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Beste ChristenUnie leden,  
 
Het is té lang té stil geweest binnen de gelederen 
van uw ChristenUnie Molenwaard. Daar willen we 
graag verandering in brengen  
Daarom willen we op regelmatige basis u 
bijpraten door middel van deze nieuwsbrief. We 
willen u informeren over o.a. de actualiteiten 
vanuit de raad en het bestuur, het voorstellen van 
de fractie- en bestuursleden, en bijvoorbeeld een 
interview met een Molenwaards ChristenUnie lid.  

 
 
Laat ons weten wat uw gedachten hierover zijn, 
welke informatie wilt u aantreffen in een 
nieuwsbrief, en wat vindt u een geschikte 
verschijningsfrequentie? Zijn er in uw optiek 
misschien andere of betere manieren om contact 
te houden dan met een nieuwsbrief? Uw 
opmerkingen ter verbetering zijn van harte 
welkom via de mail: 
CUMolenwaard@outlook.com 

 

 

 

 

1. Wie ben je?  

Ik ben Michiel Jabaaij, 29 jaar oud en getrouwd met Marit. Ik ben werkzaam 

voor de regio Drechtsteden en ik houd me daar bezig met het realiseren van de 

regionale ambities op de gebieden economie en ruimte.  

2. Waar staat je huis? 

Mijn huis staat in Oud-Alblas waar ik al mijn hele leven woon. Het is een leuk dorp, in een prachtige 

omgeving en dichtbij ons werk in Dordrecht.  

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

In 2007 ben ik lid geworden van de ChristenUnie. Onze huidige wethouder Kees Boender heeft mij en twee 

vrienden benaderd met de vraag of wij in de steunfractie van de gemeente Graafstroom wilden participeren. 

Daar heb ik een leuke tijd gehad en veel geleerd. In 2010 werd ik gemeenteraadslid, een interessante periode 

volgde waarin we op weg gingen naar de gemeente Molenwaard. Vanwege gezondheidsredenen heb ik mij 

helaas niet beschikbaar kunnen stellen voor opnieuw een raadsperiode.  

 

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

Sinds de ledenvergadering van 2014 ben ik dus voorzitter geworden van het bestuur. En dat bevalt me goed. 

Ik  wil naast mijn dagelijkse werk graag iets doen in de samenleving en me inzetten voor de mensen om me 

heen. Het werk voor de CU past goed bij me.  

 

5. Wie/wat motiveert je in het dagelijks leven 

Een moeilijke vraag. Ik wil geen open deur-antwoord geven als Jezus en de bijbel, hoewel dit zo is natuurlijk! 

Ik vind het Bijbelboek Prediker echt geweldig. Prediker beheerst de kunst van het relativeren, geeft 

handvatten hoe om te gaan met de grilligheid van het leven, stelt essentiële vragen als wat geeft werkelijk 

voldoening en waar leef je voor. Iedere keer als ik Prediker lees, raakt en helpt me dat.  
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6. Wat is je wens voor de ChristenUnie Molenwaard?/Waar ben je trots op? 

De afstand tot de vereniging, het bestuur en de fractie is de afgelopen jaren denk ik groter geworden. Ik 

hoop dat we de komende jaren dat met elkaar kunnen verbeteren. Leden die zich weer meer betrokken 

(kunnen) voelen, een steunfractie met voldoende leden, voldoende kandidaten voor het raads- en 

bestuurswerk, overvolle ledenvergaderingen, enzovoort. Dat zou toch mooi zijn! Als bestuur werken we hier 

hard aan. 

 

7. Waar zie jij jezelf over 15 jaar? 

In mijn onschuld heb ik in groep 8 ooit geroepen dat ik minister-president wilde worden. Gelukkig is dat niet 

meer zo. Misschien is burgemeester een mooi afgeleide ervan. Coaching is bijvoorbeeld ook een vak dat me 

erg aanspreekt. Er zijn veel leuke en mooie dingen om te doen.  

