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Beste ChristenUnie leden,  
 
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van 2015 van 
de ChristenUnie Molenwaard. In deze nieuwsbrief 
kunt u kennismaken met Henk Aantjes, ons 
nieuwe bestuurslid sinds de laatste leden-
vergadering. Door onze fractie wordt u bijgepraat 
rond de bestuurlijke samen-werkingsperikelen in 
de Alblasserwaard en rond de problematiek van 
de begraafsplaatsen, waar we u ook in de vorige 
nieuwsbrief over geïnformeerd hebben.  

Het bestuur en de fractie komt graag met u in 
gesprek over zaken die u bezighoudt. Afgelopen 
maand zijn we bijvoorbeeld benaderd door een lid 
die zorgen heeft over het vluchtelingenwerk. Het 
kan ook gaan over iets wat er in uw buurt of dorp 
speelt. Voor de fractie is dit erg waardevol, zij 
kunnen hun werk het beste doen wanneer ze 
weten wat er bij u, onze achterban, leeft. U kunt 
ons persoonlijk benaderen of een mail sturen naar 

CUMolenwaard@outlook.com. Als u opmerkingen 
heeft over de nieuwsbrief, horen we dit ook graag. 

 

 

 

1. Wie ben je en waar staat je huis? 

Ik ben Henk Aantjes, woon aan de Gijbelandsedijk in Brandwijk. Ben getrouwd 

en heb zeven kinderen en elf kleinkinderen. Een heerlijke drukte als ze allemaal 

komen eten. Mijn vrouw werkt part-time in de verpleging en ik op school. Vier 

dagen mag ik leiding geven op de basisschool in Oud-Alblas en één dag in de 

week mag ik doen waarvoor ik geleerd heb: lesgeven. Dit duurt allemaal niet 

meer zo lang, want  de pensioen-gerechtigde leeftijd komt er aan. 

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

In de tijd dat het CDA werd opgericht ben ik lid geworden van de RPF, de voorloper van wat nu de 

ChristenUnie is.  

 

3. Wat drijft je om deel te nemen aan het bestuur? 

Ik vind de CU een positief sociale Christelijke partij. Het is geen partij die uit is op macht (hoewel een paar 

zeteltjes meer niet mis is), maar een partij die oog heeft voor de medemens, voor de schepping en zich wil 

laten leiden door het Woord van God. Vele jaren ben ik bestuurslid geweest, daarna een periode niet (omdat 

ik in de kerkenraad zat) en nu weer sinds kort als penningmeester. Omdat ik in de toekomst waarschijnlijk 

toch wat extra vrije tijd krijg, wil ik die tijd nuttig besteden o.a.  aan bestuurswerk bij de CU. 

 

4. Wie/wat motiveert je in het dagelijks leven 

Geloven is een zaak van het hart. Zeker, maar ook van de handen. We zijn niet van deze wereld , maar we 

leven er wel in. En daarom is Christelijke politiek zo belangrijk: iets van Gods liefde uitstralen  en door laten 

werken in de dingen van alle dag: oog en aandacht ( en geld ) voor ouderen, jongeren, gehandicapte 

medemens, natuur etc. We leven niet van verdiend loon, maar van genadeloon. En we mogen ons inzetten 

uit dankbaarheid. 

 

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

Ik hoop dat we als leden van één CU Molenwaard er de schouders onder kunnen zetten en dat we weer 
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kunnen rekenen op goede verkiezingsuitslagen. Ik ben trots op de fractie die we nu hebben binnen de raad. 

Stuk voor stuk jongens (waar blijven de vrouwen?) die enthousiast en deskundig zijn. Ook de wethouder,  die 

onze partij vertegenwoordigt in het college, verstaat z’n taak en verricht prima werk.  Het duurt nog even 

voordat er weer verkiezingen zijn, maar ik hoop dat we dan weer in het college zitten: een oppositieplaats 

werkt niet echt stimulerend. We hebben ook weer een enthousiast bestuur die stellig van plan is om de 

leden regelmatig te benaderen  en te raadplegen.  

 

Uit de raad: Molenwaard en de herindeling in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden  

Om ons heen waart er een stevige herindelings 
discussie rond. De Commissie Schutte is in de AV 
aan de slag gegaan om de gemeenten daarover te 
adviseren. Geadviseerd is om in de Vijfheeren-
landen tot één gemeente te komen en in de 
Alblasserwaard Gorinchem, H’veld-Giessendam en 
Giessenlanden samen te voegen. Molenwaard zou 
dan volgens de commissie later moeten bepalen 
of zij gaat aansluiten bij die nieuwe gemeente in 
de Alblasserwaard of bij de Drechtsteden. 
Inmiddels worden in de Vijfheerenlanden de 
eerste stappen gezet, maar in de Alblasserwaard 
bestaat er nog steeds grote verdeeldheid over het 
herindelingsvraagstuk.  
 
