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Beste ChristenUnie leden,  
 

Het jaar 2016 ligt al weer achter ons. We mogen 
dankbaar terugkijken op een druk en bewogen 
jaar en in verwachting vooruitkijken naar 2017. In 
2016 hebben we afscheid genomen van ons 
fractielid Bram van den Berg die verhuisd is naar 
Laren (Gelderland). Inmiddels is zijn opvolger 
Harry Stam al volop actief binnen de fractie. Als 
bestuur zijn we dankbaar dat de vacature zo snel 
is ingevuld en oprecht blij met de inbreng van 
Harry. 
 
Vooruitkijkend staat 2017 ook voor ons in het 
teken van de landelijke Tweede Kamer 
verkiezingen. De ChristenUnie gaat de 
verkiezingen in met het programma: 'Hoopvol 
Realistisch - Voorstellen voor een samenleving 
met toekomst'.  
 
Het programma is vooral gericht op de toekomst 
van de volgende generaties, namelijk zorgen dat 
iedereen meetelt en opkomen voor (godsdienst) 
vrijheid. We bidden Gert-Jan Segers en uiteraard 

de hele Tweede Kamer fractie Gods zegen toe 
voor de komende drukke tijd die hen te wachten 
staat in de hoop op een goede uitslag op 15 
maart. Goed om hier te vermelden is dat wij als 
Christen Unie Molenwaard Gert-Jan hopen te 
ontmoeten op 6 februari 2017. De voor-
bereidingen zijn in volle gang. 
 
Vanaf januari gaan wij u maandelijks per e-mail 
een nieuwsbericht sturen. Hierin leest u over 
actualiteiten vanuit het bestuur en met name 
vanuit onze fractie over politieke zaken in de  
gemeenteraad. Verderop in deze nieuwsbrief 
vindt u een terugblik vanuit de fractie op 2016. Als 
wij nog geen emailadres van u hebben, kunt u dit 
doorgeven en ontvangt u ook dit nieuwsbericht. 
 
Ten slotte wensen wij u een voorspoedig 
nieuwjaar.  
 
Het bestuur.  
 
Elly, Henk, Michiel en Jan Pieter 
 

 

 

 

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

Mijn naam is Wout Sterrenburg, ik ben 43 jaar, getrouwd met Judy en vader van Tim. 

Bij mijn huidige werkgever,  de firma Mourik ,  ben ik werkzaam als constructie bankwerker / lasser. 

Ik ben lid van de vrijwillige brandweer van Langerak en Nieuwpoort. 

Ik ben van jongs af aan lid van de gereformeerde kerk in Langerak, waar ik nu als ouderling mooi werk mag 

doen.  

2. Waar staat je thuis? 

Wij wonen al ruim 18 jaar in de Schoolstraat in Nieuwpoort. 

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

Ik ben lid van de CU omdat ik het belangrijk vindt dat er in de politiek een christelijk geluid klinkt. Ik moet wel 

eerlijk zeggen dat ik niet echt geïnteresseerd ben in de politiek. 

Ik ben lid vanaf ongeveer mijn twintigste jaar. 
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4. Wie/wat motiveert jou in het 

dagelijks leven? 

Wat mij motiveert in mijn dagelijks 

leven, is het vertrouwen dat ik heb in 

God, die ik mijn Vader mag noemen 

dankzij Jezus zijn Zoon. Zo mag ik nu 

als christen leven, met hoop voor de 

toekomst. 

5. Wat is je wens voor de 

ChristenUnie Molenwaard?  

Dat jullie als ChristenUnie van 

blijvende betekenis mogen blijven 

voor Molenwaard, en ik wens jullie 

Gods zegen daar voor.  
 

6. Waar zie jij jezelf over 15 jaar?  

Ik hoop dat ik dan nog steeds in gezondheid mijn verschillende taken mag doen, met wat meer grijze haren 

en ervaring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen met gemeente Giessenlanden hebben we Gert-Jan Segers uitgenodigd voor een werkbezoek. Dit zal 

gecombineerd worden met een lezing over zijn recent verschenen boek “Hoop voor een verdeeld land.”  Op 

D.V. maandagmiddag 6 februari zal dhr. Segers vanaf 14:30u aanwezig zijn in kerkelijk centrum “de Rank” in 

Giessenburg. U bent van harte uitgenodigd om dhr. Segers te verwelkomen. Daarnaast brengt dhr. Segers 

een bezoek aan Nieuw-Lekkerland.  Zodra het definitieve programma bekend is zullen we dit plaatsen op de 

website.   (Nieuws - ChristenUnie Molenwaard) 

 

We attenderen u graag op het avondprogramma wat georganiseerd zal worden door de PKN gemeente van 

Alblasserdam. Dhr. Segers zal een lezing verzorgen over zijn boek “Hoop voor een verdeeld land”.  De avond 

start om 20:00u, cultureel centrum Landvast, Haven 4 te Alblasserdam. Van harte aanbevolen!  

 

Voor meer informatie over “Hoop voor een verdeeld land” klikt u hier: https:/www.christenunie.nl/hoop 

Maandag 6 februari 2017 

 

14:30u: de Rank * Giessenburg 

 

16:00u: ’t Carillon * Nieuw Lekkerland 

 

20:00u: Landvast * Alblasserdam 

http://molenwaard.christenunie.nl/
https://www.christenunie.nl/hoop
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Uit de raad: Terugblik 2016 

Het jaar 2016 is vanuit de fractie een jaar geweest 

met een aantal bijzondere onderwerpen die in de 

gemeenteraad aan de orde zijn geweest. 

Hieronder zullen we een selectie hiervan de revue 

laten passeren. 

