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Terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen  
 
In onderstaand overzicht is ter vergelijking het aantal stemmen per partij, het behaalde percentage van 
het totaal aan geldige stemmen en het zetelaantal in 2002 en 2006 aangegeven. De ChristenUnie 
behield de 3 zetels en dat met nog meer stemmen dan in 2002 en 2006. Vanaf 2002 zien we een 
gestage groei! We zijn God dankbaar voor zoveel zegeningen. Soli Deo Gloria! 
  2002    2006    2010                             

PvdA  1033  -  23,73 %  -  3 1.249  -  29,56 % - 4 906  -  22,55 %  -  3  

VVD  1162  -  26,69 %  -  4 882  -  20,88 % - 3 939  -   23,38 %  -  3 

CU  657    -  15,09 %  -  2 827  -  19,57 % - 3 865  -  21,53 %  -  3               

SGP  871    -  20,01 %  -  3 820  -  19,41 % - 2 812  -   20,21 %  -  3              

CDA  630    -  14,47 %  -  2 447  -  10,58 % - 1 495  -  12,32 %  -  1              
 
 
Samenstelling fractie  
 
We feliciteren Elisabeth van Zijl, Arie Burger en Arjan Halma van harte met hun verkiezing en 
benoeming tot raadslid. Elisabeth is nu fractievoorzitter, Arie is haar plaatsvervanger. Hij is ook  
penningmeester, terwijl Arjan fractiesecretaris is geworden. Aan het fractiewerk zullen ook Rien 
Bregman, Teus Hoogerwaard en Eunice de Jonge deelnemen. Rien en Teus waren al burgerlid van een 
commissie. Eunice komt de gelederen versterken. Hartelijk welkom!  
Raadscommissies en Krimpenerwaardraad 
Aan het werk van de raadscommissies zullen de volgende CU - raadsleden en burgerleden deelnemen:  
Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ ):    Elisabeth van Zijl en Arie Burger 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu (VROM):  Arie Burger en Eunice de Jong 
Financiën en Economische Aangelegenheden (FEA):  Arjan Halma en Teus Hoogerwaard   
Welzijn en Onderwijs (W & O):    Elisabeth van Zijl en Rien Bregman 
Elisabeth zal als fractievoorzitter tevens in het Presidium  plaatsnemen. 
Arie Burger is door de raad benoemd tot voorzitter van FEA en plaatsvervangend voorzitter van de 
commissie ABZ. Ook de Krimpenerwaardraad krijgt nu nieuwe leden. Elke raadsfractie heeft daarin een 
lid met plaatsvervanger. Voor de ChristenUnie zijn door de raad benoemd Elisabeth, met Arie als 
plaatsvervanger. 
Wij wensen de hele fractie, onze raadsleden en de leden van de commissies en de Krimpenerwaardraad 
van harte wijsheid, kracht en zegen van God toe voor het vele en zware werk in de komende periode. 
 
 
Gemeentenieuws  
 
Havenfront Ouderkerk aan den IJssel 
Een paar jaar terug heeft de raad van Ouderkerk € 1.100.000 beschikbaar gesteld voor het Havenfront 
in Ouderkerk aan den IJssel. Daarover bestonden en bestaan nogal wat misverstanden. Zoveel geld 
voor luxe en dat terwijl Ouderkerk arm is en er zoveel andere dingen urgent zijn? De ChristenUnie heeft 
er toen mee ingestemd, omdat dit een voorwaarde was om een subsidie van € 4.100.000 te krijgen. Als 
we niet  akkoord zouden zijn gegaan zou dat niet alleen hebben betekend dat Ouderkerk geen 
vernieuwd Havenfront zou krijgen. Ouderkerk zou dan zelf de urgente renovatie van de binnenvaart, met 
alles wat daarbij hoort, moeten bekostigen. En dat zou veel meer gekost hebben dan die € 1.100.000.  
In januari jl. heeft de raad ingestemd met de voorliggende plannen voor de steigers, de afmeerpalen en 
andere voorzieningen voor de binnenvaart, de kadewand langs de IJssel, verbetering van de 
aanlegplaats van de veerpont en een paar recreatieve voorzieningen. Helaas bleek het oorspronkelijke 

 
 