Wat de CU betreft is er voor Molenwaard geen 
behoefte om nu alweer in een volgende 
herindeling te stappen. De gemeente Molenwaard 
bestaat immers nog maar net, en de verf van het 
nieuwe gemeentewapen is nog nat. Ook de 
burgers moeten nog wennen aan de 
veranderingen die Molenwaard met zich 
meebrengt. Kortom, we zijn nog druk doende om 
de nieuwe gemeente samen met de gemeenschap 
verder vorm en inhoud te geven.  
 
Inmiddels echter merken we dat Molenwaard zich 
toch niet buiten de herindelingsdiscussie kan 
houden. Molenwaard blijkt daarvoor te nauw 
verweven te zijn met de andere gemeenten in de 
AV; zowel door ambtelijke als bestuurlijke 
samenwerkingsverbanden. Via die onderlinge 
verbondenheid met de andere gemeenten raakt 
de herindelingsdiscussie ook Molenwaard. En 
ondertussen heeft Giessenlanden al bij 
Molenwaard aangeklopt met de vraag een 
gezamenlijk onderzoek te doen naar de 

meerwaarde van samenwerking, zowel ambtelijk 
als bestuurlijk.  

Met het besef dat we 
ons niet buiten de 
herindelingsdiscussie 
kunnen plaatsen, 
vindt de CU het 
verstandig om dan nu 
toch alvast te gaan 
nadenken over de rol 
van Molenwaard in 
de herindeling binnen 
de AV. En hoe de 
bestuurlijke toekomst 
van Molenwaard 
eruit zou moeten 
zien. Met die insteek heeft de CU ingestemd met 
het verzoek van Giessenlanden. Doorslaggevend is 
geweest dat we het verzoek van Giessenlanden 
vooral zien in het licht van het fusietraject dat 
Liesveld, Graafstroom, Nieuw-Lekkerland en 
Giessenlanden in al 2008 zijn begonnen (maar wat 
tussentijds is stopgezet). Kortweg zou daarom 
gezegd kunnen worden dat het aanhaken van 
Giessenlanden bij Molenwaard de laatste fase is 
van een eerder ingezette fusie. Destijds bood de 
samenwerking met Giessenlanden veel kansen.  
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De CU heeft het standpunt dat we in principe niet 
voor verdere opschaling zijn, tenzij het 
overduidelijk is dat het voor onze inwoners, 
bedrijven en instellingen het beste is. In het 
onderzoek zullen we daar dus heel goed naar 
kijken. Wat ons betreft gaat het onderzoek  niet 
alleen over zaken als toekomstbestendigheid, 
financiën, kwaliteit dienstverlening, maar ook over 
de afstand tussen gemeente en inwoners, het 
werken in de kernen, e.d.  Wij zijn bezorgd over 
het risico van grotere afstand tussen bestuur en 
inwoners. Ook de veronderstelde financiële 

voordelen van een fusie blijken in de praktijk toch 
vaak tegen te vallen.  

Verwacht wordt dat rond de zomer het 
onderzoeksrapport over de bestuurlijke fusie 
Molenwaard-Giessenlanden gereed zal zijn. En dat 
in het najaar daarover besloten zal gaan worden. 
Over het onderzoek en het verdere vervolg hopen 
we met onze leden verder te spreken. 

  

 

Uit de raad: Begraafplaatsen update 

Opnieuw willen we u bijpraten over het dossier 
begraafplaatsen. De problematiek is in de vorige 
nieuwsbrief uiteengezet. In Mei heeft onze fractie 
het volgende ingebracht over dit onderwerp in de 
raadsvergadering:  
"We willen benadrukken dat het nadenken over 
hoe we omgaan met onze overledenen niet 
onbelangrijk is, maar dat het veel belangrijker is 
onze inwoners te laten nadenken over hun 
bestemming in de eeuwigheid. Dat zijn de ware 
belangen van de inwoners van onze gemeente.  

