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Van het bestuur door Teus Hoogerwaard, voorzitter 
Laatst stond het nog in een van onze plaatselijke kranten: het is in Ouderkerk relatief veilig wonen. 
Maar wanneer voel je jezelf veilig, wanneer ben je veilig? Is dit uit te drukken in cijfers? Ik denk het niet! 
Je staat onschuldig achter een dranghek te kijken naar wat langs komt, alle veiligheidsmaatregelen zijn 
genomen, dus wat kan jou nu nog overkomen………… 
Enkele seconden later weten we dat het anders is gelopen. 
Kunnen we als mensen elkaar de veiligheid garanderen? Nee dus! 
Ik moest denken aan een lied: ‘Veilig in Jezus armen’, veilig ben je echt alleen maar bij Hem. 
We hopen en bidden dat dit ook de ervaring mag zijn (worden) van hen die in Apeldoorn iets vreselijks 
mee hebben moeten maken, maar ik hoop en bid ook u allen toe dat u zelf deze veiligheid mag vinden. 
 
In Memoriam Thieu van de Wouw  
Op 23 maart jl. overleed onze burgemeester, Thieu van de Wouw. 
Sinds 1 september 2005 bekleedde hij die functie. Thieu was een  
bruggenbouwer, die met kennis van zaken en inzet leiding gaf aan het  
college en de raad. Met zijn humor lukte het hem nogal eens  
tegenstellingen te overbruggen. Over de ernst van zijn ziekte was hij  
heel open. Hij bleef tot het laatst toe, ook tijdens de medische  
behandelingen, zijn ambt vervullen op een manier die op ons grote  
indruk heeft gemaakt. Tot begin maart nam Thieu nog zoveel mogelijk  
zijn taken waar. Toen moest hij zich ziek melden. Ook thuis bleef hij  
nog betrokken bij wat er speelde in onze gemeente. Zijn overlijden  
heeft ons diep geschokt. Zo snel en toch nog zo onverwacht! Zijn doorzettingsvermogen om zijn  
ambt als burgemeester zo lang mogelijk uit te oefenen heeft op ons diepe indruk gemaakt. Wij denken  
in dankbaarheid terug aan deze burgervader en wensen zijn vrouw en (klein)kinderen alle kracht  
en Gods zegen toe om dit grote verlies te dragen.      Fractie ChristenUnie 
 
Mr. drs. De Prieëlle burgemeester van Ouderkerk 
De commissaris van de Koningin (CdK) in Zuid-Holland heeft met ingang van 1 mei de heer mr. drs. J. 
de Prieëlle benoemd tot waarnemend burgemeester van Ouderkerk. De CdK heeft hem vooraf aan de 
vertrouwenscommissie voorgedragen. Na een gesprek met de heer De Prieëlle heeft deze commissie 
unaniem ingestemd met deze voordracht. 
De heer De Prieëlle heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur. Hij was burgemeester in Hedel en 
Pijnacker en waarnemend burgemeester in diverse gemeenten, waaronder Midden-Delfland, 
Goedereede en Binnenmaas. Bovendien heeft hij ook bredere ervaring door functies in andere 
organisaties. De heer De Prieëlle ziet het burgemeesterschap van Ouderkerk als een full-time baan. 
Hij is lid van het CDA en lid van de PKN (Hervormd). 
Wij zijn blij dat hij voor langere tijd beschikbaar is. De waarneming duurt vooralsnog tot het moment dat 
er duidelijkheid bestaat over de bestuurlijke toekomst in de Krimpenerwaard. Daarover wordt besloten 
als een commissie onder voorzitterschap van mevrouw ir. J. Leemhuis-Stout daarover advies heeft 
uitgebracht. Dit advies wordt binnenkort verwacht. 
De fractie van de ChristenUnie is, gezien de vele grote en soms moeilijke onderwerpen waarmee 
Ouderkerk te maken heeft, blij met de snelle invulling van de vacature. De ChristenUnie heeft alle 
vertrouwen in de heer De Prieëlle en ziet uit naar een goede samenwerking met hem.  
Wij heten hem van harte welkom en wensen hem veel kracht, wijsheid en zegen van God toe bij de 
uitoefening van zijn ambt.                  Fractie ChristenUnie 
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Kom ook ‘mee-mekkeren’ op de braderie in 
Ouderkerk aan den IJssel! 
Op zaterdag 13 juni hoopt de ChristenUnie daar 
weer veel Ouderkerkers te ontmoeten! 

 
 



 
Europese Verkiezingen 2009 
Op donderdag 4 juni a.s. worden de verkiezingen voor een nieuw Europees Parlement (EP) gehouden. 
Voor de meesten van ons staat Europa en het EP ver van ons bed. Maar we weten wel we dat het 
belang en de draagwijdte van de in Brussel genomen besluiten groot is. Opnieuw heeft de ChristenUnie 
samen met de SGP één lijst, die wordt aangevoerd door de CU-er Peter van Dalen. In hem hebben we 
een uitstekende lijsttrekker, die een goede bijbelse basis combineert met grote deskundigheid ten 
aanzien van de Europese problemen. Europa heeft dat nodig. Laten we allemaal, door op deze lijst te 
gaan stemmen, er aan meewerken dat de christelijk-sociale politiek ook in Brussel opnieuw stem krijgt.  
 
