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venster sluiten

Bijltjesdag bij CDA Den Haag: vier
raadsleden weg

De raadsleden Santbergen, Vonk, Pastoor en Smits (met de klok mee) gaan of
moeten weg. Klein (rechts) blijft.

DEN HAAG - Het CDA in Den Haag maakt korte metten met de
huidige gemeenteraadsfractie.
Van alle raadsleden keert alleen fractievoorzitter Karsten Klein na de
verkiezingen van maart 2010 terug. Alle anderen staan straks niet of op een
onverkiesbare plaats op de lijst. "Het is bijltjesdag,'' zegt een prominente
CDA'er.
De oudgedienden Michel Santbergen en Ries Smits nemen zelf afscheid. De
andere twee CDA-raadsleden, Aline Pastoor en Wil Vonk, zijn door Klein en
partijvoorzitter Jeanette Doll op een zijspoor gezet. Voor Pastoor - vier jaar
geleden op drie - is nu plaats acht gereserveerd. Vonk zou lijstduwer
worden en komt op dertig, melden meerdere betrouwbare bronnen in de
partij.
De leden worden volgende week schriftelijk op de hoogte gesteld van de
afrekening. Zij zien dan dat Tweede Kamerlid Nicolien van Vroonhoven op
de tweede plaats komt te staan. Zij hoefde niet te solliciteren, maar werd
door het partijbestuur gevraagd om in de gemeenteraad plaats te nemen.
Op de derde plek komt de huidige fractiemedewerker Gert-Jan Bakker.
Het gedwongen vertrek van Pastoor en Vonk is opmerkelijk. De eerste kreeg
deze collegeperiode ruzie met Karsten Klein en wordt daarvoor nu gestraft,
aldus meerdere bronnen die anoniem willen blijven. Pastoor zelf is verbaasd
over het besluit van de partijtop. "Ik begrijp het niet. Ik ben eerder zeer
positief beoordeeld en zelfs betiteld als iemand die geschikt was voor een
wethouderspost.''
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Volgens Pastoor heeft ze nooit een gesprek gehad met het partijbestuur. Zij
overweegt zichzelf nu terug te trekken.
Wil Vonk was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Zij zou door de
partijtop niet goed genoeg zijn bevonden voor een hoge positie. Santbergen
en Smits vinden beiden dat ze al lang genoeg actief zijn geweest in de
politiek en waren niet meer beschikbaar voor een nieuwe periode, zeggen ze
desgevraagd.
CDA-afdelingsvoorzitter Jeanette Doll wil geen commentaar geven. "Er is
officieel nog geen lijst en als die er is, moet die eerst naar de leden,'' zegt
zij.
De VVD maakt binnenkort de voorlopige lijst officieel openbaar. De liberalen
kiezen voor vertrouwde gezichten. Eerder was al bekend dat de huidige
wethouder van onderwijs en sport Sander Dekker lijsttrekker zal worden.
Nummer twee op de lijst is de huidige fractieleider Anne Mulder, drie is
raadslid Iris Michels-Spee, vier wethouder Frits Huffnagel, vijf collega Peter
Smit en raadslid Arjen Lakerveld is zesde.
Op zeven komt het eerste nieuwe gezicht: Catharina Abels. Zij was tot 2008
raadslid in Meppel, verhuisde vorig jaar naar Den Haag en werkt bij de
gemeente. Na haar volgen de raadsleden Bart de Liefde en Boudewijn Revis.
Lijstduwer wordt Europarlementariër Hans van Baalen. (MAARTEN
BRAKEMA)
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