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Van het bestuur door Teus Hoogerwaard, voorzitter 
Er is veel gebeurd de afgelopen tijd. Plaatselijk is alles op de rit gezet en zijn de eerste stappen 
van een nieuw college al weer zichtbaar. Landelijk verloopt de coalitievorming moeizamer. 
Gelukkig kunnen we als ChristenUnie in Ouderkerk nog een christelijk geluid laten horen, terwijl de 
christelijke partijen landelijk wel hebben moeten inleveren. Laten we de christelijke politiek 
koesteren, en hopen en bidden dat we in Ouderkerk (of in samenwerkingsverbanden) nog lang 
een christelijk geluid kunnen laten horen. We wensen u, uit of thuis, een goede vakantietijd toe! 
 
Even voorstellen….. 
Bij deze wil ik mij even aan u voorstellen. Mijn naam is Eunice de Jonge- Berg  
en ik ben 31 jaar. Ik ben getrouwd met Timon de Jonge en we hebben een  
dochter van 1,5 jaar oud, genaamd Mathilde. En Mathilde krijgt eind juli een    
broertje of zusje erbij! We wonen sinds juni 2008 in Ouderkerk aan den IJssel  
(Geer en Zijde) en we voelen ons hier helemaal thuis! Daarvoor hebben we een  
aantal jaren in Rotterdam gewoond, gewerkt en gestudeerd. We zijn lid van  
Evangelisch Centrum Europoort te Rotterdam. Verder heb ik de volgende studies  
afgerond: HBO Facilitaire Dienstverlening, afstudeerrichting Vastgoedmanagement en WO Sociale 
Wetenschappen, afstudeerrichting Maatschappelijke Vraagstukken & Beleid. Na mijn studie 
Sociale Wetenschappen ben ik gaan werken bij het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam als 
Planeconoom. In deze functie was ik verantwoordelijk voor het opstellen van grondexploitaties 
voor gebiedsontwikkelingsprojecten en het financieel adviseren en begeleiden van diverse 
projecten. Sinds maart 2009 ben ik fulltime moeder. Het leek me al enige tijd erg leuk om me in te 
gaan zetten voor de gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Als VROM- commissielid voor de 
ChristenUnie kan ik zowel mijn kennis, opgedaan in mijn voormalige functie en studies, als mijn 
geloof in God op een unieke wijze combineren! Hier ben ik erg dankbaar voor! 
 
Uit de fractie door Elisabeth van Zijl, fractievoorzitter 
 
Wethouder voor de ChristenUnie 
In de nieuwsbrief van mei heeft u kunnen lezen hoe de coalitie tot stand is gekomen. Wij vinden 
het belangrijk dat het voor iedereen duidelijk is hoe processen zijn gelopen en beslissingen zijn 
genomen.  
Ook heeft u kunnen lezen wie de wethouder voor onze gemeente is namens de ChristenUnie. 
Graag leggen wij u uit waarom Theo Segers als wethouderskandidaat is voorgedragen. 
 
Voor de fractie en het bestuur heeft kwaliteit en beschikbaarheid voorop gestaan in het zoeken 
naar en voordragen van een wethouderskandidaat. Op de lijst met kandidaten voor de 
verkiezingen stond Theo niet genoemd. Dat is bewust zo gedaan. Ruim voor het opstellen van de 
kandidatenlijst heeft de fractie met Theo gesprekken gevoerd. Gezien zijn bestuurlijke en politieke 
ervaringen ging onze voorkeur naar hem uit. Het feit dat hij niet in onze gemeente woont, (Theo 
woont in Bergambacht, één van de K5 gemeenten) was in eerste instantie een struikelblok. 
Wettelijk is het niet meer verplicht dat een wethouder in de eigen gemeente woont; hiervoor kan 
ontheffing worden aangevraagd. Doorslaggevend waren zijn kwaliteiten, zijn persoonlijke stijl, en 
zijn bekendheid met onze gemeente én inwoners door zijn functie als algemeen directeur van de 
vereniging PCPO Krimpenerwaard. Daarnaast was ondertussen bekend geworden dat een fusie 
van de K5 gemeenten door Gedeputeerde Staten definitief werd voorgesteld. Het was ons ook 
bekend dat Theo een functie als raadslid niet ambieerde; daarom is hij ook niet op de 
kandidatenlijst geplaatst. Naast kwaliteiten zijn beschikbaarheid, tijd en gelegenheid, belangrijke 
afwegingen geweest. Theo combineert nu zijn baan als algemeen directeur met het 
wethouderschap in deeltijd. Dat niet iemand uit de top drie van de kandidatenlijst beschikbaar was 
voor wethouder heeft puur te maken met de factor beschikbaarheid. Voor de nummer 1, Elisabeth 
van Zijl, was de combinatie van gezin en wethouderschap nog niet mogelijk.  
 