Uit de fractie, door Floor Brouwer 
Veenweidepact (VWP) 
Ouderkerk heeft op 10 juli 2008 de medewerking 
hieraan opgeschort. De procedures hierbij zijn in 
artikel 7 van het Pact vastgelegd. Op 30 
september 2008 heeft de Strategiegroep VWP 
(SG) een bijeenkomst met de raad van 
Ouderkerk belegd, die echter tegen viel en geen 
oplossing bracht. Als aanvulling op dit overleg 
zond de SG op 14 november 2008 nog een 
brief. Deze is, na uitstel op verzoek van het 
college, door de raad van 23 april jl. besproken. 
In de antwoordbrief is teleurstelling geuit over 
het feit dat de SG onvoldoende op de vele 
Ouderkerkse vragen is ingegaan. Met klem is 
gevraagd dat alsnog te doen.  
Dezelfde vergadering besprak het verzoek van 
het College om toch weer, met behoud van 
gevoelen, ambtelijk en bestuurlijk aan het 
overleg van het VWP deel te nemen, om 
daarmee de Ouderkerkse belangen te kunnen 
behartigen. De ChristenUnie wilde dat eerst het 
bovengenoemde proces wordt afgerond. 
Bovendien vonden wij de argumentatie van het 
college niet overtuigend. Nadat allerlei 
nuanceringen werden voorgesteld, bleken ook 
de ander partijen, m.u.v. de PvdA, vooralsnog 
tegen hervatting van het overleg te zijn. De 
antwoordbrief werd vastgesteld en verzonden. 
Zuidwestelijke Randweg (ZWR) 
De raad van 23 april besprak ook voor de ZWR 
een soortgelijk verzoek van het college als bij 
het VWP. Bij de ZWR is er, anders dan bij het 
VWP, geen procedure rond het opschorten van 
de medewerking. Op 12 juli 2007 sprak de raad 
uit ‘dat geen verdere planologische 
medewerking……dient te worden gegeven, 
tenzij ….. Veerstalblok integraal wordt 
meegenomen’. Dat woord ‘planologische’ is er 
toen bewust ingebracht. Maar intussen is de 
gemeente wat dit betreft overruled door de 
provincie door een provinciaal inpassingsplan. 
Dit is mogelijk geworden door de nieuwe Wet op 
de Ruimtelijke Ordening. Een gemeentelijk 
bestemmingsplan is niet meer aan de orde. Wij 
betreuren dat, maar we hebben wel met dit feit 
te maken. En het project gaat door!  
In het verleden zijn rond de ZWR afspraken 
gemaakt over onder meer: compensatie van 
verlies aan natuur en milieu door de ZWR, de 
geluidsproblematiek vanwege extra 

verkeersdruk door de ZWR, en maatregelen om 
de toenemende verkeersdruk door de ZWR op 
de dijken en de kern van Gouderak te beperken 
tot een acceptabel niveau. 
Het is essentieel dat deze punten in de door 
Ouderkerk gewenste richting worden uitgevoerd. 
Alles afwegende heeft de raad, incl. de 
ChristenUnie, er daarom mee ingestemd dat 
Ouderkerk ambtelijk gaat participeren in de 
betreffende werkgroepen. Dat doen, niet om 
mee te werken aan de uitvoering van de ZWR, 
maar om de Ouderkerkse belangen te 
behartigen. Hieruit voortvloeiend incidenteel 
bestuurlijk overleg wordt ook geaccepteerd, mits 
het college dit per geval rapporteert aan de 
raad(scommissie). Het college heeft toegezegd 
de voorwaarde van de ChristenUnie - het met 
alle kracht en middelen de tijdige realisatie 
van bedrijventerrein VSB te blijven nastreven - 
te zullen honoreren. 
 
En verder in het kort…………….. 
 * Herindeling Krimpenerwaard. Het rapport 
van de door de provincie aangestelde 
commissie Leemhuis wordt medio mei verwacht. 
Dat geldt ook voor het rapport van een K5-
werkgroep, die  bezig is om de aanbevelingen 
van het Evaluatierapport uit te werken. Wij zijn 
erg benieuwd naar de inhoud van beide 
rapporten! 
* Stolwijkersluis. Op verzoek van de 
Krimpenerwaardraad gaat het K5-bestuur er aan 
meewerken dat deze monumentale sluis 
behouden blijft. Dat wordt  ook van belang 
geacht voor de waterrecreatie in de 
Krimpenerwaard  vanuit Gouda. 
*   Woningbouw terrein Goudriaan Transport. 
Nadat het college weigerde om vóór de 
besluitvorming de belanghebbenden te 
informeren en te ‘horen’ deed de fractie van de 
ChristenUnie dat wel. Gelukkig heeft het college 
daarna daartoe ook alsnog besloten. 
* Regeling Vernieuwend Ondernemen 
gemeente Ouderkerk. Eindelijk is het ei gelegd 
en heeft ook Ouderkerk een regeling 
vastgesteld. In de regeling worden de 
mogelijkheden voor nieuw ondernemerschap 
beschreven. Een goede kans, vooral voor 
agrarische ondernemers, om naast hun 
hoofdactiviteit nevenactiviteiten te gaan voeren.



 


