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Beste ChristenUnie leden,  
 
Nu de zomer weer voorbij is, hebben we het 
politieke werk weer ter hand genomen. 
September stond voor ons in het teken van 
afscheid nemen. Anton Verweij en Gerrit 
Damsteegt hebben hun taken voor het bestuur 
neergelegd. We zijn heel blij en dankbaar voor wat 
zij vele jaren voor onze ChristenUnie hebben 
gedaan. Gelukkig hebben we ook een nieuw 

bestuurslid verwelkomt: Jan Pieter Moret uit Oud-
Alblas. In de volgende nieuwsbrief kunt u kennis 
met hem maken. Onze wens is om het bestuur 
verder te versterken met nog een bestuurslid, dus 
als u een idee heeft wie een kandidaat zou kunnen 
zijn, horen wij het heel graag. Verder maakt u in 
deze nieuwsbrief kennis met Folker Damsteegt, 
een Nieuw-Lekkerlander die vele jaren zeer actief 
is geweest voor onze CU. Daarnaast praat Erik 
Jonker u bij over de ontwikkelingen in het sociale 
domein. 

 

 

 

1. Wie ben je? 
Als je zo’n vraag krijgt dan denk je: tja, wie ben ik en wat zal ik vertellen? 
Wat zou iemand van mij willen weten en wat is echt belangrijk?  
  
Mijn naam is Folker Damsteegt, geboren en getogen Lekkerlander en bijna 

60 jaar. (voel me nog niet zo). Ik ben bijna 37 jaar gelukkig getrouwd met 

Anja. Wij hebben vijf kinderen en vier kleinkinderen. Het is mooi om 

getrouwd te zijn, mooier om vader te worden en het mooist om opa te zijn. Ik ben werkzaam bij de Dienst 

Terugkeer & Vertrek van het Ministerie van Veiligheid & Justitie in ’s Hertogenbosch. Na mijn politieke 

activiteiten mag ik nu in mijn vrije tijd een bijdrage leveren binnen onze kerkgemeenschap en Keerpunt 

(interkerkelijke samenwerking) Nieuw-Lekkerland 

2. Waar staat je huis? 

Wij wonen in Nieuw-Lekkerland. Op een prachtig plekje middenin het dorp waar wij ruim 33 jaar wonen. 

 Inmiddels leven we achter de hekken op de dijk i.v.m. de dijkverzwaring, dit gaat een jaar lang duren 

3. Waarom ben je lid van de CU en enig idee hoe lang al? 

Vanaf de oprichting van de CU in 2001 en daarvoor vanaf 1993 ben ik lid van de RPF.  Mijn vrouw heeft mij lid 

gemaakt en dat was best heftig want ik kom uit een echt CDA-nest. Mijn vader heeft 28 jaar voor de 

ARP/CDA in de Lekkerlandse raad gezeten. Dat was (zeker in het begin) niet gemakkelijk want je stelt mensen 

teleur. Toch ben ik overtuigd lid geworden van de RPF omdat deze partij meer strookte met mijn visie en 

doelstellingen. Hoewel de CU landelijk niet groot is ben ik overtuigd dat ‘een Gideonsbende’ veel kan 

uitrichten. Een aantal jaren geleden met de 2e Kamerverkiezingen had de CU als thema: ‘Duidelijk, Eerlijk, 

Echt’. Natuurlijk zijn heldere en concrete doelstelling in de politiek belangrijk maar het is mijn overtuiging dat 

de wijze waarop je die gestalte geeft nog belangrijker is. Niet de harde politiek van betweters en mensen die 

eigenwijs volhouden dat hun idee het best is maar een beweging van mensen die door overtuiging gedreven 

de samenwerking zoeken en investeren in de ander en de samenleving, en daardoor zichtbaar maken dat 

christenen een missie hebben (dienstbaar zijn in Gods schepping) en daaraan van harte gestalte geven.  

