij ons welhaast
ongemerkt gegaan. Dat is niet vanzelfsprekend. Ik denk dat
het gelukt is door de grote kracht die in mensen zelf schuilt.
Wij kénnen onze buren, zijn niet te beroerd om elkaar ergens
mee te helpen en zijn aanpakkers. Maar … we hebben het
gemeentebestuur nodig om onze kracht om te kunnen zetten
in daden. Het kan altijd nog een tikkie beter!

André Buitelaar

Opgroeien

in Midden-Delfland

De dorpen van Midden-Delfland zijn goede plekken om op te
groeien, zo was dat tenminste voor mij. Als Maaslander ben
ik blij dat ik heb kunnen ravotten in het Spekse-bos, om na
afloop met een 'zeikpoot' naar huis te gaan. En, met een jaar
of achttien, heb ik in het bestuur van korfbalvereniging ODO
andere kwaliteiten kunnen ontwikkelen. Verenigingen zijn dé
plek waar jongeren voor het eerst een vrijwilligerstaak doen,
minstens zo belangrijk als de gezonde beweging. Daarom
vind ik dat verenigingen moeten kunnen blijven beschikken
over een prima accommodatie.

Wat is het in onze dorpen mooi en wat is het belangrijk dat we
daar voorzichtig mee omgaan! Duurzaamheid is voor een
partij, die groen en progressief is van groot belang. De nieuwe
groene wijk in Den Hoorn 'De Kreek' is er een voorbeeld van.
Een wijk zonder gas, met nul-op-de-meter huizen en
regenopvang die zorgt dat water niet verspild wordt. De eerste
stap naar een energieneutraal Midden-Delfland in 2040.

Midden-Delfland is een bijzonder stukje Nederland en
tegenwoordig ook Bijzonder Provinciaal Landschap. Dat
geeft ons extra bescherming tegen verstedelijking. In ruil
daarvoor moeten we extra kwaliteit geven aan ons gebied.
Ruimte maken voor recreëren, produceren en beschermen.
Om slimme combinaties mogelijk te maken is er een
innovatieprogramma voor boeren opgezet. Zo hou je de koe
in de wei en de grutto aan de leg en blijft het mooie
landschap rondom onze dorpen nog heel lang behouden.

Het zal menig Maaslander zijn opgevallen: de kistenfabriek
langs de Oude Veiling is verdwenen. Vroeger een nuttig
gebouw voor de tuinbouw, maar de laatste jaren een doorn in
het oog. Nu kunnen we werken aan een mooie entree van het
dorp. Met kleinschalige bebouwing voor recreatie en groen
langs de weg. En als we dan de verkeersdrukte op de
Maassluiseweg serieus terugdringen, kunnen de Maaslanders
weer veilig in en uit hun dorp rijden.

Niek Knaap

Duurzaamheid

in de praktijk

Piet Houtenbos

Een mooie entree

van Maasland



De negen punten van OGP
voor Midden-Delfland 2018 - 2022
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Groen in het buitengebied

Groen in de dorpen Duurzaam doorzetten

Financieel gezond

én transparant

Het bestuur moet

dicht bij inwoners staan

Zorg samen aanpakken

Wonen naar wens Veilig verkeer

Onderwijs, ondernemen

en cultuur samen voor

een vitale gemeente

We gaan voor samenwerking met inwoners,
ondernemers en organisaties voor het oplossen
van lokale vraagstukken en het ontwikkelen
van nieuwe ideeën en plannen.

Groen is kenmerkend voor Midden-Delfland.
We werken aan goede combinaties tussen
boeren, natuurbeheer en recreatie. Lokaal, vers
en gezond voedsel van 'kringloopboeren' heeft
de toekomst. De grutto kan op ons rekenen!

In de dorpen zorgt groen voor een aangename
omgeving om in te wonen. Een actief
groenbeleid in de dorpen betekent zuinig zijn
op bomen, groene tuinen en nieuw groen in
‘versteende' wijken.

In 2040 is Midden-Delfland volledig CO2-neutraal
met gasloze wijken, eigen energieopwekking en
aanpassing van bestaande woningen. Huizen van
de toekomst, zoals Tiny Houses, zijn energie-
neutraal. En de NAM houden we buiten de deur.

We willen openheid over de uitgaven van ons
bestuur en de ambtelijke organisatie, méér
prikkels voor duurzaamheid en eerlijke belastingen.
Declaraties van bestuurders staan op internet.
Wij staan voor een eerlijke lokale belasting.

De zorg voor inwoners moet van hoge kwaliteit
zijn. Keuzevrijheid, onafhankelijkheid, maatwerk
en innovatie staan voorop. Daarvoor is vernieuwing
van de zorg nodig en een onafhankelijke
klachtenbehandeling.

We realiseren meer starterswoningen en
passende woningen voor senioren. We voeren
snel de verbeterde plannen uit rond het oude
gemeentehuis Maasland, het centrum
Schipluiden, bij Keenenburg V en de
Zuidrand Schipluiden en bij De Kreek.

De dorpen moeten goed bereikbaar, veilig en
comfortabel zijn: spelen en woongenot staan op
één, net als snelle en veilige fietsroutes naar
scholen, winkels en parken. Busvervoer en
Regiotaxi blijven ten minste op hetzelfde niveau.
Op de polderwegen weren we sluipverkeer.

Wij werken samen aan een vitale en duurzame
gemeente. We concentreren winkels in centra,
investeren in cultuur, zoals het Tramstation,
het Maeslanthuis en de Hoornbloem. Natuur-
en cultuureducatie verhogen de kwaliteit van
het lokale onderwijs.
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SAMEN DOEN

OGP
ANDERS DENKEN

dé lokale partij van Midden-Delfland

lijst

E-mail         info@ogp-md.nl

Twitter       #ogpmd en @OGP_MD

Website     ogp-md.nl

Facebook   www.facebook.com/OgpMiddenDelfland/


