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Van het bestuur door Teus Hoogerwaard, voorzitter. 
Ja, we hebben een coalitie en ja, we zijn er blij mee. Maar nee, het was niet allemaal zo 
gemakkelijk. Toch gaan we er met  z'n allen voor: een vitaal Ouderkerk! 
Arie, Elisabeth en Arjan hebben hun eerste vergaderingen er al weer op zitten. 
Ook Eunice heeft inmiddels haar plaatsje ingenomen in de steunfractie, naast Rien en mijzelf, en is 
al een beetje gewend aan haar nieuwe rol. In een volgende nieuwsbrief zal zij zich voorstellen. 
Floor heeft zich ook nog heel erg druk gemaakt: hij heeft ons met raad en daad geholpen om tot 
een goed coalitieprogramma te komen. 
Dank voor uw steun, adviezen en uitingen van zorg rondom verkiezingen en coalitievorming: door 
uw medeleven blijven we helder communiceren en weten waar onze achterban voor staat. 
Laten we hopen en bidden dat we de juiste keuzes gemaakt hebben en dat de nog te nemen 
beslissingen een beter Ouderkerk en een mooiere samenleving opleveren. 
 
Uit de fractie door Elisabeth van Zijl, fractievoorzitter 
Een nieuwsbrief van de ChristenUnie die wederom voor een groot deel zal gaan over de (gevolgen 
van de) verkiezingen. De uitslag van de verkiezingen leidde tot de conclusie dat het vormen van 
een coalitie een moeilijk proces zou worden. Door de uitslag van de verkiezingen voelde iedereen 
zich een winnaar. Naast wensen en eisen speelden daarbij ook de nodige kritiek en gevoelens 
mee. Politiek moet gaan over inhoud, feiten en argumenten. Gebleken is dat politiek vaak over 
gevoelens, relaties en personen gaat. Wat ons betreft heeft dat in het proces grote invloed gehad. 
Dit ter inleiding. Hoe is nu de coalitie van VVD, ChristenUnie en PvdA tot stand gekomen? 
 
Wij hebben nooit onder stoelen of banken gestoken dat onze voorkeur uitging naar een coalitie van 
onder andere ChristenUnie en SGP. Het eerste gesprek dat gevoerd werd tussen VVD, 
ChristenUnie en SGP verliep anders dan verwacht. Het ging nauwelijks over de inhoud maar 
voornamelijk over de wethouderskandidaat. Een gesprek tussen ChristenUnie en SGP dat daarna 
volgde, om toch te kijken hoever we elkaar konden naderen, leverde een onverwachts struikelblok 
op. De SGP legde de eis op tafel dat in een eventueel coalitie-akkoord er een resultaatverplichting 
moest worden opgenomen met betrekking tot de bouw van een kerk op de groenstrook aan de 
Abelenlaan. Deze eis (overigens niet genoemd in hun verkiezingsprogramma) kwam voor ons als 
een volslagen verrassing en maakte daarmee naar onze overtuiging een coalitie waarvan de SGP 
deel zou uitmaken zo goed als onmogelijk. Later bleek dit inderdaad het geval daar zowel VVD als 
PvdA een ‘onaanvaardbaar’ uitspraken over deze eis van de SGP. 
 
Voor ons stopte daarna ook mogelijke andere coalitiegesprekken aangezien het CDA aangaf niet 
met de ChristenUnie in een coalitie te willen. Overigens was dit ook nieuw voor ons want ook het 
CDA heeft dit in de verkiezingscampagne nooit geventileerd. Omdat ook de PvdA aangaf teveel 
problemen te zien in een mogelijke coalitie met de ChristenUnie was daarmee voor ons het boek 
dicht en konden wij ons voor gaan bereiden op een rol als oppositiepartij. 
Overigens hebben wij vervolgens nog wel een gesprek geïnitieerd met het CDA om moeiten en 
oud zeer (van de kant van het CDA) uit te praten en uit de wereld te helpen. Wij vinden zelfreflectie 
belangrijk en leren graag van zaken die niet goed gaan. Dit gesprek heeft niet tot resultaten geleid. 
Het CDA wilde gewoon niet. 
Ondertussen ging het er steeds meer naar uitzien dat een coalitie van VVD, PvdA en CDA een 
kans van slagen had en werd onze rol als oppositiepartij steeds concreter. Daarbij hebben wij nog 
wel een poging gewaagd alsnog samen met de SGP iets te ondernemen maar de SGP is op onze 
uitnodiging niet ingegaan. Ook werd nu duidelijk wat de SGP wilde. De SGP had namelijk een 
duidelijke voorkeur voor een coalitie met VVD en CDA en dus zonder de ChristenUnie. 
 
Op 1 april belde de VVD met de vraag of wij diezelfde avond nog een gesprek wilden voeren met 
de VVD en de PvdA. Onze verbazing was groot want ons was meegedeeld dat op 1 april de 
onderhandelingen tussen VVD, PvdA en CDA in een afrondende fase kwam. Niet dus. Het CDA 
haakte alsnog af omdat zij een coalitie met de SGP prefereerden.  



