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Van het bestuur  door Teus Hoogerwaard, voorzitter 
Het jaar is nog maar net begonnen en er ligt alweer een nieuwsbrief op de mat.  
Ook dit jaar willen we u met regelmaat blijven informeren over wat er zoal gebeurd in onze kernen. 
En dat is veel... heel veel. 
Misschien heeft ook u soms het idee dat er alleen maar gepraat wordt, maar dan moet ik u toch 
even melden dat dit beeld niet helemaal juist is. 
Er zit vaart in allerlei projecten, denk aan de begraafplaats Lageweg en de bouw in Gouderak.  
Ook het Hollandse IJsselproject nadert haar eindstation. 
Natuurlijk is er nog genoeg wat de aandacht nodig heeft; denk hierbij alleen maar eens aan het 
Veenweidepact en de inmiddels bekende tekorten. 
U kunt er zeker van zijn dat onze fractie er zeer actief mee bezig is!  
We wensen hen bij alle activiteiten dan ook Gods onmisbare zegen toe. 
 

Van de fractie  door Elisabeth van Zijl, fractievoorzitter 
Voor de raadsvergadering van 3 februari a.s. staan er een aantal belangrijke onderwerpen op de 
agenda: eigen bijdrage leerlingenvervoer, verhoging krediet begraafplaats en de overeenkomst 
Woning Stichting Gouderak met betrekking tot Gouderak Centrum. Voor de ChristenUnie 
onderwerpen die ons na aan het hart liggen.  

Vorig jaar maart hebben we duidelijk gemaakt dat wij nieuwbouw 
op de drie openliggende locaties in Gouderak Centrum  als een 
integraal project wilden zien. Geen ontwerp per locatie, maar één 
plan waarop invulling wordt gegeven aan de drie bouwlocaties. Op 
die manier kunnen de huizen gebouwd worden op die plekken die 
daarvoor het beste in aanmerking komen. En kan er rekening 
worden gehouden met de juiste ‘groei’. We hebben immers elke 
leeftijdscategorie in Gouderak nodig om de voorzieningen op peil te 
houden. Ook vinden wij het belangrijk dat er goed zicht is op de 

kerk. Dit is één van de weinige monumentale panden in Gouderak. De Woningstichting Gouderak 
heeft altijd aangegeven met genoemde punten rekening te willen houden. De gesprekken tussen 
de WSG en de gemeente hebben veel tijd in beslag genomen. Dat was soms lastig, maar is wel 
goed. De ChristenUnie is voor zorgvuldigheid. Daarom ook zullen wij ons goed voorbereiden op de 
komende raadsvergadering. Goed toetsen en afwegen of de punten die wij belangrijk vinden terug 
zijn te vinden in de plannen. Over een aantal jaren geconfronteerd worden met problemen die 
onverwachts opduiken moet voorkomen worden! 

Het jeugdbeleid  krijgt steeds meer gestalte en uitvoering. Het jaarprogramma van de 
jongerenwerker wordt momenteel opgesteld met de daarbij behorende prestatie afspraken. Voor 
de ChristenUnie is het belangrijk dat de jongerenwerker ook zichtbaar is voor de jongeren (en 
inwoners) en ook echt iets voor en met hen dóet. Hij moet vooral niet verdwijnen achter een 
bureau met beleidsstukken. De sport- en speldag op 21 december 2010 was een groot succes. 
Een verdubbeling van het aantal kinderen in vergelijking met 2009. 

Ook het Centrum voor Jeugd en Gezin  krijgt steeds meer 
vorm. De website is geopend: www.cjgouderkerk.nl. Wel 20% van de 
website wordt gemaakt door- en gaat over de gemeente Ouderkerk. 
Ook jongeren worden bij het CJG betrokken en krijgen op de website 
een eigen plek. Dit is nog in ontwikkeling maar zal te vinden zijn op 
www.jonginouderkerk.nl. De ChristenUnie is altijd voorstander 
geweest van een écht zichtbaar inlooppunt voor advies en 
informatie. Maar wat ook een ontmoetingsplek kan zijn, waar mét elkaar van gedachten gewisseld 
kan worden en waar nodig ondersteuning te krijgen is. Voor zo’n fysiek inlooppunt zullen wij ons 
blijven beijveren. 

Op initiatief van de ChristenUnie en de PvdA is er door de gemeente een 
‘veiligheidsmarkt’  gehouden in Gouderak. Tijdens deze avond, 25 januari jl, waren er tafeltjes 
met informatie over allerlei onderwerpen: politie, brandweer, buurtbemiddeling en veilig hang- en 
sluitwerk. Daarnaast vond er een forumdiscussie plaats. Met name dit deel van de avond was 
goed bezocht met ruim 50 aanwezigen. ->Lees verder over deze discussie op onze website! 



