Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief.
De bedoeling is om ongeveer 2 tot 4 nieuwsbrieven per jaar te gaan uitbrengen.
Dus mocht u een idee of een leuke tekst hebben stuur deze dan naar de ideeënbus en wie weet staat u
of uw artikel in de volgende nieuwsbrief.
Veel leesplezier.
De keiharde politieke werkelijkheid
Uitnodiging ledenactiviteit najaar 2019.
Het campagneteam nodigt u en uw partner van harte uit voor een bezoek aan
de Schacht Nulland op zaterdag 21 september 2019 van 14.00u. tot 16.30u.
Het programma ziet er als volgt uit:
*Rondleiding
*Film Historie Limburgse mijnen
*Film Mannen van de 545 verdieping; leven en werken in de mijn
*Koffie met vlaai
*Ter afsluiting kunt u op eigen gelegenheid een rondgang door de schacht maken,
toelichting wordt op diverse plekken gegeven door oud-mijnwerkers.
Deze excursie wordt u aangeboden door het CDA Kerkrade.
Graag aanmelden vóór 7 september a.s. bij:
Josée Plum, Niersprinkstraat 51B, tel. 045-2054234
of via mail: josee.plum@cdakerkrade.nl

Ideeënbus
Doel.
De doelstelling van onze ideeënbus is bepaalde processen of structuren binnen de
CDA-Kerkrade organisatie te verbeteren. Er kan ook gedacht worden aan
voorstellen om inwoners van Kerkrade beter te leren kennen om te kunnen
inspelen op de wensen of interesses die bij die burgers leven.
Indienen van het idee
Een idee dient schriftelijk te worden ingediend op een van de onderstaande
manieren:
• het standaardformulier, dit is o.a. te vinden op de CDA Kerkrade Website zie ook
bijlage.
• een e-mail naar idee@cdakerkrade.nl met een duidelijke omschrijving
Zowel CDA leden als ook niet-leden kunnen een idee inleveren.
Binnen 1 week na ontvangst van het idee, ontvangt de indiener, van het bestuurslid
ledenwerving en training, een ontvangstbevestiging met daarin aangegeven de
streefdatum waarop de beoordelingscommissie een advies zal uitbrengen.
Indien het formulier fysiek wordt ingezonden, wordt de ontvangstbevestiging
gestuurd aan het privéadres van de indiener. Geschiedt het inzenden digitaal, dan
volgt alle correspondentie ook digitaal, tenzij door de inzender anders wordt
aangegeven.
Behandeling van het idee
Het idee wordt besproken en beoordeeld door de ideeëncommissie, die wordt
samengesteld en voorgezeten door het bestuurslid ledenwerving en training.
Nadat de beoordelingscommissie een besluit heeft genomen over al dan niet
implementeren van het voorstel zal de indiener hiervan schriftelijk op de hoogte
worden gebracht.

Het is 21 maart 2019, een dag na de verkiezingen. De zenuwen gieren door mijn
keel. Zenuwslopend. Ben ik gekozen of niet? En dan….Dan komt het bericht: yes, 9
zetels, je bent er bij! Een persoonlijke campagne heeft gezorgd voor 1678 stemmen
in totaal. Behoorlijk maar….Om eerlijk te zijn….Een stuk minder dan in 2015. Waar
ging het mis? Sterker nog, alleen in kerkrade al had ik 550 stemmen (!) minder. De
concurrentie was groter, forum voor democratie en PVV hebben immens gescoord,
vooral in kerkrade. Maar toch, de 1678 stemmen waren voldoende voor een zetel in
provinciale staten.
Noord en zuid
Maar dan. Een dag later komt een wrang maar definitief bericht: “helaas max, je
bent niet gekozen”. Onbegrip, verbazing en boosheid. Alle emoties komen tegelijk
los. Hoe kan dat? Een vraag die me nog steeds door velen wordt gesteld. “Het CDA
heeft 9 zetels behaald, je stond op nummer 6, proficiat toch?” De keiharde politieke
werkelijkheid is dat ik het toch niet gehaald heb. Het CDA limburg heeft gekozen
voor 2 lijsten: een noord- en een zuidlijst. De grens ligt pakweg bij roermond. Lijst
‘zuid’ had 4 zetels op basis van stemmenaantal en lijst ‘noord’ had 5 zetels. Bij de
eerste 6 op de zuidlijst, stonden ook de gedeputeerden ger koopmans en hubert
mackus. Zij ‘behoren’ echter tot de noordlijst. Kortom. Bij de eerste 6 (waar ik bij
hoor), vallen deze 2 heren af, en krijgt zuid dus 4 zetels. Veilig, hoewel… bij de
noordlijst is het zelfde kunstje. Alleen daar zijn 6 kandidaten met voorkeurstemmen,
terwijl er maar 5 zetels voor noord ‘te vergeven zijn’. En dan komt de kieswet om de
hoek kijken die stelt dat de 6e ‘voorkeurszetel’ ten koste gaat van een ‘zuid-zetel’,
mijn felbegeerde zetel dus. Het resultaat: 3 zetels in de statenfractie zijn voor zuidlimburgse cda’ers en 6 zetels voor noord-limburg.
Gedeputeerden
Het CDA heeft ger koopmans en hubert mackus naar voren geschoven als de
potentiële kandidaten voor een gedeputeerde functie. Als beide heren door het
limburgs parlement gekozen worden, volgt er net zoals bij een
wethoudersbenoeming een ‘doorschuiving’. Ook dan heb ik weer ‘pech’. Koopmans
en mackus staan op de noordlijst zoals gemeld, dus de eerste 2 ‘reserve’kandidaten van de noordlijst, krijgen een zetel.
En nu?
Nu is het afwachten. De druiven zijn zuur. Velen hebben hun stem op mij
uitgebracht en mijn persoonlijk campagneteam heeft vele uren keihard gewerkt.
Nog steeds ben ik erg dankbaar voor hun onvoorwaardelijke steun! Ik kijk terug op
een mooie tijd in de campagne, een mooie tijd als volksvertegenwoordiger.
Dankbaar dat ik 16 jaar lang raadslid ben geweest voor onze partij en aansluitend 4
jaar lid van provinciale staten. En ja, ik was graag verder gegaan maar het CDA
heeft gekozen voor 2 lijsten, de kiezer heeft gesproken en de kieswet is uiteraard
leidend. De keiharde politieke werkelijkheid. Even het verlies incasseren en daarna
weer sterker terugkomen. Terug om me weer samen met vele anderen weer in te
zetten voor onze mooie samenleving die we moeten koesteren. En…om met de
woorden van onze gouverneur tijdens de laatste vergadering van provinciale staten,
af te sluiten: “…al mag het provinciale avontuur vandaag dan even stoppen, aan uw
politieke avontuur zie ik echt nog geen einde komen.” Waarvan akte.
Max ruiters

De afscheidsspeech van gouverneur bovens richting mij is te zien via:
https://bit.Ly/2zxdqxw

