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     NIEUWSBRIEF, Jaargang 9, nummer 1, januari 2010  

Van het bestuur door Teus Hoogerwaard, voorzitter 
Namens bestuur en fractie wil ik u bij het begin van dit nieuwe jaar Gods zegen toewensen!  
Daarbij ook een woord van dank aan allen die zich het afgelopen jaar op welke wijze dan ook hebben 
ingezet voor onze partij. Het doet het bestuur goed te merken dat onze fractieleden op uw steun mogen 
rekenen in het werk dat zij namens ons allen mogen doen.  
Verder wil ik, in plaats van terugkijken naar wat er zoal gepasseerd is het afgelopen jaar, vooruit kijken.  
In 2010 vieren we het 10-jarig bestaan van de ChristenUnie. Daarover kunt u  meer op onze site kunt 
lezen. En natuurlijk is 2010 het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen op DV. 3 maart. In verschillende 
commissies is en word er hard gewerkt om ons op de juiste wijze te profileren.  
Doet u ook mee? Helpt u met folderen, affiches plakken, financieel en/of met gebed? Ieder op zijn eigen 
manier, maar samen voor een STABIEL en BETROKKEN ChristenUnie Ouderkerk! Aanmelden voor 
hulp bij de verkiezingen kan via bestuur@ouderkerk.christenunie.nl of bij de voorzitter: 0180-681530. Uw 
giften zijn welkom op rekening 3225.22.234 t.n.v. ChristenUnie Ouderkerk, o.v.v. ‘gift verkiezingen’.  
 
Vanaf 4 januari is op de website van de ChristenUnie Ouderkerk www.ouderkerk.christenunie.nl 
en via You Tube onze promotiefilm te zien voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een unieke actie!  
 
Uit de fractie door Floor Brouwer, fractievoorzitter 
Begrotingsbehandeling 
De vorige Nieuwsbrief  informeerde u uitvoerig 
over de begrotingsbehandeling op 13 november 
jl. Met enige tevredenheid kijken we daarop 
terug. De ChristenUnie had ruimschoots de 
gelegenheid tot inbreng, terwijl de door ons 
voorgestelde wijzigingen van de 
Programmabegroting nagenoeg alle werden 
aanvaard. Wel bleven wij van mening dat de 
begroting erg ‘dun’ is, met het risico dat de 
toezichthouder er niet mee akkoord gaat. Onze 
bezuinigingsvoorstellen werden niet 
overgenomen, maar wel bleek het college bereid 
daarover een discussie aan te gaan.   
Woningbouw  Zellingwijk 
De saneringswerkzaamheden op en rond de 
Zellingwijk zijn in de afgelopen periode 
voorspoedig verlopen. Helaas leek de 
economische recessie een spaak in het wiel van 
de woningbouw te gaan steken. Door de crisis 
zijn aspirant kopers bang om een nieuwe 
woning te kopen, omdat zij onzeker zijn over de 
verkoop van hun huidige woning. Door de 
stimuleringsregeling Semper Novum probeert 
het rijk in deze economisch wat slechtere tijden 
de werkgelegenheid in de bouw op gang te 
houden. Ook de gemeente Ouderkerk heeft bij 
Semper Novum een aanvraag ingediend voor de 
Zellingwijk, die werd  gehonoreerd  met een 
subsidie van € 500.000. Daardoor kan nu in het 
voorjaar gestart worden met de wederopbouw 
van de Zellingwijk. Een welverdiende opsteker 

voor Gouderak, dat door de sloop van 100 
woningen in 1984 in verband met de 
bodemverontreiniging, veel te lijden heeft gehad.  
Landschapsvisie Krimpenerwaard-Noord  
Over deze visie hebben we informatie geplaatst 
op www.ouderkerk.christenunie.nl. Voor nog 
meer informatie kunt u terecht op 
www.belevingsboerderij.nl/landschapsbeleving. 
Doordat in de gemeente huis aan huis een 
samenvattende folder van de Visie en de 
Landschapskaart is verspreid is die  al behoorlijk 
bekend. De ChristenUnie heeft grote waardering 
voor deze visie en voor de manier waarop deze 
tot stand is gekomen. Wij zijn de Stichting 
Bloeiend Platteland en allen die er aan hebben 
meegewerkt erkentelijk voor deze prestatie van 
formaat. Met die visie moet gewerkt worden, ook 
door de gemeente. In de raadsvergadering van 
december hebben we er vragen gesteld. Uit de 
beantwoording bleek dat het College het met 
ons eens is dat de Landschapsvisie bij de 
beleidsvorming betrokken moet worden en deze 
gaat bestuderen. Daarbij zal  bezien  worden 
welke elementen ervan kunnen worden 
overgenomen. De ChristenUnie is hier blij mee 
en zal het verdere verloop van het proces  
blijven volgen. 
Woningbouwplannen Goudriaan Transport  
De raad heeft redelijk positief gereageerd op de 
woningbouwplannen op het terrein van 
Goudriaan Transport in Ouderkerk aan den 
IJssel. Naar aanleiding van gesprekken met 
omwonenden en de gehouden inloopavonden 
zijn diverse aanpassingen doorgevoerd. Zo werd 
de parkeernorm verhoogd en werd in het plan 