Fusie Giessenlanden 

In de vorige nieuwsbrief waren de laatste 

woorden daarover als volgt: als CU kunnen we 

instemmen met het fusievoorstel, mits in de 

definitieve fusieplannen voldoende oplossingen 

worden aangedragen om onze genoemde 

zorgpunten weg te nemen. Die zorgpunten 

betreffen vooral de afstand tussen bestuur en 

inwoners en de leefbaarheid en identiteit van de 

kernen. Op 22 november 2016 is het historisch 

principebesluit genomen om inderdaad te fuseren 

met Giesenlanden. Het college heeft onze zorg 

echt ter harte genomen en deze verwoord als 

belangrijkste uitgangspunten en succesfactoren 

en die staan nu centraal in het concept 

herindelingsadvies. 

WMO 

De budgetten die door de rijksoverheid aan de 

gemeenten in Nederland zijn toebedeeld om de 

zorg lokaal te organiseren, zijn ook in Molenwaard 

niet volledig besteed waarvoor ze bestemd zijn. 

Onze fractie heeft altijd aangegeven dat we van 

mening zijn dat dit niet (alleen) komt vanwege 

slecht begroten, maar dat er ook veel verborgen 

zorgmijding is, niet voldoende ruimhartigheid in 

toewijzingen en teveel bezuinigingsdruk bij 

zorgverleners. Om te voorkomen dat deze, voor 

de zorg bestemde, gelden zouden wegvloeien in 

de Algemene Reserve, hebben wij van begin af 

aan aangegeven dat deze gelden voor de 

bedoelde zorg beschikbaar moeten blijven. 

Inmiddels heeft ook de staatssecretaris deze visie 

en is het op deze wijze ook in onze begroting voor 

2017 terug te vinden. Met name in preventie en in 

een gecreëerde ‘knelpuntenpot’. Een mooi 

resultaat omdat we ons hier hard voor gemaakt, 

maar het blijft belangrijk om goed zorg te 

verlenen die zowel betaalbaar blijft alsook recht 

doet aan degenen die het nodig hebben. Als 

laatste, gemeente Molenwaard heeft afgelopen 

december besloten om  het percentage eigen 

bijdrage te verlagen én om de groep mensen die 

aanspraak kunnen maken op de WMO pot te 

verbreden. Dit voldoet aan de wens van uw 
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ChristenUnie fractie en wij zijn ook hier erg blij 

mee! 

Duurzaamheidslening 

Inwoners van Molenwaard kunnen sinds 2016 

gebruik maken van een lening om hun huis van 

energiebesparende maatregelen te voorzien. 

Sportverenigingen, scholen en andere 

maatschappelijke organisaties kunnen van een 

vergelijkbare regeling gebruik maken.  

Wij zijn blij met dit initiatief en hopen we dat deze 

regelingen helpen bij het realiseren van de 

klimaatdoelen. Als CU fractie kregen wij geen 

steun voor het voorstel om de ondergrens los te 

laten. Dit zou de regeling pas écht laagdrempelig 

hebben gemaakt, maar wat er nu ligt is een mooi 

resultaat. 

Nieuw beleid Ruimtelijke Ordening  

Onder de naam ‘Molenwaards Kookboek’ is er een 

nieuw beleid opgesteld voor het bouwen  in 

Molenwaard. De bedoeling is dat procedures 

sneller gaan en de gebouwen beter in ons 

landschap passen. Onze fractie heeft – ook in de 

voorbereidingsgroep – zoveel mogelijk ingezet op 

behoud van landschap en  cultuurhistorie. 

Wisseling raadszetel 

In september 2016 hebben we afscheid genomen 

van Bram en hebben we Harry in ons midden 

opgenomen. Zelf noemt hij het een warm bad, dus 

dat is een goed teken.  

Grafrust 

Het meest recente raadsbesluit van dit jaar had 

betrekking op het aanpassen van de kaders voor 

grafrust en de bijbehorende tarieven. We hebben 

over dit gevoelige onderwerp een aantal zaken 

nog eens goed heroverwogen en door goede 

samenwerking met andere partijen in de raad een 

goed besluit genomen, namelijk minder ruimen, 

rust voor kindgraven en langere rust algemene 

graven. 

Fractierust 

Na een druk jaar, waarin we met elkaar een 

heleboel hebben mogen overwegen, overleggen, 

besluiten en communiceren, hebben we nu een 

paar weken op adem kunnen komen. We hebben 

goed kunnen en mogen samenwerken, kregen 

ervoor de gezondheid van Hem en het vertrouwen 

van u als leden.  

 

Wetend dat we onze verantwoordelijkheid mogen 

en moeten nemen in afhankelijkheid van onze 

Schepper en we leven dankzij de verlossing van 

Jezus en geïnspireerd door de Heilige Geest, 

wensen we elkaar en u een Voorspoedig 

Nieuwjaar toe! 

 

 

Op zaterdag 21 januari organiseert de ChristenUnie een Open Dag in de Tweede Kamer en u bent van harte 

uitgenodigd! Deze dag is een mooie gelegenheid om een kijkje nemen achter de schermen bij de Tweede 

Kamerfractie van de ChristenUnie! Met de Tweede Kamerverkiezingen in aantocht zal deze dag ook de aftrap 

zijn voor de verkiezingscampagne met een spectaculair lanceermoment!  Klik hier voor het programma. 

Wilt u deze dag meemaken en wilt u graag meerijden met iemand uit uw buurt?  

Stuurt u dan tijdig uw carpoolverzoek naar  CUMolenwaard@outlook.com en wilt u ook een berichtje sturen 

als u zelf met de auto zult gaan en mensen mee kunt nemen? 

 Uw bestuur zal dan kijken in hoeverre we deze groepen bij elkaar kunnen krijgen.  

https://www.christenunie.nl/opendag
mailto:CUMolenwaard@outlook.com

