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Begin dit jaar werden de 
plannen voor het sluiten van 
de milieustraat Hank bespro-
ken. De ChristenUnie heeft 
eerder al aangegeven de 
sluiting van de milieustraat 
in Hank een zeer slecht idee 
te vinden. Tijdens één van de 
commissievergadering de 
afgelopen maanden bleek 
dat het college goed heeft 
geluisterd naar onze kri-
tiek: de sluiting van de zeer 
goedlopende milieustraat in 
Hank is van de baan.

ChristenUnie: 
“blij dat sluiting 

milieustraat Hank 
van de baan is”

Als fractievoorzitter van de Christen-
Unie wil ik u van harte Gods zegen wen-
sen voor het komende jaar. Twee jaar ge-
leden waren we in deze periode hard aan 
het werken aan de kieslijst en het verkie-
zingsprogramma. Het werd een lijst met 
deskundige betrokken mensen die voluit 
kiezen voor het dienen van Christus in 
deze gebroken schepping. Het werd een 
programma met christelijk sociale politiek 
toegesneden op de Werkendamse situ-
atie. En toch wisten we niet wat de toe-
komst zou brengen en of de verkiezingen 
de gewenste zetelwinst zou opleveren. 
Het mocht een verdubbeling worden van 
het zetelaantal en Machiel en ik voelen 
ons nog steeds rijk gezegend.

Inmiddels hebben we twee gemoti-
veerde vaste burgerraadsleden voor de 
commissie Grondgebied: Henrico Bassie 
en voor de commissie Bestuur: Wim Hol-
ster. De steunfractie is nog aangevuld met 
Mathijs Vos en Michiel v/d Stelt. Hermen 

Vreugdenhil staat paraat om regelmatig 
met ons na te denken over onze koers en 
het duidelijk op de kaart zetten van de 
ChristenUnie.

We Willen graag 
ToekomsTgeriCHT Werken aan: 
•	 zorg	voor	kwetsbare	groepen
•	 een	duurzame	samenleving
•	 leefbaarheid	in	de	kleine	kernen
•	 sterk	gezinsbeleid
•	 goed	jeugdbeleid
•	 goed	openbaar	vervoer
•	 economie	volgens	het	Jozefprincipe

Toekomstgericht, maar wel in afhankelijk-
heid van onze Hemelse Vader. 
Natuurlijk bent u/jij van harte uitgeno-
digd om eens te komen luisteren of mee 
te praten op een fractieavond. De eerst 
volgende avond is op 8 maart. Stuur wel 
even een berichtje naar de fractie, zodat 
we u/jou kunnen verwelkomen.

ToekomsTgeriCHT!

Voedselbank
CU moTie onDersTeUning 
voeDselBank alTena krijgT 
Unaniem sTeUn

Tijdens de begrotingsbehandeling  is een 
motie aangenomen waarin de gemeente 
Werkendam aangeeft een bijdrage te 
leveren in de huur van een nieuw pand 
voor de Voedselbank Altena. De motie die 
op initiatief van de ChristenUnie is inge-

bracht en door de volledige raad werd on-
dersteund kreeg ook de warme steun van 
het Werkendamse college die het voorstel 
direct overnam en dus zal uitvoeren. Hier-
mee stelt de gemeente Werkendam een 
bedrag van € 2200,- beschikbaar ten be-
hoeve van een nieuw onderkomen voor 
de voedselbank. Ook in Woudrichem en 
Aalburg dienden de ChristenUnie deze 
motie in.

De ChristenUnie fracties van Aalburg, 
Werkendam en Woudrichem op bezoek 
bij de voedselbank 

donderdag 16 februari 2012

ledenVergadering
Plaats: Sleeuwijks kerkje, Kerkeinde 31 te Sleeuwijk
Tijd: Leden: 19.30 uur, Niet leden: 20.00 uur 
Sprekers: Hennie Schermers (fractievoorzitter) en 
 Hermen Vreugdenhil (Politiek ambassadeur 
 zuidelijke provincies)



CHrisTenUnie Wil 
BUUrTBUsjes TerUg op lijn 
WerkenDam-DorDreCHT

Opengevallen uren opvullen met 
buurtbusjes.

