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Van het bestuur door Teus Hoogerwaard, voorzitter 
Terwijl ik dit stukje schrijf dendert een grote truck over de Lageweg; wat een drukte!  
Overal in onze gemeente wordt gewerkt aan het opknappen van onze mooie leefomgeving: 
Boeleterrein, Schanspolder, Geitenwei. Gelukkig ook weer op de Gouderakse Zellingwijk. 
En op termijn gaat de Lageweg op de schop (straatwerk en riolering) en wordt de Kerkweg 
opgeknapt. “Fijn!”, zegt de één. “Eindelijk,” zou een ander zeggen.  
Voor de (steun)fractie komt er weer een drukke tijd aan: De Algemene Beschouwingen.  
Wat kan er in een jaar veel gebeuren, wat zijn we druk met van alles en nog wat. 
En voor u en jou? Kunt u het aan of wordt het soms wel eens even te druk? 
Let op, denk aan jezelf en neem soms eens een time -out, geef even bewust  
tijd aan jezelf, aan je gezin, en ga daarna maar weer lekker aan de slag.  
 

Van de fractie door Elisabeth van Zijl, fractievoorzitter 
                                              
                                  Politiek taai? 

Tijdens de braderie in Gouderak op 25 september jl. hebben wij als fractie taai-taai popjes 
uitgedeeld en stelden voorbijgangers de vraag of zij politiek taai vonden. Veelal was het antwoord 
dat niet de politiek taai is, maar dat mensen de politiek taai maken. Gezien de landelijke coalitie 
besprekingen die toen plaats vonden was dat antwoord goed te volgen. Echter, het zijn vaak de 
onderwerpen die zo taai zijn. 
 
De politiek in Ouderkerk bevat een aantal taaie onderwerpen. 
Te denken valt aan de komende herindeling. Komt deze er nu wel of niet? De Arhi-procedure is 
nog in volle gang. 3 november zal tijdens de commissievergadering van Provinciale Staten een 
advies worden opgesteld voor de plenaire vergadering van de Provinciale Staten op 10 november. 
Dan weten we meer, maar nog niet alles. Het advies gaat dan naar de Tweede Kamer en tenslotte 
naar de Eerste Kamer. Uit het nieuwe regeerakkoord blijkt dat voor de coalitie draagvlak één van 
de belangrijkste peilers is voor een herindeling. En daarnaast een financieel gezonde start positie. 
Zowel draagvlak als financiën baren ons zorgen. De Provincie heeft die zorg niet; de Tweede 
Kamer zal in 2011 met het nieuwe regeerakkoord in de hand een beslissing nemen; pas dan is er 
zekerheid. Taaie kost dus. 
 
De Zellingwijk in Gouderak blijft ook taaie materie. Gelukkig wordt er weer vanaf 13 september 
gewerkt. Niet alleen wordt het vervuilde zand afgevoerd, ook wordt er daadwerkelijk gebouwd. 
Foto’s hiervan zijn te zien op de website: www.zellingwijk.nl. Nog steeds is niet duidelijk hoe de 
recente vervuiling is ontstaan. Het onderzoek loopt nog. Het lijkt allemaal niet soepel te mogen 
gaan, terecht een taai proces. Wij gaan er van uit dat er nu geen belemmeringen meer zijn om 
deze mooie nieuwe wijk in een voortvarend tempo te realiseren.  
 
Wateroverlast Ouderkerk-West. Ook dit is een onderwerp dat gerust taai te noemen is. Maar wij 
als fractie zetten hier zeker onze tanden in. Communicatie en zoeken naar oplossingen staat 
nadrukkelijk in ons verkiezingsprogramma. Als het om dit onderwerp gaat zetten wij ons voor 
100% in om samen met inwoners en gemeente tot goede oplossingen te komen. De 
inloopavonden/spreekuren die eerder zijn georganiseerd zijn mede door de ChristenUnie tot stand 
gekomen. Vervolgafspraken zijn gemaakt om te bespreken hoe de wateroverlast kan worden 
teruggedrongen en hieruit lering kan worden getrokken. De komende twee jaar zullen er immers 
ook in Lageweg en Gouderak ophoogwerkzaamheden plaatsvinden! 
  
Meer onderwerpen vindt u op onze website www.ouderkerk.christenunie.nl 
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