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Voor u ligt de herfsteditie van onze Cursief. 
In deze editie willen we u weer informeren 
over de stand van zaken binnen onze 
kiesvereniging!
Veel onderwerpen passeerden voor de 
vakantie de revue: de herinrichting van het 
centrum van Sleeuwijk, leerlingenvervoer, 
muziekonderwijs maar ook tijdens het 
reces zijn we nog bezig geweest met 
digitale busborden in Sleeuwijk en Hank 
en jeugdwerkloosheid in de regio.

Voor de vakantie hebben we ook de jaarrekening 2008 
besproken, meer hierover en over diverse andere onderwerpen 
kunt u lezen in deze Cursief, overige artikelen kunt u altijd 
lezen op: www.werkendam.christenunie.nl. 

Een half jaar voor de verkiezingen komt alles in een extra 
stroomversnelling. Naast het raadswerk komt er ineens 
een hoop extra werk op fractie en bestuur af. Wij hopen 
op u als achterban te kunnen rekenen! Wilt u in deze tijd 
van voorbereiding bidden om wijsheid en kracht voor alle 
betrokkenen?

Tijdens de commissie grondgebied van mei jl. heeft de ChristenUnie 
bij monde van burgerraadslid Henrico Bassie wederom de spotlights 
gericht op de bouw van het wooncomplex voor ouderen in Sleeuwijk 
(voorheen het woon-zorgcomplex genoemd). De ChristenUnie wil 
dat het wooncomplex zo snel mogelijk wordt gerealiseerd.

Ruim een jaar geleden is het besluit genomen om de bouw van het 
wooncomplex voor ouderen los te koppelen van de bouw van het 
nieuwe winkelcentrum. Heel praktisch is dit gedaan door binnen het 
bestaande plan het wooncomplex niet meer op het winkelcentrum 
te gaan bouwen maar er op een afstand naast.

De ChristenUnie heeft nogmaals aangegeven dat het college gebruik 
moet maken van deze mogelijkheid want het duurt allemaal wel erg 

lang. Opvallend genoeg kreeg de ChristenUnie bijval van diverse 
partijen, tijdens de raadsvergadering van 12 februari 2008 leken de 
overige partijen minder haast te hebben met de ontwikkeling van 
het wozoco en lieten het dossier “verder hobbelen”

Nu ruim een jaar verder geeft wethouder Luteijn aan dat het 
wooncomplex voor ouderen de hoogste prioriteit heeft in de plannen 

van de herontwikkeling van het dorp Sleeuwijk. De 
ChristenUnie is voorzichtig tevreden met deze 
uitspraak ondanks dat de wethouder nog met 
een aantal “mitsen en maren” naar voren bracht. 
De ChristenUnie geeft desgevraagd aan de ze 
de wethouder aan zijn woord zullen houden en 

wachten op “de eerste heipaal”

ChristenUnie: Wooncomplex voor ouderen in de versnelling!

Nederland verkeert in een crisis. Ook in onze ge-
meente blijft dat niet onopgemerkt. Vele banen staan 
op de tocht. Het is onzeker of de orders voor komend 
jaar wel binnenkomen. We merken dit ook in onze 
portemonnee. De verwachting is dat we in vergelij-
king met dit jaar volgend jaar meer uitgaven hebben 
en minder inkomsten.

Ook de begroting van de gemeente Werkendam laat 
dit beeld zien. Een verwacht tekort van ruim 760.000 
euro voor 2009 dat oploopt tot bijna 2 miljoen in 
2013. Het Kabinet gaat minder geld aan de gemeen-
tes geven omdat ze zelf ook moet bezuinigen.

Werkendam is een rijke gemeente. De laatste jaren 
is er veel geld binnengekomen (denk aan opbrengst 
van Intergas, bijna 13 miljoen euro). Ook al is er veel 
geld uitgegeven (o.a. een miljoen aan het tunneltje in 

de Werkense dijk, enkele miljoenen aan het opknap-
pen van De Es in Sleeuwijk), er is nog genoeg geld in 
de gemeentekas. Geen reden voor paniek dus. 