Sinds stadsvervoer Dordrecht in 2005 
stopte met lijn 6, is de verbindiing tussen 
Werkendam en Dordrecht met succes 
overgenomen door de buurbus vrijwilli-
gers. Door het succes van deze buurtbus-
jes (meer dan 200 reizigers per dag, terwijl 
40 reizigers per dag het landelijk gemid-
delde is) is vervoerder Veolia begin dit jaar 
overgestapt naar grote bussen. De vrijwil-
ligers werden hartelijk bedankt. Wat er niet 
bij werd verteld is dat deze grote bussen 
maar 6x per dag rijden, en alleen als er 
geen schoolvakanties zijn.

spiTs
Wie met de bus van Werkendam naar Dor-
drecht wil kan dit ’s morgens doen tussen 
half zeven en half negen of ’s middags tus-
sen drie en zes uur. In de tussenliggende 
tijden zijn alle opstaptijden geschrapt. Dit 
betekent in de praktijk dat scholieren die in 
Dordrecht naar school gaan en om twaalf 
uur vrij zijn, een aantal uren moeten wach-
ten voordat zij weer naar huis kunnen. Om 
deze reden heeft een aantal ouders al 
gezegd dat zij hun kinderen volgend jaar 
naar een andere school willen doen. Ook 
voelen	deze	 ouders	 zich	 financieel	 bena-
deeld, omdat voor hun abonnement op-
eens veel minder vervoersmogelijkheden 
worden geboden.

alTernaTieven
Eind vorig jaar heeft de ChristenUnie al 
vragen gesteld over deze situatie aan de 

wethouder van de gemeente Werkendam. 
Voor	wethouder	De	Jong	was	het	een	ver-
rassing dat de dienstregeling was uitge-
dund. Zijn ambtenaren hadden dit volledig 
over het hoofd gezien bij de onderhande-
lingen met Veolia en de Provincie. Men 
was zo blij met de grote bussen, dat men 
de besparing niet heeft gezien. Nu blijkt 
dat de dienstregeling grote gaten vertoond 
vindt de ChristenUnie dat het tijd is voor 
alternatieven.

BUUrTBUsjes
Lijn 621 is een zogenaamde scholierenlijn. 
De bus rijdt alleen ’s morgens en ’s avonds 
en rijdt (ondanks eerdere berichten dat dit 
wel het geval zou zijn) niet tijdens school-
vakanties. De ChristenUnie wil dat in de 
tussenliggende uren van maandag t/m 
vrijdag, op zaterdag en tijdens de school-
vakanties de dienstregeling wordt aange-
vuld met buurtbusjes. 
De ChristenUnie is ervan overtuigd dat net 
zoals in 2005 de provinciebesturen van 
Zuid-Holland en Noord-Brabant samen met 
de gemeenteraden van Werkendam en 
Dordrecht er afspraken gemaakt kunnen 
worden over het inzetten dan de buurtbus-
sen en hun vrijwilligers gedurende de voor-
noemde tijden. Veel buurtbuschauffeurs 
van de ‘oude’ lijn 231 zijn immers nog be-
schikbaar.

Commissie
Tijdens de commissievergadering Grond-
gebied van 30 januari a.s. zal de Christen-
Unie een discussienotitie voorleggen aan 
de wethouder en overige raadsfracties. De 
ChristenUnie wil samen met het college en 
de overige partijen aan de slag om de ga-
ten die zijn ontstaan in de dienstregeling 
zoveel mogelijk te repareren.

verBoD op “Happy HoUrs” 
overgenomen Door HeT 
College

Een motie van de ChristenUnie en de SGP 
om in de horecanota een verbod op “hap-
py hours” op te nemen is overgenomen 
door het College van Werkendam Teveel 
jongeren in de gemeente Werkendam 
gebruiken overmatig alcohol. Alcoholge-
bruik op jonge leeftijd heeft onherstelba-
re schade aan de hersenen ten gevolge. 
Naast preventie wil de ChristenUnie ook 
in de handhavende sfeer proberen om 
(overmatig) alcoholgebruik tegen te gaan. 
Door een verbod op de zogenaamde 

“happy hours” voorkomen we dat in ho-
recagelegenheden alcoholische dranken 
tijdens bepaalde momenten voor een ge-
reduceerd bedrag kunnen verkopen. Der-
gelijke “happy hours” hebben een drem-
pelverlagend effect om grote hoeveelheid 
alcohol te drinken

bUUrTbUsVerbinding

Cursief wordt uitgegeven door 
de ChristenUnie fractie Werkendam

Fractievoorzitter:
Hennie Schermers
Sleeuwijksedijk 60
4251 XD  Werkendam
Tel.: 0183-504936 

Raadslid:
Machiel Verdoorn
Richter 169
4251 DR  Werkendam
Tel.: 0655531297

Tijdens de raadsvergadering 
van 25 oktober jl. zijn onze 
burgerleden Henrico Bas-
sie en Wim Holster officieel 
beëdigd als burgerleden 
namens de ChristenUnie. 
Henrico is vanaf 2008 al 
actief als burgerraadslid in 
de commissie grondgebied 
en Wim is sinds de verkie-
zingen van 2010 lid van de 
commissie bestuur. voor-
heen werden burgerleden 
niet officieel beëdigd 

ChristenUnie 
burgerleden 
officieel beëdigd

5 van de 12 commissieleden 
die worden beëdigd. 
Eerste van rechts is Henrico Bassie 
in het midden Wim Holster

Happy HoUr


