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Beste ChristenUnie leden,  
 

Fijn dat u de nieuwsbrief leest. We vinden het 
belangrijk onze leden op de hoogte te houden. Als 
u suggesties heeft hoe we bijvoorbeeld de 
nieuwsbrief kunnen verbeteren of welke 
onderwerpen u meer belicht wilt zien, horen we 
het graag. In deze nieuwsbrief aandacht voor de 
mogelijke herindeling met onze buurgemeente 
Giessenlanden. Voor onze fractie een dossier waar 
veel tijd en energie in gaat zitten. Dat soort 
beslissingen gaan niet over één nacht ijs. Tijdens 
onze jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 10 
november willen we u hierover verder 

informeren. Ik waardeer het enorm als ik u op 
onze ledenvergadering mag ontmoeten. Het is 
voor u een gelegenheid om met uw bestuur en 
onze raadsleden in gesprek te gaan. Voor ons is 
het erg belangrijk om te weten wat er bij u leeft. 
Hopelijk tot de 10e! 
 

Hartelijke groet,  

 

Michiel 

 

 

 

 

1. Wie ben je? Stel je eens voor ... 

Mijn naam is Harry Stam, ben 52 jaar en sinds 1985 gelukkig getrouwd met 

Marlene. Onze beide kinderen (Ruben en Lisette) zijn volwassen en wonen met 

hun partner op zichzelf, dus wij hebben het rijk alleen… Sinds maart van dit jaar 

ben ik als zelfstandig adviseur/projectmanager in de ICT actief en Marlene is 

leerkracht op School met de Bijbel de Wegwijzer, hier in het dorp. Naast sportieve 

bezigheden, ben ik ook als ouderling lid van de kerkenraad van de gereformeerde 

kerk (synodaal, zoals de vrijgemaakte CU-leden zullen zeggen;-) in Nieuw-

Lekkerland. Sinds september van dit jaar ben ik raadslid geworden, nadat Bram 

van den Berg buiten Molenwaard is gaan wonen en er in de gemeenteraad dus 

een zetel vrijkwam. 

2. Waar staat je thuis? 

Ik ben geboren en getogen in Nieuw-Lekkerland. Het dorp ligt me na aan het hart, mede door de honderden 

jaren dat mijn familie hier al woont. Zo is mijn opa, Cornelis Stam, o.a. kerkenraadslid en wethouder geweest 

in ons dorp. Kennelijk valt de kerkelijke/politieke appel niet ver van de boom!. 
 

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

Ik ben lid vanaf de oprichting van de RPF in Nieuw-Lekkerland, dus dat zal zo rond de 25 jaar liggen. Met de 

CU deel ik een aantal van de voor mij belangrijke waarden in het leven. Sociaal aan de linkerflank, ethisch 

aan de gematigde rechterzijde en zeer behoedzaam voor doorgeschoten individualisme vanuit liberale hoek. 

Daarnaast strijdt de CU voor de vrijheid van godsdienst en onderwijs. Daarnaast wil de CU niet koste wat het 

kost dwingend zijn in het opleggen van regels die anderen niet begrijpen omdat ze vanuit een andere leef- of 

denkwereld redeneren. Afgelopen tijd hebben we als fractie en bestuur met elkaar over strategie, identiteit 

en zichtbaarheid te spreken. Het was mooi om elkaar zo dieper te leren kennen. 
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4. Wie/wat motiveert jou in het dagelijks leven? 

Ik herken me in de ondertitel bij het logo van de CU: Geef geloof een stem. Ik geloof dat God naar ons 

toekomt in Zijn Zoon en dat ik daarop mag reageren door te leven vanuit zijn belofte dat ik ook Zijn kind ben. 

Dat is 100% genade enerzijds en 100% eigen verantwoordelijkheid anderzijds. Dat motiveert mij in het 

dagelijks leven. Soms met een ‘stem’, soms zwijgend, soms zeker wetend, soms vragend, soms werkend en 

soms rustend. Maar altijd in Zijn Hand geborgen. 
 

5. Wat is je wens voor de ChristenUnie Molenwaard?  

Met een ‘mogelijke’ fusie met Giessenlanden in het vooruitzicht (‘mogelijk’, omdat de gemeenteraden er nog 

over moeten besluiten), wens ik dat we als (steun)fractie, wethouder, bestuur en ook als inwoners van de 

diverse dorpen, zowel de identiteit behouden, als ook het vertrouwen in elkaar houden en we, in 

afhankelijkheid van onze God, gezamenlijk de goede dingen mogen blijven doen. Datzelfde wens ik ook voor 

onze partijvrienden van CU Giessenlanden. Als de fusie met Giessenlanden daadwerkelijk doorgaat, dan 

wens ik een toekomstbestendige en geruisloze overgang naar een nieuwe kiesvereniging, bestuur, 

(steun)fractie en, wie weet, ook weer een CU-wethouder! 
 

6. Waar zie jij jezelf over 15 jaar?  

Als we het DV mogen beleven, dan hoop ik in dat jaar mijn pensioen te bereiken… 

 

Uit de raad: van de fractievoorzitter;  

Stand van zaken fusieonderzoek Molenwaard-Giessenlanden 

Het is alweer even geleden dat Giessenlanden aan 

Molenwaard vroeg om na te denken over een 

fusie met hen. Wij vonden het starten van een 

onderzoek naar fusiemogelijkheden zeker niet 

voor de hand liggend. Want Molenwaard bestaat 

nog maar net, dus de vraag kwam te vroeg op ons 

pad. Maar ons daaraan onttrekken konden en 

wilden uiteindelijk we ook niet, immers daarvoor 

is Molenwaard teveel verbonden met al het 

gebeuren in de Alblasserwaard - Vijfheerenlanden. 