Dan is het opkomen voor de zwakken een erezaak en die verdient de hoogste prioriteit. Dat geldt niet alleen 
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landelijk maar ook lokaal. Zorg daarom bijvoorbeeld dat er geen WMO-geld overblijft maar dat dit geld zo 

goed mogelijk besteed wordt aan hen die dat echt nodig hebben.  

 

4. Wie/wat motiveert je in het dagelijks leven 

Mensen die naar de ander omzien en dat niet met veel woorden of publiciteit doen. Ten diepste ben ik er 

van overtuigd dat het Gods liefde en Geest zijn die een mens -en dus ook mij- motiveert om de dingen te 

doen die ik mag doen. Vaak ervaar je dat niet zo totdat er iets gebeurt wat je raakt en dan realiseer je wat 

het betekent dat Gods Zoon zelf naar deze wereld is gekomen om ons leven zin en inhoud te geven.  

 

5. Wat is je wens voor de ChristenUnie Molenwaard?/Waar ben je trots 

op?  

Dat zij een beweging van betrokken mensen zullen zijn die in Molenwaard 

samenhang en verbinding brengt en mensen motiveert om -wellicht in hun 

eigen omgeving- hun steentje bij te dragen en dat de gemeente echt het 

schild voor de zwakken zal zijn. Meer zichtbaar zijn en worden is dan wel 

belangrijk. Als je niet direct (meer) bij de politiek betrokken bent dan weet 

je niet wat er gebeurt en waar de CU-fractie voor staat en het verschil 

maakt.  

Goed dat er nu periodiek een nieuwsbrief is gekomen.  

6. Waar zie jij jezelf over 15 jaar? 
Ik hoop dat ik dan nog in gezondheid mag genieten van het leven met mijn 
kinderen en kleinkinderen en het goede van dit leven en ook mijn steentje nog mag bijdragen voor zover dat 
dan nog kan.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Op zaterdag 31 oktober is het weer zover: de ChristenUnie opent een dag de deuren van de Tweede 

kamer voor alle mensen die een uniek kijkje achter de schermen willen. Daarnaast is de ChristenUnie 

Open Dag ook echt een dagje uit voor het hele gezin met speciale programma’s voor tieners, studenten 

en kinderen.  

Ga je mee? Je kunt  meedoen met het ‘vragenuurtje’, in gesprek gaan met de Kamerleden en nog veel 

meer. Het is de ultieme kans om erachter te komen wat de ChristenUnie nou eigenlijk precies in de 

Tweede Kamer doet en hoe onze Kamerleden actief handen en voeten aan hun geloof geven. 

Op www.christenunie.nl/opendag  kun je meer informatie vinden over het programma. 

 

http://www.christenunie.nl/opendag
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Uit de raad: Sociaal domein: 
 

Nu we een half jaar achter de rug hebben, na de 

invoering van de nieuwe participatiewetten, wil ik 

een klein overzicht geven waar de gemeente 

Molenwaard op dit moment staat en waar we 

tegenaan lopen. 

De nieuwe wet Wmo is ingevoerd, vele cliënten 

hebben inmiddels een herindicatie achter de rug 

en dat kan wel eens vermindering van zorg 

opleveren. Ondanks dat de middelen minder zijn 

en dus hoe vervelend ook, sommigen minder zorg 

(gaan) krijgen, kunnen we wel stellen dat in het 

algemeen de problematiek gelukkig meevalt.  

 

Natuurlijk iedereen die dit aangaat, vindt dit 

vervelend. Als gemeente (zowel college, raad als 

ambtelijke ondersteuning) zitten we bovenop 

deze materie en overleggen we bijna maandelijks 

op een locatie om de laatste actualiteit door te 

spreken. Bij dit overleg zit ook een vertegen-

woordigster van de  Wmo adviesraad. 

De raadscommissie sociaal domein heeft de 

laatste keren vergaderd op verschillende locaties. 

