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Beste ChristenUnie leden,  
 
We leven in een bijzondere tijd. Politiek is er veel 
aan de hand. De problemen stapelen zich op. Het 
vluchtelingenprobleem: wie weet de oplossing? 
De moed zakt je in de schoenen als je de 
journaalbeelden ziet. Wat een verdriet en ellende 
maken mensen mee die moeten vluchten. 
Grenzen worden gesloten. Hoe zal dit aflopen? 
 
Niet zo lang geleden preekte ds. H.J de Graaf bij 
ons. Hij preekte over Openb. 4 en 5. Niemand is 
gerechtigd om de boekrol te openen. Hierin is de 
wereldgeschiedenis beschreven. De inhoud is 
verborgen. Niemand? Gelukkig wel!  De opgestane 
Christus is bij machte de boekrol te openen. Er zal 
een jongste dag aanbreken. We mogen met 
vertrouwen naar de toekomst kijken. Het Godslam 

heeft overwonnen. Hij stond als geslacht: met 7 
(volheid) horens: kracht. Zeven ogen: kennis en 
wijsheid. De kracht waarmee de satan teniet 
gedaan wordt en de ogen om de gelovigen te 
beschermen. Het loopt uit op een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde. Angst, onzekerheid? We 
kennen het allemaal. Het komt goed met de 
schepping! Het is weer Pasen geweest. Jezus 
Christus heeft de dood overwonnen. En dat geldt 
ook voor al Gods kinderen:  
 
Blij vooruitzicht dat mij 
streelt!   
 
vriendelijke groet,   
Henk Aantjes 

 

 

 

 

 

 

1. Wie ben je? Wie zijn jullie? 

Wij zijn Johan en Petra Terlouw.  

Al 25 getrouwd en gezegend met 4 kinderen waarvan de 

oudste getrouwd is. In het dagelijks leven runt Johan zijn 

eigen bedrijf in de elektro-techniek. Petra is pedagogisch medewerker op de peuterspeelzaal. Verder staan 

wij zaterdags aan de voetballijn van onze zonen of bij het volleybalveld van onze dochter. Als er nog tijd over 

is gaat Petra graag hardlopen en Johan stapt op de racefiets of gaat naar de sportschool. Ook houden we van 

goede gesprekken met vrienden onder het genot van lekker eten of een wijntje. Verder gaan wij graag om 

met jongeren om ze mee te nemen op weg in hun geloof. Door een bijbelkring te leiden maar ook door 

werkvakanties te organiseren. 

2. Waar staat je huis? 

Sinds ons trouwen wonen wij in Groot-Ammers.   

Wel zijn we een keer verhuisd maar dat was binnen Groot-Ammers. 

 

3. Waarom zijn jullie lid van de CU en enig idee hoe lang al? 

Omdat het de identiteit vertegenwoordigt die wij zoeken in de politiek.   

Geen idee precies, hoelang wij al lid zijn. Waarschijnlijk al een jaar of 10?. 
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4. Wie/wat motiveert jullie in het dagelijks leven? 

Onze motivatie in het dagelijks leven halen we uit datgene wat God ons geeft d.m.v. ons werk maar vooral 

door Zijn liefde uit te delen.  

 

5. Wat is je wens voor de ChristenUnie Molenwaard?  

Dat ze vast blijven houden aan hun identiteit en daar ook God in blijven zoeken. 

 

6. Waar zien jullie jezelf over 15 jaar?  

Genietend van ons “bijna – pensioen” ;).  

Maar vooral dat we nog meer mogen betekenen voor onze Heer in Zijn koninkrijk. 

 

Uit de raad: Stand van zaken herindelingsdiscussie Molenwaard - Giessenlanden: 
 

 

(bron afbeelding: www.secure.giessenlanden.nl) 

Het zal niemand ontgaan zijn dat in de 

Alblasserwaard/Vijfheerenlanden de herindelings-

discussie inmiddels volop gaande is. Zelfs de 

provinciegrenzen staan ter discussie; waarbij 

Leerdam, Zederik en Vianen na samenvoeging 

misschien wel in de provincie Utrecht komen te 

liggen. In de Alblasserwaard heeft Hardinxveld-

Giessendam inmiddels besloten om bij de 

Drechtsteden aan te sluiten en Gorinchem wil 

voorlopig nog zelfstandig blijven. Molenwaard en 

Giessenlanden zijn momenteel nog bezig met 

onderzoek en verkenning naar de nut en noodzaak 

van samenvoeging.  Voor Molenwaard begon de 

herindelingsdiscussie eigenlijk te vroeg; immers 

we bestaan nog maar net. Echter toen 

Giessenlanden naar ons toe kwam - met het 

verzoek om samen onderzoek te doen naar de 

meerwaarde van een bestuurlijke fusie - konden 

wij ons er ook niet aan onttrekken. Door de 

onderlinge samenwerkingsrelaties zijn we nauw 

verbonden met omringende gemeenten en wat 

daar gebeurt; en de uiteindelijke herindelingkeuze 

van Giessenlanden kan van strategische invloed 

zijn op het bestuurlijk en organisatorisch 

eindplaatje van de Alblasserwaard.  