 
 



een speeltuintje en een zogenaamd 
'pannaveldje' opgenomen, waar de jeugd zich 
voetballend kan uitleven. Daarnaast is er 
rekening gehouden met de verkeerstroom en de 
privacy van omwonenden. Natuurlijk kan je het 
in een dergelijke situatie nooit iedereen 
helemaal naar de zin maken. Gezien de huidige 
situatie en de mogelijkheden voor nieuwe 
woningen, lijkt dit een redelijk optimaal plan. 
Tijdens de raadsvergadering kwam via inspraak 
nog een juridisch probleem aan de orde. De 
verwachting is dat de raad over het plan in een 
van de volgende vergaderingen een besluit zal 
nemen.  
Grote kans op Waterbus Rotterdam-Gouda 
Dat stond in het Kontakt van 15 december 2009. 
En dat was nieuws want uit eerdere berichten 
was gebleken dat de fast-ferry van Rotterdam 
naar Gouda in elk geval de eerste 5 jaar niet 
mogelijk zou zijn.  Nu bleek dat het Groene Hart 
Bureau voor Toerisme bij de provincie om 
subsidie heeft gevraagd om de komende jaar 
zomer de Waterbus te laten varen tussen 
Rotterdam, Krimpen aan den IJssel en Gouda 
met een tussenstop in Nieuwerkerk aan den 
IJssel.  
De ChristenUnie vond in dit bericht aanleiding 
om er tijdens de raadsvergadering van 17 
december jl. vragen over te stellen. Uit de 
beantwoording bleek dat het College al contact 
heeft gezocht met het Groene Hart Bureau voor 
Toerisme. Verder zegde het College ons toe om 
voor opstapplaatsen in Ouderkerk aan den 
IJssel en Gouderak ook aandacht te vragen bij 
het Hollandse IJssel-project. Afwachten maar! 
Inpassingsplan Zuidwestelijke Randweg 
Voor de ZWR is, na een inspraakprocedure, 
waarvan ook de gemeente Ouderkerk gebruik 
heeft gemaakt, door de Provinciale Staten het 
z.g. inpassingsplan vastgesteld.  
De ChristenUnie heeft rond de ZWR al jaren, 
naast de noodzaak van het bedrijventerrein 
Veerstalblok, onder meer de volgende punten 
benadrukt: 
• Volledige compensatie van het verlies aan 

natuur en milieu door de ZWR 
• Maatregelen vooraf om de (negatieve 

gevolgen van) toenemende verkeersdruk op 
de dijken vanaf de aansluiting van de ZWR 
tot Ouderkerk aan den IJssel te voorkomen 
of te compenseren.  Berekend is immers dat, 
als er niets gedaan wordt, de verkeersdruk 
na opening van de ZWR minstens zal 
verdubbelen, met alle gevolgen voor de 
verkeersveiligheid, de geluidstoename, enz.  

• Maatregelen vooraf om negatieve gevolgen 
van toenemende verkeersdruk op de kern te 
compenseren.                                                             

Op veel punten zijn goede afspraken 
gemaakt. De brief over het inpassingsplan 
zou in de raadsvergadering van december 
worden besproken en vastgesteld. Dit is 
echter op het laatste moment uitgesteld. In 
de   milieueffectrapportage  blijkt nu toch 
erkend wordt dat de toenemende 
verkeerdruk zich niet beperkt tot Kattendijk 
en Middelblok, maar ook geldt voor de 
IJsseldijk-Noord. Daarover is nu een brief 
geschreven. We hopen op voor Ouderkerk 
betere randvoorwaarden. Maar onze zorgen, 
vooral over de druk op de kern Gouderak, 
zijn nog niet weggenomen. We blijven er 
aandacht voor vragen.  

En verder…………….. 
- Is het MFGG nu nagenoeg klaar. Deze 

maand zullen de beide scholen en de 
Peuterspeelzaal verhuizen. De feestelijke 
opening vindt in februari plaats en betekent 
een mijlpaal voor Gouderak en voor heel de 
gemeente!  

- Deze maand komt in de raad(scommissie) 
de Structuurvisie aan de orde. Hierin wordt 
voor de lange termijn (tot ca 2030) voor alle 
facetten van het gemeentelijke gebeuren het 
beleid in grote lijnen vastgelegd. Het is de 
bedoeling dat dit concept nu voor inspraak 
zal worden vrijgegeven. Wij vinden het 
belangrijk dat burgers, verenigingen en 
bedrijven via deze inspraak een positieve of 
kritische bijdrage bij het vaststellen van deze 
visie zullen geven. Ook de Landschapsvisie 
(zie boven) dient bij de bespreking van de 
Structuurvisie en de verdere uitwerking te 
worden betrokken. De 
gemeenteraadsverkiezingen zullen in de 
komende periode ook de fractie veel extra 
werk bezorgen, zoals medewerking aan 
allerlei facetten van de campagne. Verder 
moet er ook nagedacht worden over de 
taakverdeling in de fractie, de bezetting van 
de raadscommissies en onze opstelling en 
inbreng in de periode direct na de 
verkiezingen. Van groot belang zullen de 
gesprekken rond de vorming van een coalitie 
zijn. 

- Eerder was besloten de Stolwijkersluis te 
slopen. Door breed gedragen acties is het 
gelukt dit te voorkomen. Het is mooi dat 
deze historische sluis nu toch behouden 
blijft, ook al in verband met de recreatievaart 
vanuit Gouda naar de Krimpenerwaard v.v. 

 
Redactie: Marjan van der Ree (bestuur@ouderkerk.christenunie.nl) en Floor Brouwer (0180-683292,   
floor.brouwer@ouderkerk.christenunie.nl ). Kijk ook op onze website: www.ouderkerk.christenunie.nl 