En misschien zou het op de langere termijn wel 

kunnen helpen om als kleine kernen niet 

opgeslokt te worden door het stedelijk gebied van 

Gorinchem of Drechtsteden. Ook zagen wij de 

vraag van Giessenlanden nog in het perspectief 

van het vroegere samenwerkingstraject van 

Liesveld, Graafstroom, Nieuw-Lekkerland en 

Giessenlanden.  

(Bron afbeelding:Gemeente Giessenlanden) 
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Kort door de bocht zou daarom gezegd kunnen 

worden dat we verder gaan met een al veel eerder 

ingezet fusietraject.  

Zo is de ChristenUnie positief-kritisch in het 

fusieonderzoek met Giessenlanden gestapt. Wij 

zijn in principe niet voor verdere schaalvergroting 

zijn, tenzij op overtuigende wijze duidelijk is dat 

dit het beste is voor onze inwoners, instellingen, 

bedrijven, enz. 

Inmiddels zijn de onderzoeken uitgevoerd, en de 

colleges van B&W hebben een gezamenlijk 

fusievoorstel aan de gemeenteraden voorgelegd. 

Wij hebben gekeken of een fusie met 

Giessenlanden echt wat oplevert voor onze 

inwoners, bedrijven en instellingen. De 

onderzoeken wijzen uit dat dit op veel punten het 

geval is, zij het veelal in bescheiden mate. Zo is de 

verwachting dat tarieven licht dalen, de financiële 

situatie verbetert, de kwaliteit van dienstverlening 

op peil blijft en we als grotere gemeente meer 

zeggenschap krijgen in de regionale diensten.  

Maar onze fractie ziet ook risico’s en we zijn erg 

beducht voor een grotere afstand tussen 

gemeente en inwoners. Wij pleiten voor behoud 

van de nabijheid en toegankelijkheid van de 

gemeente, de dienstverlening en het kerngericht 

werken. Behoud van de menselijke maat en een 

gemeente en gemeentebestuur die dicht bij haar 

inwoners staan vinden wij cruciaal. De gemeente 

en haar inwoners moeten nauw met elkaar in 

verbinding blijven staan. Wat nu is opgebouwd 

aan relatie en samenwerking tussen gemeente en 

inwoners mag niet verloren gaan; sterker nog, dat 

zal verder moeten worden verbeterd. Ook van 

inwoners horen wij deze opmerkingen terug.  

Verder hebben we aandacht gevraagd voor het 

begrip ‘identiteit’ wat ook door veel inwoners is 

genoemd in de interviews over herindeling. 

Daaraan gekoppeld noemen inwoners zaken als 

behoud van leefbaarheid en voorzieningen, 

behoud van waarden en normen, behoud van de 

onderlinge band, de cultuur en de eigenheid in de 

kernen. Ook wij vinden die zaken van groot belang 

en we hebben het college dan ook gevraagd om 

dat allemaal nog verder uit te werken in het 

definitieve fusievoorstel.  

Over het geheel gezien straalt het fusievoorstel 

een positief beeld uit – een fusie zou op allerlei 

punten voordeel bieden - terwijl een fusie bij veel 

inwoners juist een negatief beeld en gevoelens 

oproepen. Daarmee gaat er in onze ogen iets mis 

in de communicatie en de betrokkenheid van de 

burgers bij het fusieproces. Wij vinden 

betrokkenheid van de inwoners belangrijk, 

daarom hebben we het college gevraagd dat zo 

spoedig mogelijk te verbeteren (ook wat betreft 

communicatie met onze inwoners). 

Samengevat kan de ChristenUnie akkoord gaan 

met het fusievoorstel, mits in de definitieve 

fusieplannen voldoende oplossingen worden 

aangedragen om onze genoemde zorgpunten weg 

te nemen. Later dit jaar neemt de gemeenteraad 

het definitieve besluit. 

 

  Agendatip: Ledenvergadering ChristenUnie Molenwaard 10 november 2016  
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Afscheid en entree raadsleden 

Tijdens de raadvergadering van 21 september j.l. heeft Bram van den Berg uit Nieuw Lekkerland afscheid 

genomen als ons raadslid voor de CU in Molenwaard. Bram en Maaike zijn verhuisd naar Laren 

(Gelderland) en daarom heeft Bram zijn ontslag moeten indienen bij de raad. Er werden mooie woorden 

gesproken door dhr. De Gruijter (nestor van de raad), burgemeester Van den Borg en onze eigen 

fractievoorzitter Gert Lems. 

Ook Bram heeft nog een korte speech gehouden en roemde daarbij de plaatselijke politiek als zijnde 

betrouwbaar en een “warm bad”. Wij wensen Bram en Maaike Gods zegen op hun verdere levenspad. 

 

Direct hierna is Harry Stam beëdigd als opvolger. Meer informatie over Harry kunt u lezen in de rubriek 

“Even Voorstellen” op pagina 1 van deze nieuwsbrief. Het bestuur is dankbaar en blij met deze kundige 

opvolger en wij wensen Harry een goede tijd in de Molenwaardse raad en veel zegen om het geluid van 

de ChristenUnie maximaal te kunnen laten weerklinken. 

 