Maar bovenal zien wij het verzoek van 

Giessenlanden ook nog in het licht van het 

samenwerkingstraject van Liesveld, Graafstroom, 

Nieuw-Lekkerland en Giessenlanden van 2008. 

Kort door de bocht zou daarom gezegd kunnen 

worden dat het aanhaken van Giessenlanden bij 

Molenwaard de laatste fase is van een eerder 

ingezette fusie. Waarbij het niet gaat om het 

belang van de instituut gemeente en de 

gemeentegrenzen, maar het moet gaan om de 

belangen van de gemeenschap(pen) en hoe die zo 

goed mogelijk te bedienen. 

Zodoende heeft de ChristenUnie Molenwaard, 

met enkele slagen om de arm, positief gereageerd 

op het verzoek van Giessenlanden om samen 

onderzoek te doen naar de meerwaarde van een 

bestuurlijke fusie. Die slagen om de arm hebben 

te maken met ons algemene uitgangspunt dat we 

in principe niet voor verdere opschaling zijn, tenzij 

dat overduidelijk is dat dit het beste is voor onze 

inwoners, instellingen, bedrijven, enz.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0_aTM-7HLAhXCIpoKHTtjDfMQjRwIBQ&url=https://secure.giessenlanden.nl/document.php?m=16&fileid=55087&f=2c8fe11525f4fdeb3b7e029ed6d9bdb4&attachment=0&psig=AFQjCNG1vA2TB7CsQwNxdIZHbu71XyUD0Q&ust=1457556565536864
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En die duidelijkheid zal dus uit het onderzoek 

moeten blijken. Overigens verwachten we dat 

zaken als de nieuwe Molenwaardse 

dienstverlening (zonder gemeentehuis), en het 

kerngericht werken, ook in groter verband kan 

worden uitgevoerd; en misschien nog wel verder 

verbeterd kan gaan worden. Maar om dit zeker te 

weten hebben we het college gevraagd om dit 

verder uit te zoeken in het onderzoek. 

Desalniettemin blijven wij toch wat beducht voor 

het risico van een grotere afstand tussen bestuur 

en inwoners. Onze fractie blijft dan ook 

nadrukkelijk aandacht vragen voor behoud van de 

menselijke maat en een gemeente(bestuur) dat 

dicht bij haar inwoners staat. Een nabije gemeente 

in alle opzichte voor onze burgers vinden wij van 

wezenlijk belang. Daarnaast kijken we ook naar 

wat een fusie met Giessenlanden betekent voor 

zaken als maatschappelijke meerwaarde, de  

gemeentelijke financiën, kwaliteit en 

bereikbaarheid dienstverlening en 

kwetsbaarheid.  

Met de start van het onderzoekstraject is de 

verkering van Molenwaard en Giessenlanden  

serieus geworden. En er wordt in de 

wandelgangen al gesproken over de gemeente 

Alblasserwaard als werknaam. De achterliggende 

tijd zijn we bij elkaar op visite geweest, hebben we 

elkaars huishoudboekjes en inboedel eens goed 

bekeken, en gekeken wat een gezamenlijke 

toekomst kan opleveren.  Dat heeft twee 

rapporten opgeleverd: de rapportage 

“bureauonderzoek” en de rapportage 

“herindelingsscan”. Uit de onderzoeken komt 

duidelijk naar voren dat Molenwaard en 

Giessenlanden in veel opzichten op elkaar lijken 

en er veel verwantschap is. En een fusie zou 

gemakkelijk en zonder veel gedoe kunnen 

plaatsvinden. 

En wat betreft de voordelen van een fusie geven 

de rapporten een licht positief beeld. Zo zou een 

fusie vooral verbetering betekenen voor de 

professionaliteit van het ambtelijk apparaat, de 

bestuurskracht en toegankelijkheid van de 

gemeente. In financieel opzicht zou een fusie 

weinig meerwaarde opleveren. En voor onze 

inwoners blijven de tarieven min of meer gelijk.  

