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CDA’er Kroot, fractievoorzitter van het Bestse CDA, wil een waarden-en-normenstelsel  
lanceren, een gedragsreglement, een top 10 van fatsoensregels om de Bestse burgers tot de 
beste burgers van Nederland te maken. 
 
Sommigen hebben het CDA-lid onmiddellijk een zedenprediker genoemd en de commissie 
Algemene Zaken heeft het plan al naar de prullenmand verwezen. 
 
Dat is echter wel erg boud; het CDA onderneemt tenminste actie en belijdt niet alleen iets 
met de mond. 
 
Naar verluidt wordt er binnen de CDA-fractie nog wel flink gesteggeld over de vele ideeën, 
die nu nog een heuse potpourri vormen, en er is nog allerminst een intern akkoord. 
 
Zo zou men nog soebatten over een initiatief om elke burger ertoe te bewegen het eigen 
stoepje weer letterlijk te gaan schrobben, zoals men vroeger het eigen stoepje schrobde, bij 
voorkeur zaterdags , liefst ’s ochtends, zodat Best zaterdagsmiddags al proper het weekend 
in kan. 
 
Het CDA wil ook, zo wordt althans verteld, faliekant afrekenen met de vermaledijde 
hondendrollen die hondenbezitters buiten de hondenuitlaatplaatsen zonder gêne tussen de 
eiken-  en lindebomen en op het trottoir laten liggen. 
 
Verder zou het CDA, aldus ingewijde bronnen, agressie willen beteugelen door het lanceren 
van de slogan ‘Houd van elkaar’, die hopelijk niet tot de gedachtegang leidt dat er vrijelijk 
openhaardhout bij de buren gejat kan worden. 
 
Het CDA zou via een promotieactie ook het spreken van het dialect in openbare ruimten 
willen bevorderen, waarvoor paradoxaal genoeg de afkorting ABN wordt gebezigd, het 
Algemeen Bests Nederlands, waarin ‘krek’ als de correcte vorm van ‘correct’ geldt. 
 
Ook schijnt het CDA de groetplicht te willen invoeren via een door KPN gesponsorde  
hi-cursus (vooraf te betalen), waarop men bijvoorbeeld uitbundig ‘goedemorgen’, 
‘goedendag’ en ‘goedenavond’ leert zeggen, zij het in het dialect. 
 
Maar niets is nog zeker en niemand weet wat er precies gebeurt; het wachten is op de 
definitieve regels waarna het Bestse CDA-plan pas werkelijk op zijn merites kan worden 
beoordeeld. 
 


