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Van de fractie  

Zes maal per jaar informeert de ChristenUnie via de Nieuwsbrief haar leden en een grote groep 
van sympathisanten over de voortgang van de activiteiten binnen de gemeente Ouderkerk en de 
rol van de ChristenUnie daarin. Omdat de ChristenUnie er is voor alle inwoners van Ouderkerk  
willen wij die, ook tussen de verkiezingen, informeren. Ongeveer een jaar terug deden we dat door 
een folder huis aan huis te verspreiden. Deze keer wordt onze Nieuwsbrief bij iedereen bezorgd. 
Zoals altijd staan wij graag open voor kritiek en suggesties, waardoor wij nog beter in staat zijn tot 
ons werk ten dienste van Ouderkerk en de inwoners daarvan. Onze intentie is om met al onze 
mogelijkheden de goede gang van zaken voor onze inwoners te bevorderen. 
De ChristenUnie wil van deze gelegenheid gebruik maken om alle inwoners van Ouderkerk 
een gezegend en voorspoedig 2009 toe te wensen! 
Floor Brouwer       0180-683292    floor.brouwer@ouderkerk.christenunie.nl 
Arie Burger       0180-683092    arie.burger@ouderkerk.christenunie.nl 
Elisabeth van Zijl    0182-349678    elisabeth.vanzijl@ouderkerk.christenunie.nl 

 

Waar zijn we als ChristenUnie Ouderkerk blij mee? 
 
Contacten 
Wij waarderen de vele goede contacten met 
onze inwoners, maatschappelijke instellingen 
en het bedrijfsleven. Men weet ons te vinden 
en wij zijn blij als we wat voor hen kunnen 
betekenen. Blijft u ons dan ook in 2009 
opzoeken! 
 
Inspraak 
De mogelijkheden voor burgers om in 
commissievergaderingen in te kunnen 
spreken zijn in 2008 verruimd. Daardoor heeft 
de inspraak meer inhoud gekregen. 
 
Multifunctioneel Gebouw Gouderak 
Na een lange aanloopperiode wordt nu met 
kracht gewerkt aan de realisering. De 
ingebruikname komt in zicht en dat is goed 
nieuws voor heel Gouderak. Ook al vanwege 
de mogelijkheden voor o.a. nieuwe woningen 
op de vrijkomende locaties. 
 
Groen en natuur 
Na een verbeterde kapverordening is er nu 
ook een Bomenbeheerplan. Ouderkerk moet 
zuinig zijn op waardevolle bomen. Dat geldt  
ook voor de aanwezige groenvoorzieningen. 
Als er bomen gekapt moeten worden komen 
daar vervangende voor in de plaats. Het 
Landschapselement in Ouderkerk aan den 
IJssel is klaar. In Lageweg komt het er aan. 
Nu voor Gouderak nog……………….!  
 
 

 
Huisvesting  
In 2009 gaat er in Gouderak veel gebeuren in 
het kader van nieuwbouw. De ChristenUnie is 
van mening dat hier zo snel mogelijk mee 
moet worden gestart. De bouw van 16 fraaie 
koopappartementen bij de IJsbaan in 
Ouderkerk aan den IJssel vordert en bij 
Tuindorp zullen 12 huurwoningen worden 
gebouwd. Blij zijn we met de nieuwe 
Huisvestingsnota, waarin ook de wensen van 
de ChristenUnie voor starters zijn verwerkt.  

 
 
 
De huidige 
Zellingwijk.  
 
Volgend 
jaar een 
prachtige 
nieuwe 
wijk! 

 
 

 
Aandacht voor zorg  
De Wmo is naar tevredenheid van velen 
ingevoerd. Voortdurend is er aandacht voor 
de behoeften van zwakkeren in de 
samenleving. Daarom is de ChristenUnie blij 
met de nieuwe nota voor het minimabeleid. 
De ChristenUnie waardeert de vele 
activiteiten van vrijwilligers. Die zijn enorm 
belangrijk voor onze samenleving.  
 