Dat fractie en bestuur hebben besloten niet eerder de naam van de wethouderskandidaat te 
noemen heeft met privacy te maken. Theo heeft een baan met grote verantwoordelijkheid en een 
gezin. Het leek ons niet kies om, voor er definitief zekerheid was, zijn naam bekend te maken. Pas 
op het moment dat de handtekeningen werden gezet onder het coalitieprogramma was er een 
definitief akkoord en hebben wij de naam van onze kandidaat bekend gemaakt. Wij zijn er van 
overtuigd dat wij hiermee de koninklijke weg hebben bewandeld en hiermee integer en secuur zijn 
omgegaan met Theo Segers.  
 
Tijdens de raadsvergadering van 1 juli jl. zijn er de nodige besluiten genomen en onderwerpen 
gepasseerd. Twee onderwerpen lichten we er in deze nieuwsbrief uit. 
 
Zienswijze van de gemeenteraad met betrekking tot het herindelingsbesluit 
Krimpenerwaard van Gedeputeerde Staten. 
Deze zienswijze moet voor 12 juli a.s. worden ingediend en wordt meegenomen in de afweging die 
Gedeputeerde Staten gaan maken om tot een definitief besluit te komen op 10 november 2010. 
Ook wij hebben onze visie op de herindeling, en met name de gevolgen hiervan, ingebracht. Voor 
de ChristenUnie is het altijd belangrijk geweest dat er voldoende tijd werd genomen voor een fusie. 
Daarom stonden en staan wij achter het advies dat door de het onderzoeksbureau SGBO werd 
gegeven in het evaluatierapport, om de K5 samenwerking in 2012 te evalueren en dan te beslissen 
over een fusie. Het loopt nu anders. De wens is door Gedeputeerde Staten uitgesproken om al in 
2013 te fuseren.  
Wij zijn uitermate kritisch over de financiële consequenties die een herindeling met zich 
meebrengt. Uit de twee rapporten die worden gehanteerd blijkt dat nog niet goed inzichtelijk is wat 
de financiële gevolgen zullen zijn. Wij hebben dan ook aangedrongen op een onderzoek om eerst 
duidelijk te krijgen wat de financiële gevolgen écht zullen zijn. Geen gespeculeer! Het mag duidelijk 
zijn dat een groot financieel tekort voor de nieuwe gemeente onwenselijk is. Daarnaast hebben wij 
onze zorg verwoord, die ook de zorg is van de inwoners van Ouderkerk, met betrekking tot de 
voorzieningen en de dienstverlening. Die staan nu op een hoog peil en dat willen we ook graag zo 
houden. We zijn een gemeente met een eigen identiteit, met een eigen couleur locale, en die mag 
niet verdwijnen door fusering. 
 
Ontwikkelingen Zellingwijk in Gouderak. 
17 juni jl. werden we opgeschrikt door een brief van de Stichting Herontwikkeling Zellingwijk met 
de mededeling dat activiteiten op de Zellingwijk waren stilgelegd. Er was, bij controlemetingen, een 
stof gevonden die niet in het zand mocht zitten. Zogenoemde drins. Groot was de schrik omdat het 
aangevoerde zand “gecertificeerd zand” is. Dat houdt in dat het zand volledig ‘schoon’ is. Niet voor 
niets werd 7 april gezegd dat de Zellingwijk het schoonste stukje Nederland is. De Stichting tast 
volledig in het duister over de oorzaak van de lichte vervuiling. Direct zijn er boringen verricht over 
het totale terrein om te kijken of de drins overal zitten. Gisteravond werd de raad meegedeeld dat 
de stof op het gehele terrein is aangetroffen. Het goede nieuws hierbij is dat het alleen in de 
bovenlaag is aangetroffen, grofweg de eerste halve meter zand. Het gehalte aan drins neemt af 
met de diepte. De diepte waarop de waarde geschikt is voor het niveau van woningbouw, varieert 
van 0,5 tot 1,5 meter 
 
De aannemer neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich, ondanks het feit dat de oorzaak 
van de aanwezigheid van de drins nog niet is gevonden. Dat betekent dat er een plan van aanpak 
wordt opgesteld waarin in ieder geval is opgenomen dat het een deel van het zandpakket zal 
moeten worden verwijderd. Daarna zullen de nodige acties worden uitgezet om zo spoedig 
mogelijk duidelijk te hebben wanneer de bouwwerkzaamheden aan de woningen weer kunnen 
worden opgepakt. In een bestaande situatie zou de hoeveelheid drins niet leiden tot sanering of 
acties, maar omdat er is overeengekomen dat het zand volledig schoon moet zijn wordt er nu dus 
direct actie ondernomen. De inwoners van Gouderak zullen zo spoedig mogelijk geïnformeerd 
worden, is de raad verzekerd.  
Analyses zijn nu nog niet te maken, aangezien het onderzoek nog in volle gang is. Zowel door de 
Stichting als door de gemeente wordt gestreefd naar volledige openheid en transparantie.��
 
Redactie: Marjan van der Ree (bestuur@ouderkerk.christenunie.nl) en Elisabeth van Zijl  
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