 
 



plan, met een lange drijvende steiger/wandelpromenade achter de Dorpstraat, op teveel weerstand van 
omwonenden te stuiten. Ook Schuttevaer ging akkoord met de huidige variant en drong aan op spoedige 
realisatie. Dat zijn feiten waar de politiek zeker rekening mee moet houden. Verder was het risico 
aanwezig dat, als we niet met het plan zouden instemmen, de subsidie van ruim € 4.100.000 zou 
vervallen. In dat geval zou Ouderkerk veel meer geld kwijt zijn om de afmeermogelijkheden met 
voorzieningen voor de binnenvaart te verbeteren. En voor de rest van het plan zou er dan zo wie zo 
geen geld zijn. Bovendien woog voor de ChristenUnie zwaar dat extra vertraging moest worden 
voorkomen. De binnenvaart wacht al veel te lang op de broodnodige renovaties. Wij hebben tenslotte 
met de plannen ingestemd, nadat het college had toegezegd aan de volgende voorwaarden te voldoen: 
• alles in het werk te stellen om de drijvende steiger alsnog door te trekken richting Houtzaagmolen, 

zodat er toch nog een ‘wandeling over het water’ kan worden gemaakt, 
• geluidsarme stroomvoorziening bij de afmeerplaatsen van de schepen, 
• een juridisch waterdichte onderhoudsplicht voor de kadewand opleggen aan de omwonenden,  
• nadrukkelijke aandacht voor het voorkomen van overlast voor omwonenden, 
• bij de planuitvoering dienen zo mogelijk Ouderkerkse bedrijven te worden ingeschakeld. 
Ook de VVD en het CDA stemden met het plan in. Alleen de SGP en de PvdA stemden tegen. 
 
Woningbouwprojecten Gouderak 
De woningbouw in Gouderak heeft de gemoederen nogal bezig gehouden. Wij zijn blij dat een besluit 
over het plan van het college voor alleen de locatie Tom-Rook, in oktober op ons aandringen werd 
uitgesteld en dat plan inmiddels van de baan is. De ChristenUnie wil dat er snel, maar verantwoord zal 
worden gebouwd. De Woningstichting Gouderak (WSG) wil daaraan graag actief bijdragen, ook 
financieel. Hun aan de raad en het college voorgelegde integrale plan voor de 3 locaties - Tom-Rook en 
de beide schoollocaties - sluit in veel opzichten aan op onze ideeën en heeft groot draagvlak in 
Gouderak. De WSG wil de plannen uitwerken in goede samenwerking met de gemeente en alle  
belanghebbenden. Door te gaan bouwen volgens een integraal plan kan het allerbeste resultaat voor 
Gouderak worden bereikt. De voordelen er van zijn onder meer: 
• in zo’n plan kunnen, uitgaande van de woningbehoefte in Gouderak, per locatie de daar het best 

passende soort woningen worden  gebouwd, 
• de groen-, speel- en parkeervoorzieningen kunnen optimaal op elkaar worden afgestemd, 
• het plan geeft aandacht aan verbetering van het historisch centrum, met doorkijkjes naar de kerk, 
• het plan schept mogelijkheden voor Het Baken, terwijl er tegelijk ruimte voor groen en spelen komt, 
• integrale ontwikkeling is verder van belang voor het totale financiële plaatje en het aanboren van de 

mogelijke financieringsbronnen/subsidies.  
De ChristenUnie heeft met kracht bevorderd dat heel serieus met de voorstellen van de WSG wordt om 
gegaan. Op heel korte termijn dient er duidelijkheid over te komen. 
 
En verder…………….. 
- zal in de komende tijd de concept-Structuurvisie Ouderkerk , met hoofdlijnen voor het beleid tot 

20130, zowel in onze samenleving als in de raad(scommissies) aan de orde komen; daarbij willen wij  
in elk geval de Landschapsvisie Krimpenerwaard-Noord betrekken, 

- is het advies van de bemiddelaars, die na het opschorten van de medewerking van Ouderkerk aan 
het Veenweidepact  zijn benoemd, ontvangen; binnenkort moet de raad zich  er over uitspreken,  

- is het verkavelingsplan voor woningbouw op het terrein van Goudriaan Transport  in Ouderkerk aan 
den IJssel door de raad goedgekeurd, 

- geldt hetzelfde voor de woningbouw op de locatie Staringhlaan (Verstoep Transport ) in Gouderak, 
- is het Multifunctionele Gebouw in Gouderak nu in gebruik genomen: een juweel van een gebouw, 

voor de gebruikers en voor heel Gouderak, waarvan de officiële opening 27 maart a.s. plaatsvinden,  
- zal de ChristenUnie minister Tineke Huizinga op 7 april a.s. de 1e paal slaan voor de woningbouw op 

de Zellingwijk  in Gouderak, 
- wordt het besluit van Gedeputeerde Staten over de herindeling  binnen de Krimpenerwaard, dat heel 

binnenkort verwacht wordt,met spanning – wat zal het worden? - tegemoet gezien,  
- heeft de raad, nadat eerder de ChristenUnie het financiële reilen en zeilen van De Drie Maenen aan 

de orde had gesteld, besloten om de horeca-activiteiten uit het geheel daarvan te ontvlechten,  
- heeft ook de gemeente Ouderkerk een financiële bijdrage verleend om de nood in Haïti  te lenigen. 
 