 
 



Voortgang in de K5-Samenwerking 
Er wordt in de K5 hard gewerkt aan de 
dagelijkse taken. De kwaliteit van de 
afdelingen Sociale zaken en Onderwijs is 
gegroeid. Er is vooruitgang bij de 
professionalisering van de brandweer K5. 
Door de aangelegde glasvezelverbinding zijn 
goede ICT - verbindingen, ook in de 
toekomst, verzekerd. Uit de recente evaluatie  
 

 
van de K5-samenwerking bleek dat de 
samenwerking goed is voor de 5 gemeenten 
en ook de dienstverlening  voor de burgers is 
verbeterd. De ChristenUnie vindt dat de 
samenwerking moet worden voortgezet en 
uitgebreid, waarbij pas in 2012 bepaald wordt 
of de gemeenten zelfstandig kunnen/moeten 
blijven of samen één gemeente worden.  
 

Aan al deze zaken heeft de ChristenUnie Ouderkerk meegewerkt. 
We willen ons blijven inzetten voor onder meer de volgende onderwerpen: 

 
Gemeente versus burgers en omgekeerd 
De gemeente is er voor de burgers en niet 
andersom. Daarom hebben zij recht op 
correcte behandeling en tijdige en correcte 
beantwoording van hun (aan)vragen. De 
ChristenUnie wil een voorstel voor een 
Dienstverleningsmanifest voorleggen. 
Daarnaast mag van burgers verwacht worden 
dat zij verantwoordelijk handelen en bereid 
zijn medeburgers te helpen. Kortom: samen 
verantwoordelijk!  
 
Vereenvoudiging vergunningenstelsel 
De ballast van overbodige en ingewikkelde 
regelgeving dient tot een verantwoord 
minimum te worden gereduceerd. In het 
eerste kwartaal van 2009 dient het college 
met echte voorstellen ter komen. 
 
Veiligheid 
‘Samen verantwoordelijk’ geldt ook bij 
‘veiligheid’ en ‘openbare orde’. Ons gedrag in 
het verkeer (denk aan de snelheid op de 
dijken) bepaalt de (on)veiligheid. De 
ChristenUnie moedigt u aan vandalisme en 
onveilige situaties te melden aan de politie 
zodat hier ook écht wat aan gedaan kan 
worden. 
 
Openbaar vervoer 
De ChristenUnie vindt dat in de spits de 
bussen frequenter dienen te rijden. De 
mogelijkheid van vervoer over water (fast 
ferry ) dient serieus onderzocht te worden. 
  

 
Veenweidepact 
Wij blijven ons inspannen om de nadelige 
effecten van het Veenweidepact te  
minimaliseren, de communicatie te 
verbeteren en te zorgen dat ‘volledige 
schadeloosstelling’ geen loze kreet zal zijn.  
 

  
 
 
 
 
 
Alternatieve activiteiten voor agrariërs en 
alternatief gebruik van hun gebouwen 
De uitwerking van deze uitgangspunten duurt 
te lang en moet worden versneld. 
Betrokkenen hebben recht op duidelijkheid 
en medewerking. 
 
Bedrijventerrein Veerstalblok 
Ondanks het gebrek aan medewerking van 
‘andere’ overheden blijft de aanleg van 
Veerstalblok een prioriteit voor de 
ChristenUnie. 
 
Woonlasten  
De woonlasten zijn in Ouderkerk al hoog 
genoeg. Een meer dan trendmatige 
verhoging is niet aanvaardbaar. Bij de 
rioolrechten dient een betere verdeling van 
de lasten te worden onderzocht, uitgaande 
van ‘de vervuiler betaalt’. 

En verder  …..  wil de ChristenUnie Ouderkerk zich blijven inzetten 
voor alle onderwerpen die op onze weg komen. 
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