Van de wethouder  Theo Segers 
  Een terugblik 
De eerste honderd dagen wethouderschap zitten er op. Vanaf 29 april tot en met nu zijn bijna 8 
maanden, omgerekend zijn dit bijna 100 volle werkdagen (ik heb een aanstelling van 60%). Goed 
om een korte indruk te geven voor de leden van de ChristenUnie in Ouderkerk over die periode. 
Dat besturen veel praten, overleggen en vergaderen is, lijkt een open deur. Natuurlijk wist ik dat en 
verwachtte ik dit ook in deze nieuwe functie.  
In alle werkzaamheden – dat geldt voor iedereen – is het goed om je de vraag te stellen of je de 
goede dingen doet en of je de dingen die je doet goed doet. Zeker bij de start in een nieuwe 
functie heb ik mij die vraag meerdere malen gesteld. Misschien dat ik nu meer begrip heb dat het 
vorige kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie 100 dagen de tijd heeft genomen om te 
overleggen, dossiers te lezen, het land in te gaan, alvorens de eerste beleidslijnen scherp werden. 
Daar is in een kleine gemeente en voor de functie van wethouder geen tijd voor. Er moet bestuurd 
worden. Maar toch heb ik best wat tijd nodig gehad om me te verdiepen in de grote dossiers. Je 
springt echt op een rijdende trein. 
Een van de meest ingewikkelde dossiers is het Veenweidepact. Dankbaar heb ik gebruik gemaakt 
van de kennis die op het gemeentehuis ruimschoots voorhanden was. Veel heb ik gehoord van 
mijn voorganger, wethouder Dogterom. Maar ook van de fractie, de raadsleden heb ik veel 
informatie ontvangen. Met oud-raadslid/fractievoorzitter Floor Brouwer heb ik intensief gesproken 
en zelfs door de gemeente gereden om aanschouwelijk onderwijs te krijgen. 
Met het verkiezingsprogramma, het coalitie- en collegeprogramma binnen handbereik, heb ik 
geprobeerd zoveel mogelijk belangrijke punten voor de ChristenUnie bij het besturen in te 
brengen. 

Werkweek 
In hoofdlijnen heb ik ervoor gekozen om de dinsdag, woensdag en donderdag te reserveren voor 
het wethouderschap. De overige dagen en ook enkele avonden zijn voor mijn andere werkgever. 
Soms komt het beter uit om wat te ruilen, maar per week – dat houd ik strak bij – wil ik mijn uren 
maken. 
Elke dinsdagmorgen vergadert het college. Veelal een stapel stukken waarover het college van 
burgemeester en wethouders een besluit moeten nemen. Een groot deel van de dag is hiermee 
gemoeid. De andere dagen worden gebruikt voor ambtelijk overleg, gesprekken met inwoners en 
contacten met andere gemeenten, verenigingen, provincie enz. 
Regelmatig zijn er ook activiteiten in de avond. Te denken valt aan commissie- en 
raadsvergaderingen en fractieoverleg. 

Belangrijke onderwerpen  
Veel belangrijke zaken zijn aan de orde: Bouwprojecten in Gouderak, bezuinigingen, bouwen op 
de Zellingwijk, de renovatie van de Hollandse IJssel, de begroting, de nieuwe begraafplaats. Ik wil 
u nu iets meer informeren over het Veenweidepact. 

Veenweidepact  
De meest recente informatie heeft u in de kranten kunnen lezen. We gaan spannende weken 
tegemoet, want het wachten is op de reactie van Gedeputeerde Staten ten aanzien van het ‘bod’. 
Een uiterste bod en oproep: ‘Maak het Veenweidepact af!’ 
In november ontvingen we het nieuws dat er bij de provincie een enorm groot financieel tekort was. 
Na intern overleg is dat tekort teruggebracht tot 20 miljoen Euro. 
Alle leden van de strategiegroep waren zeer teleurgesteld. Dat hebben we ook onomwonden de 
gedeputeerde meegedeeld. 
Rond die tijd bereikten ons ook berichten over de bezuinigingen op natuur, Ecologische Hoofd 
Structuur (Natuurbeleidsplan 1990), robuuste verbindingen door het rijk. Staatssecretaris Bleker 
neemt harde maatregelen. Een tweede tegenvaller. 
En dat terwijl na langdurig overleg, na bemiddeling, de gemeente Ouderkerk dit project wil laten 
slagen. Vandaar de oproep: ‘provincie en rijk… u bent verplicht dit werk af te maken, kom met geld 
over de brug.’ 
Op de achtergrond bezinnen we ons over de mogelijk volgende stap, als het antwoord van de 
provincie bij ons binnen komt. Wordt vervolgd. 
 
Redactie:  Marjan van der Ree (bestuur@ouderkerk.christenunie.nl) en Elisabeth van Zijl  
(elisabeth.vanzijl@ouderkerk.christenunie.nl). Website : www.ouderkerk.christenunie.nl  