Zoals Prediker het zegt:  
 
Geniet op de dag van voorspoed 
van het goede, 
maar bedenk 
op de dag van tegenspoed 
dat God zowel de ene als de andere 
gemaakt heeft, 
zodat de mens niet kan doorgronden iets wat na hem zijn zal. 

Uit de raad: Begraven in Molenwaard 

Waar wilt u begraven worden? Bij uw voorgeslacht, in een eigen graf, 

in een huurgraf, op een anoniem plekje op een algemene 

begraafplaats? Het is een feit  dat sommige van de begraafplaatsen al 

vol of bijna vol zijn, en er geen ruimte en geld is voor uitbreiding. Sterker, er moet maar liefst jaarlijks  

€ 350.000 op deze begrotingspost bezuinigd worden.  

 

In Januari j.l. hebben we uw mening gepeild inzake de gedachtevorming rondom de begraafplaatsen. Er zijn 

veel reacties binnengekomen, waarvoor hartelijk dank. Alle meningen zijn als input doorgegeven aan onze 

fractie en onze wethouder Kees Boender. Een algemene lijn in de reacties is het betaalbaar houden van het 

begraven. Uit de diverse opties bleek herbegraven het meest gekozen, waarbij aandacht gevraagd werd voor 

de termijn. Ook ideeën over samenvoeging van begraafplaatsen werden gedaan. 

Hieronder nogmaals de opties waaruit gekozen kon worden:  

1. Elk dorp moet z’n eigen begraafplaats houden, ongeacht de kosten. 

2. Herbegraven* is een goede oplossing [*Herbegraven =het graf wordt leeggemaakt en de 

“overblijfselen” worden elders op de begraafplaats herbegraven].  

3. Herbegraven mag niet plaatsvinden  

4. Wie kiest om begraven te worden op een begraafplaats waar voldoende ruimte is, betaalt minder 

leges.  
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Op 17 maart heeft de Raad opiniërend vergaderd over de kaders die zijn opgesteld. Voor de wijze waarop 

onze wethouder Boender deze materie benadert, heeft de Raad in die vergadering  duidelijk zijn waardering 

uitgesproken.  

Toen zijn ook de voorgestelde beleidskaders aanvaard: geen uitbreidingen, wel inkomsten genereren van 

‘overjarige graven’ en ruimte vinden door gebruik te maken van herbegraven en hergebruik van graven. Pas 

als deze aanpak niet voldoende blijkt ‘op te leveren’, zullen andere dekkingsmiddelen gezocht worden. We 

denken dan aan onderhoud door particulieren of een minder hoog niveau ervan. En verhoging van de 

tarieven dan?  Dat is wel het allerlaatste, want die behoren al tot de hoogste in de regio. 

De gemeente houdt nog een digitale enquête over dit onderwerp en een drietal inwonersbijeenkomsten. 

Daarna neemt de gemeenteraad in de vergadering van 12 mei 2015 een besluit. 

Uit de raad: Sociaal domein 

2015 is een jaar waarin het sociale domein verandert; nieuwe wetgevingen, veel meer taken bij de 

gemeenten en dat ook nog met minder financiële middelen. Kortom de gemeente Molenwaard staat voor 

een grote  uitdaging. En hoe?! 

Er komt zoveel op ons, de gemeenteraad, af dat we hebben besloten om vanuit alle fracties één 

vertegenwoordiger af te vaardigen, die samen met wethouder Piet Vat, een vertegenwoordiger uit de Wmo-

raad en ambtelijke ondersteuning zich bijna maandelijks laat informeren over de stand van zaken met 

betrekking tot het sociale domein. Deze werkgroep sociaal domein bespreekt de problemen met de 

invoering van alle nieuwe zaken en zoekt in overleg naar oplossingen. Juist dat laatste doen we ook met 

vertegenwoordigers uit het veld, met zorgaanbieders en met mensen uit de praktijk. Dit doen we dus niet 

vanuit de gebruikelijke vergaderzalen, maar gewoon op locatie. 