We spreken dan ook direct met het zorgveld, 

horen waar de diverse instellingen en organisaties 

tegenaan lopen, zien met eigen ogen wat ze doen 

en vooral welke oplossingen eventueel toepasbaar 

zijn. 

Zo zijn wij inmiddels geweest bij Hof van Ammers 

in Gr-Ammers, Zorgboerderij De Molenhoeve in 

Streefkerk, woonlocatie De Haven in  

Nw-Lekkerland,  maar we hebben ook een 

werkbezoek gebracht in Dordrecht bij het 

opvangcentrum  van het Leger des Heils. Dit zijn 

interessante bezoeken, soms indrukwekkende 

ervaringen; en altijd een gastvrije ontvangst. De 

begeleiders van deze instellingen zijn altijd blij 

met een bezoek van de gemeenteraad. We delen 

informatie en worden op deze manier beiden 

wijzer.  

Het laatste halfjaar is er ook veel tijd besteed aan 

de bestuurlijke eenwording van de Regionale 

Sociale Dienst en de GR Avelingen. Beide 

organisaties staan onder bestuurlijke leiding van 

de gemeenten in de Alblasserwaard-

Vijheerenlanden. Met ingang van het nieuwe jaar 

moeten deze diensten onder één leiding gaan 

functioneren. Het doel hiervan is dat met minder 

financiële middelen dezelfde zorg/hulp/inzet 

geregeld kan worden. De samenvoeging zorgt 

voor minder uitvoeringskosten, minder 

administratieve en directiekosten. 

Een kleine vooruitblik 

De komende periode staat in het licht van de 

nieuwe begroting 2016, de effecten van de 

bezuinigingen en de laatste stand van zaken van 

alle bestuurlijke sociale ontwikkelingen. Als u/jij 

daar vragen, ideeën of opmerkingen over heeft  

benader onze  fractie gerust.  

Dan nog een vraag aan iedereen! 

Als jullie signalen krijgen over moeilijkheden in de 

zorg, problemen bij de zorguitvoering, enzovoorts, 

laat ons dat weten en 

neem contact op met óf 

de Wmo adviesraad, óf 

met de gemeente of 

gewoon met mij: 

 Erik Jonker 

06 – 2053 1054 

erik.jonker@gemeentemolenaard.nl 
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ChristenUnie Kiesvereniging Molenwaard Ledenvergadering 23 September 2015 

De jaarlijkse ledenvergadering was deze keer gecombineerd met een bezoek aan een zorgboerderij. We 

waren te gast bij Klaas & Hetty Damsteegt uit Nieuw Lekkerland die ons gastvrij hebben ontvangen op hun 

boerderij “Zon van Gerechtigheid”. Dagelijks ontvangen zij zorgcliënten en geven hen een nuttige dag-

besteding, wat hen sociaal vormt en een (kleine) hoop geeft op uiteindelijk plaatsing in de maatschappij.  

Erg mooi werk, wat zij met veel plezier en toewijding doen.  

 

 

 

 

Tijdens de vergadering is Jan Pieter Moret met algemene stemmen gekozen tot bestuurslid. Jan Pieter is 

geen onbekende binnen de ChristenUnie. Eerder al was hij actief in de raad van Graafstroom en in de 

schaduwfractie. We zijn dankbaar dat hij zich beschikbaar heeft gesteld voor een bestuursfunctie.   

 

Voor meer 

informatie over de 

ledenvergadering, 

zorgboerderij en de 

foto’s, check de 

website: 

www.molenwaard. 

christenunie.nl 

Ook is feestelijk afscheid genomen van 

Anton Verweij en Gerrit Damsteegt.  

Beiden hebben zich jarenlang in 

bestuursfuncties ingezet voor de 

ChristenUnie. 

Anton eerst voor Nieuw Lekkerland en Gerrit 

voor Graafstroom.  

We zijn hen dankbaar voor hun tomeloze 

inzet en wensen hen en allen die bij hen 

horen alle Goeds en Zegen voor de toekomst. 