De weg waarlangs wethouder Boender tot de 
voorgestelde kaders is gekomen getuigt van 
respect voor het onderwerp en voor de mening 
van de bevolking. Het doet ook recht aan de 
noodzakelijke opgave om €350.000 te 
bezuinigen..    
Met de voorgestelde zes kaders kunnen we van 
harte instemmen. (klik hier voor meer informatie 
over de kaders 1-6) Door de voorgestelde 
maatregelen is het begraven worden in de eigen 
kern voor de komende 10 à 20 jaar in ieder geval 
nog mogelijk. En wellicht dat na die jaren de 
uitbreiding van een begraafplaats financieel wel 
mogelijk zal zijn.   
Wat de ChristenUnie-fractie betreft, hoeft de 
wethouder niet volledige kostendekkendheid van 
het begraven na te streven. We hopen dat hij met 
de voorgestelde maatregelen een eind in de 
goede richting komt en wachten af wat hij ons zal 
voorstellen in de kadernota voor 2016. 
In het raadsvoorstel spreekt de wethouder over 

twee extra kaders waar de raad voor zou kunnen 
kiezen. Het eerste gaat over de aard van het 
onderhoud, namelijk ‘sober, maar netjes’. Het 
andere gaat over een urnenvoorziening. In een 
aantal kernen is die voorziening er. Wanneer die 
behoefte er in een dorp zou zijn,  is het aan 
de gemeente  om daar invulling te geven. En dat 
kan zonder hoge kosten." 
 
De raad heeft ingestemd met de kaders. Door de 
instemming van de raad is een einde gekomen aan 
de politieke bespreking van dit dossier. De 
raadskaders zullen in de tweede helft van 2015 
worden uitgewerkt in een ”beheerplan begraven”. 
Dit beheerplan wordt vastgesteld door het college. 

Fotobron: het Kontakt 

https://raad.gemeentemolenwaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/12-mei/19:30/Kaderstelling-begraven-in-Molenwaard
https://raad.gemeentemolenwaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/12-mei/19:30/Kaderstelling-begraven-in-Molenwaard
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.hetkontakt.nl/alblasserwaard/nieuws/molenwaard-wil-mening-inwoners-over-begraven&ei=P1-MVdCsG4Xd7QbgnpDQAQ&psig=AFQjCNE3QEOw676EYylSYo8m6cZ_788iMA&ust=1435349153830518
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1e partijcongres 13 juni 2015 te Zwolle 
Afgelopen 13 juni werd het eerste congres gehouden waarin zowel kiesverenigingen als leden een stem 

kregen. Tegelijk kwam het belangrijke onderwerp van de partijgrondslag ter besluitvorming. Het werd een 

inspirerende dag, waarvan het leuk is die gezamenlijk en met veel meer leden te bezoeken. Allereerst de 

opening door Andries Knevel: hij riep ons aan de hand van Phil. 2 op tot de gezindheid van Christus die tot 

eensgezindheid leidt. 

 

De verbreding van de grondslag is in 

grote meerderheid aanvaard. De 

voorzitter gaf aan dat tevoren een ruim 

en zorgvuldig proces is gelopen. Hij 

heeft vele kiesverenigingen bezocht en 

intensieve en diepgaande discussies 

gevoerd: discussies die aanzetten tot 

studie en het opnieuw lezen en herlezen van rijke teksten als die van de belijdenis van Nicéa, Augustinus, 

Groen van Prinsterer etc. Met de nieuwe grondslag wil de ChristenUnie een voluit christelijke partij zijn en 

blijven, en daarbij een warm welkom bieden aan hen die dit van harte ondersteunen vanuit – zoals dat heet 

– een andere traditie, zoals bijvoorbeeld de rooms-katholieken. De toegevoegde Préambule geeft aan dat de 

partij in de traditie wil blijven waaruit zij voortkomt. Dit besluit werd in de pauze onderstreept door de 

ontmoeting met een rooms-katholieke mevrouw, die hoog opgaf van het levende christelijke karakter van de 

partij die zij sinds kort van binnenuit had leren kennen door haar dochter, en waarin zij daarna steeds werd 

bevestigd. 

Lees de stukken eens na op de site van www.christenunie.nl. Daar is ook de speech van Arie Slob te vinden, 

waarin hij opriep tot omzien naar elkaar tot eer van Christus.  Met Joël Voordewind en Amnestie 

International kwam ook de enorme vluchtelingenproblematiek aan de orde.  
 

Al met al een fijne dag. Het volgende congres is op zaterdag 21 november 2015. Wil je 

ook gaan? Mail gerust naar CUMolenwaard@outlook.com.  Dan gaan we met elkaar. 

 
 

Elly Schep, secretaris ChristenUnie Molenwaard 

Houdt u de datum alvast vrij in 

uw agenda? 
Op D.V. woensdag 23 september staat 

onze ledenvergadering gepland. Wij 

ontmoeten u graag en zullen u op een later 

moment nader informeren over locatie en 

tijd. 

 

www.molenwaard.christenunie.nl 

Cooperatiemaatschappij in 

Molenwaard? 
Onze wethouder Kees Boender heeft een 

inspirerend stuk geschreven over de 

verwezenlijking van een 

cooperatiemaatschappij in de gemeente 

Molenwaard. Meer weten? 

 

www.molenwaard.christenunie.nl 

http://www.christenunie.nl/