Regeren is vooruit zien. Iedereen weet dat er na 
‘vette’ jaren ‘magere’ jaren zijn te verwachten. Daar 
moet je ook als gemeente op voorbereid zijn. Een 
pas op de plaats maken en geen gekke dingen doen, 
dat zijn nu de juiste keuzes. Geen paniekvoetbal. 
Daarom is voor de ChristenUnie het voorstel van het 
college om de belastingen te verhogen onbespreek-
baar. Op dit moment is daar nog geen aanleiding 
toe. Juist nu moeten we als overheid onze burgers 
waar mogelijk financieel ondersteunen. Waar heb je 
anders reserves voor opgebouwd?

Op z’n kop met dat spaarvarken!

Spaarvarken
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Van de fractie
Eens per zes weken heeft de fractie 

van de ChristenUnie Werkendam een 

fractievergadering, hierin bespreken ze allerlei 

zaken die spelen in onze gemeente, wellicht 

heeft u vragen, opmerkingen, problemen of 

andere zaken die u aanhangig wilt maken? 

U kunt dan contact opnemen met Hennie 

Schermers via telefoonnummer 0183-504936 

of via de mail: 

fractie@werkendam.christenunie.nl

Op initiatief van de Groenlinks en ChristenUnie-SGP 
fractie heeft de Provinciale Statencommissie Eco-
nomie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid zich uit-
gesproken voor de gecombineerde aanleg van het 
spoor Breda-Utrecht en de verbreding van de A27. 
De provincie dringt er bij het rijk op aan om deze 
‘vergeten’ spoorlijn nu daadwerkelijk te realiseren. 
 
Er ligt nu een plan waarin de kansen en voordelen van 
het gezamenlijk uitvoeren van de verbreding en de aan-
leg van het spoor een haalbare kaart blijkt. “Een unieke 
kans met grote voordelen. De bereikbaarheid van West-
Brabant wordt geweldig verbeterd. De snelweg kan 
sneller aangelegd worden door de aanleg van spoor en 
weg te combineren en zeker niet onbelangrijk, de over-

last (files) tijdens de bouw zullen fors minder zijn door 
een slimme bouwplanning”, aldus Hermen Vreugdenhil. 
De commissie heeft gedeputeerde van Nieuwenhui-
zen unaniem de opdracht meegegeven om bestuurlijk 
snel te handelen zodat aansluiting wordt gehouden bij 
de voorbereidingen voor de verbreding van de A27. De 
provincie is immers penvoerder in het A27 dossier en 
heeft de capaciteit tot voorfinanciering. Een commissie 
onder leiding van Ed Nijpels zal het voorstel nu verder 
uitwerken en doorrekenen zodat in het najaar er knopen 
doorgehakt kunnen worden. De spoorlijn Breda Utrecht 
komt steeds meer in zicht.

Hermen Vreugdenhil 
Statenlid ChristenUnie-SGP Noord-Brabant

Per sPoor 
(over de aanleg van de spoorlijn Breda-Utrecht)

Ledenvergadering 200929 oktober 2009 is er een algemene ledenvergadering 
van de ChristenUnie Werkendam. 

Locatie: het Sleeuwijks kerkje - Kerkeind 31, Sleeuwijk. 
noteert u deze datum alvast in agenda?

De ledenvergadering zal uiteraard in het teken staan 

van de gemeenteraadsverkiezingen die worden 
gehouden op D.V. 3 maart 2010. Over de inhoud van de agenda van deze ledenvergadering zal zo 

snel mogelijk worden gecorrespondeerd.

Wilt u meepraten over het verkiezingsprogramma neem contact op met onze 
fractievoorzitter Machiel Verdoorn, Bentlaken 10 4251 GV Werkendam - tel 06-55531297