Zo zijn we als werkgroep op bezoek geweest bij zorgboerderij de 

Molenhoeve op de Middenpolderweg, waar het enthousiaste 

echtpaar Roelof en Gerda van Beijnum samen met hun kinderen, hun 

medewerkers en de vrijwilligers iets hebben neergezet waar we 

buitengewoon trots op mogen zijn. 

Zorgboerderij de Molenhoeve biedt dagbesteding aan thuiswonende 

ouderen. Op een manier waar kleinschaligheid, huiselijkheid en persoonlijke aandacht voorop staat. Vanuit 

een zeer enthousiaste wijze en vanuit een christelijke overtuiging is dit een sfeervolle plek/boerderij. Sinds 

2010 biedt Gerda met haar team een mogelijkheid om als zorgvrager 

te kunnen genieten van alles wat het platteland te bieden heeft. Ze 

ondersteunen o.a. thuiswonende ouderen met een zorgvraag 

(indicatie), lichamelijke beperking, psychogeriatrisch ziektebeeld 

(dementie), een licht psychiatrisch ziektebeeld, Parkinson enz. Ze 

geven deze een zinvolle dagbesteding en omringen hen met liefde en 

aandacht. 
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Onder leiding van vrijwilligers en professionele 

medewerkers kunnen ze genieten van meehelpen 

op de boerderij, zelf aan de slag in een kas, 

knutselen, puzzelen, verven, spelletjes spelen, 

eten bereiden, wandelen, echt teveel om op te 

noemen. Hiervoor hebben Gerda en Roelof 

behalve de boerderij een ruime tuinkas, twee 

hobbyruimten en een grote gezellige 

ontvangstruimte waar ook met elkaar gegeten en 

koffie gedronken wordt. Om 15.30 uur worden 

deze ouderen weer met de eigen bussen met 

vrijwilligers als chauffeur thuis gebracht. Door 

deze ouderen een zinvolle dagbesteding te geven  

worden de mantelzorgers en naaste familieleden 

even ontlast van de dagelijkse zorg en kunnen 

hierdoor de verzorging langer volhouden. Prachtig 

werk, maar er zijn altijd nog vrijwilligers nodig. 

Niet alleen bij de dit ene voorbeeld, maar ook bij 

veel andere initiatieven binnen onze gemeente. 

Dus als u/jij tijd hebt om ook als vrijwilliger aan de 

slag te gaan, kijk voor meer info op de website 

www.vrijwilligerswerkmolenwaard.nl  of meld je 

aan via mail: info@vrijwilligerswerkmolenwaard.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat ChristenUnie Molenwaard: Menno van Coehoornsingel 11, 2967 EC Langerak 

Verkiezingen 18 maart: 

Woensdag 18 maart waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten én het Waterschap. De 

ChristenUnie is dankbaar voor de goede uitslag en dankt u hartelijk voor uw stem.  

Agenda ChristenUnie Molenwaard  
 

Raadsvergadering  07 april 

Bestuursvergadering  16 april 

Raadsvergadering  21 april 

Raadsvergadering  12 mei 

Bestuursvergadering  19 mei 

Raadsvergadering  26 mei 

Raadsvergadering   9 juni 

Bestuursvergadering  16 juni 

Raadsvergadering  23juni 

Nieuwsbrief Molenwaard 26 juni  

 

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. 

Wees niet bezorgd  

over je leven, wat je zult eten of over je lichaam,  

waarmee je je zult kleden. Want het leven is meer dan het  

voedsel en het lichaam meer dan de kleding.  

Let op de vogels, zij zaaien niet en zij maaien niet,  

zij hebben geen voorraadkamer of  

schuur, en toch voedt God ze. 

Hoe ver ga jij de vogels te boven! 

 

http://2.bp.blogspot.com/-_a1vWPR_gFI/Uys4ptvOPOI/AAAAAAAABOQ/_uDgkFPBLmI/s1600/2014-03-08+05.19.42+-+kopie.jpg