Na de uitslag van de verkiezingen hebben wij ons altijd open opgesteld en niemand op voorhand 
uitgesloten ondanks onze voorkeur en ondanks het feit dat wij van mening waren dat het met de 
PvdA een moeilijk verhaal zou worden. Toen het verzoek van de VVD kwam hebben wij daar eerst 
intern overleg over gehad en vervolgens positief op gereageerd. Nog niet eerder hadden wij 
gesproken met de PvdA. Gezien de wederzijdse problemen uit het verleden waren wij zeer 
afwachtend. Die avond zijn er veel zaken uit het verleden besproken en uitgepraat en hebben we 
het (voorzichtige) vertrouwen naar elkaar toe uitgesproken. Voorwaarden voor ons voor een 
mogelijk coalitiegesprek waren openheid, respect en vertrouwen. Was dat er niet dan hoefden we 
niet verder te spreken met elkaar. In die open sfeer hebben we verder gesproken en 
geconcludeerd dat we met elkaar tot een akkoord konden komen. Alle drie de partijen wilden een 
wethouder leveren en ook daar zijn we uitgekomen. Voor ons was dat van wezenlijk belang. Geen 
wethouder, dan ook geen coalitie. 
 
In het coalitieprogramma is veel terug te vinden uit ons programma en dat is een goede zaak. Met 
‘onze’ wethouder, dhr. Theo Segers zijn wij erg blij. Hij heeft veel bestuurlijke en politieke ervaring. 
Natuurlijk blijft politiek gewoon politiek en zullen we als ChristenUnie ons eigen geluid blijvend 
laten horen in de raad en in de commissies. We zijn dankbaar en blij met onze plek in de coalitie. 
Misschien niet voor iedereen direct een logische coalitie, ook niet voor ons. Maar wij nemen onze 
verantwoordelijkheid als dat op onze weg komt. En als dat kan op basis van uitgesproken respect 
en vertrouwen dan willen wij daar zeker niet voor weg lopen. Wij hopen op uw steun en gebed. 
Want juist daarin mogen wij ons als ChristenUnie rijk weten: God’s nabijheid bij alles wat we 
ondernemen. 
 
Even voorstellen: Theo Segers………… 
Theo Segers woont samen met zijn vrouw en vier kinderen sinds 2000 in 
Bergambacht. Daarvoor hebben ze in het boomkwekerdorp Boskoop 
gewoond. Zijn wieg stond in Lisse, alwaar van vader op zoon bloembollen 
werden geteeld en verkocht. Toch koos hij voor een loopbaan in het 
onderwijs. Na een aantal jaren, na zijn opleiding, als onderwijzer te hebben 
gewerkt in het basisonderwijs is hij drie jaar lang leraar geweest in het 
VMBO (toen LBO en IVBO). Hij gaf daar de vakken geschiedenis, 
aardrijkskunde, Nederlands en godsdienst.  
Al die tijd is hij blijven studeren. Na het behalen van MO1 en MO2 
geschiedenis en een eerste graad bevoegdheid voor maatschappijleer 
heeft hij zijn studie met een doctoraal fase afgerond. In die periode gaf 
Theo als directeur van een basisschool in Boskoop leiding aan het onderwijsproces. In die tijd 
combineerde hij dat met een deeltijd docentschap aan de Pabo te Gouda, waar hij het vak 
geschiedenis doceerde. 
Vanaf 1986 was hij betrokken bij de gemeentepolitiek. In 1989 werd hij raadslid voor de CU/SGP 
fractie te Boskoop. De laatste twee periodes tot 2000 als fractievoorzitter. In het werk als raadslid 
heeft hij diverse deelgebieden ‘onder zijn hoede’ gehad en diverse bestuurlijke functies vervuld. 
Na een benoeming als meerschools directeur te Schoonhoven in 1998 verhuisde hij met zijn gezin 
naar Bergambacht. Daar is hij actief geworden in de Volkshuisvesting, eerst als commissaris van 
de woningstichting Bergambacht, vervolgens als lid van de RvC van Pro Vesta (fusie 
Bergambacht, Lekkerkerk en Schoonhoven) en na de fusie met Woonwaard (Krimpen a/d IJssel) 
van Qua Wonen. In 2004 heeft hij een mastergraad behaald in ‘management of education’. In zijn 
huidige werkkring is Theo vanaf de fusiedatum in 2005 als algemeen directeur verantwoordelijk 
voor de PCPO Krimpenerwaard, een fusieorganisatie van 8 basisscholen. De laatste jaren 
combineerde hij dat met een rol als senior adviseur bij Driestar Educatief, als coach van 
directeuren, begeleider van besturen en deskundige op terrein van fusies in het onderwijs. Vanuit 
die functie is hij door de Hogeschool afgevaardigd in het MT van Penta Nova, een samenwerkings-
verband van 5 Hogescholen die opleidingen voor leidinggevenden in het onderwijs verzorgen. 
Theo is als wijkouderling ook betrokken bij de hervormde PKN gemeente te Bergambacht. 
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