 

Maar er is nog meer informatie nodig om tot een 

goed besluit te komen, namelijk de gevoelens, 

inzichten, behoeften, enz. van de samenleving bij 

dit onderwerp. Het volgende - en laatste - 

onderdeel van het onderzoekstraject betreft dan 

ook het raadplegen van onze inwoners, 

instellingen en bedrijven over een mogelijke fusie 

met Giessenlanden. Graag willen we horen hoe 

men in de samenleving hierover denkt. Welke 

kansen en bedreigingen ziet men bij een fusie met 

Giessenlanden? En hoe zou een samengevoegde 

gemeente eruit moeten zien? Enz. In de loop van 

2015 zullen de inwoners, instellingen en bedrijven 

van Molenwaard en Giessenlanden daarover 

benaderd gaan worden. Onze fractie hecht hier 

zeer aan, en hopen op veel en goede inhoudelijke 

bijdrage vanuit de samenleving bij het 

herindelingsvraagstuk. 

 

Gert Lems, fractievoorzitter 

ChristenUnie Molenwaard. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY-ZmtgbLLAhXJYZoKHfjxCo0QjRwIBw&url=https://twitter.com/gertlems&psig=AFQjCNEVuO9vq50Mr3EEyLTDv7McYtjlrQ&ust=1457557935246338
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*=Uitnodiging:  Op D.V. zaterdag 7 mei is de ChristenUnie present op de braderie/rommelmarkt in 
Bleskensgraaf. Wij zijn aanwezig van 9:00 – 16:00u. Wij zijn op zoek naar leden die het leuk vinden om ons 
team een uurtje te versterken in de stand. Lijkt u dat leuk, meld u zich dan aan via het emailadres van de CU 
Molenwaard. Of kom gerust even langs bij onze stand, van harte welkom! 

Extra ledenvergadering: van 'Kiesvereniging' naar 'Lokale afdeling' 
 
Per 1 januari 2016 zijn alle 'kiesverenigingen' van de ChristenUnie omgezet in lokale afdelingen.  
Ondanks dat het inhoudelijk alleen een naamswijziging is moest er toch één en ander geregeld worden. 
De nieuwsbrieven zijn aangepast, de benaming op de website is aangepast en voor het belangrijkste hebben 
wij formeel uw instemming nodig: 

Het goedkeuren van de naamswijziging middels notariële akte statutenwijziging door de leden 
 
Graag nodigen wij u uit voor de extra ledenvergadering op woensdag 13 april. 
Bovenstaande is het enige agendapunt.  
 
Agenda:  
19:30-19:40u  koffie/welkom 
19:40-20:00u  goedkeuren wijziging middels notariële akte 
20:15  Einde vergadering 

Locatie: CBS de Bron, Dorpsstraat 13, 2973 AB Molenaarsgraaf. (parkeren op parkeerplaats Jumbo) 

Agenda ChristenUnie Molenwaard  
 

Raadsvergadering   05 april 

Referendum associatieverdrag 06 april 

Ledenvergadering   13 april 

Partijcongres Zwolle    23 april 

Rommelmarkt Bleskensgraaf  7 mei* 

Fractievergadering   18 mei 

Raadsvergadering    24 mei 

Partijcongres Nijkerk   26 nov  

 

De fractie vergadert gebruikelijk de woensdag 

voorafgaand aan de raadsvergadering. Wilt u 

een fractievergadering bijwonen, dan kan dat. 

Neem contact op met onze fractievoorzitter; Gert 

Lems. 0184-600228. 

 

website:  www.molenwaard.christenunie.nl 

email:   CUMolenwaard@outlook.com  

Toeristenbelasting,  

molens  en de grutto 

Onze waard heeft meer te bieden dan de 

molens. Niet voor niets groeien de campings 

en B&B- gelegenheden. Ik denk aan de 

slingerende rivierdijken, de kaden langs de 

veenriviertjes en boezems, het groeiende 

aanbod om te fietsen en te varen te midden 

van de wijdse uitzichten over de weilanden. 

Maar … daar zien we echter steeds minder 

koeien, steeds minder weidebloemen en 

weidevogels. Waar is de grutto, wie hoort nog 

de leeuwerik zingen? Onze bestuurlijk invloed 

daarop is uiteraard gering, maar die we 

hebben , willen we zeker daar voor 

aanwenden.  

Lees via onze website verder hoe de fractie dit 

aanpakt.  

http://molenwaard.christenunie.nl/ 

De ChristenUnie adviseert u graag over het associatieverdrag. Voor verdieping en 

stemadvies voor a.s. woensdag 6 april verwijzen wij u graag naar : 

www.christenunie.nl/associatieverdrag           

(ctrl + klik met uw muis om bovenstaande link te volgen) 

 

 

http://www.molenwaard.christenunie.nl/
http://molenwaard.christenunie.nl/
http://www.christenunie.nl/associatieverdrag

