
Transferium
Het Transferium bij De Tol is volop in gebruik. De haltes 
worden gebruikt door de verschillende buslijnen. 
Ook de carpoolplaatsen zijn gerealiseerd en de 
fietsenstallingen zijn geplaatst. Het aantal plaatsen 
om je fiets te stallen is uitgebreid, omdat veel 
scholieren gebruik maken van dit Transferium.

Maar wat als je net een nieuwe fiets hebt gekocht? 
Daar ben je zuinig op en die wil je het liefst ook 
veilig stallen. Om die reden heeft de 
ChristenUnie afgelopen november 
een motie ingediend om een aantal 
fietskluizen te plaatsen, zodat het 
mogelijk is om je fiets veilig achter slot 
en grendel op te bergen.

Tijdens de begrotingsbehandeling 
hebben alle fracties dit idee 
ondersteund en het college verzocht 
uitvoering te geven aan dit voorstel.

Bezwaren
Dat is dan geregeld zou je denken. 
Echter het college stuurde de raad 
afgelopen maart een brief met de 
mededeling het besluit niet uit te 
voeren. Als reden geeft het college op 
de hoge kosten voor aanschaf van de 
fietskluizen en het jaarlijks onderhoud. 
Bovendien stelt men dat er binnenkort 
camera’s worden geplaatst, zodat 
fietskluizen overbodig zouden zijn.

Kosten
Machiel Verdoorn  vindt het argument van het 
college dat de fietskluizen te duur zijn vreemd. Toen 
alle raadsleden het voorstel van de ChristenUnie 
aannamen was bekend dat een fietskluis meer kost 
dan een open stalling. Daarom is er ook geld voor 
vrijgemaakt. Ook het argument van het college dat 
het onderhoud duur is veegt hij van tafel. “Ik heb een 

drietal producenten van fietskluizen gebeld met de 
vraag wat het jaarlijks onderhoud is”, zo vertelt hij. 
“Alle producenten waren verbaasd over de vraag 
en zij stellen dat een druppeltje olie om het slot 
jaarlijks te smeren het enige onderhoud was dat zij 
kenden”. 

Toezicht
“Camera’s? Die zullen niet voorkomen dat mijn 
fiets beschadigd wordt”, aldus Floris van den Hoek 

uit Werkendam. Hij huurt al jaren een 
fietskluis bij het Station te Gorinchem. 
“Ideaal zo’n fietskluis,  je hoeft je geen 
zorgen te maken of (en hoe) je je fiets 
’s avonds weer aantreft”, zegt hij. “Kijk 
afgelopen tweede Paasdag bij de 
Tol, er lagen weer een aantal fietsen 
beschadigd op de grond met kromme 
wielen, terwijl één fiets zelfs op het 
dak van de fietsenstalling lag”. Floris is 
ervan overtuigd dat er vraag genoeg 
is naar een veilige fietsenstalling. 

NS-fiets
Opnieuw vonden alle fracties dat 
de fietsenkluizen er moeten komen. 
Tijdens de commissievergadering 
gaf de wethouder uiteindelijk toe en 
stelde dat de raad beslist en dat het 
college het verzoek van de commissie 
zal gaan uitvoeren.
Het college kiest ervoor om samen 

te werken met NS-fiets. Deze organisatie gaat de 
fietskluizen plaatsen en zorgt voor de expolitatie. 
Bij NS-fiets zijn maand- en jaar abonnementen af te 
sluiten voor resp. 11 en 93 euro. 

De ChristenUnie is blij dat de fietskluizen er uiteindelijk 
komen. Als de fietskluizen bij de Tol een succes worden 
gaan we ons ook inzetten om ook bij de Interliner 
halte bij Hank een aantal fietskluizen te plaatsen.

Er komen 8 à 10 fietskluizen aan de Tol. De commissie Grondgebied heeft dat – zeer 
tegen de zin van wethouder van der Berg (CDA) – besloten. Al in november 2006 had de 
commissie  aangeven dat zij voorstander is tot aanschaf van een aantal fietskluizen. Alle 
raadsfracties steunden het initiatief van Machiel Verdoorn van de ChristenUnie.
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Floris van den Hoek stalt zijn fiets 
in een NS - fietskluis
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Deze avond zal Joël Voordewind spreken over ‘de 
jeugd van tegenwoordig’.
Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 
november 2006 stond hij nr. 4 op de kandidatenlijst 
van de ChristenUnie.  Nu is Joël Voordewind Tweede 
Kamerlid (tevens vice-fractievoorzitter) voor de 
ChristenUnie.
Binnen de Tweede Kamerfractie heeft hij o.a. de 
portefeuille  Jeugd en Gezin.

Mede dankzij de ChristenUnie is besloten om de vele 
problemen die er spelen rondom jongeren en gezinnen 
zo serieus te nemen, dat er een nieuw ministerie voor 
in het leven is geroepen. André Rouvoet, voormalig 
fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede 
Kamer, is minister geworden van dit departement. 

Joël Voordewind zal tijdens zijn inleiding duidelijk 
maken over welke problemen het nu eigenlijk gaat, 
en welke plannen en oplossingen er kunnen worden 
bedacht. Punten die aan de orde 
zullen komen zijn o.a.:
-  Waarom gaat het mis met   
 onze jeugd? 
-  Hoever mag de overheid   
 ingrijpen in gezinnen? 
-  Wat is de rol van de kerk   
 in het jongerenwerk?

Maar ook:
-  Wat doet men in ‘Den Haag’ 

voor de jongere? 
-  Weet men wel waar de hulp nodig is? 
-  Wat doet men aan het voorkomen van   
 problemen met jongeren?

Joël volgt de minister kritisch: “Er gebeurt al veel, maar 
dit neemt niet weg dat wij blijkbaar nog onvoldoende 
in staat zijn om hulp te verlenen aan de bulk van 
schrijnende situaties. Welke middelen heeft de minister 
om de verplichte opvoedingsondersteuning door 
te voeren? Moet er altijd eerst sprake zijn van een 
ondertoezichtstelling door de rechter voordat dit 
instrument kan worden ingezet?”

Na zijn inleidende lezing zal hij samen met andere 
vertegenwoordigers uit de praktijk (o.a. Stichting 
Chris) deelnemen aan een forum waarbij diverse 
aspecten rondom ‘de jeugd van tegenwoordig’ aan 
bod komen. De zaal wordt hier bij betrokken. Het 
forum wordt geleid door Rogier Havelaar, voorzitter 

van PerspectieF (ChristenUnie-
jongeren).

De avond wordt opgeluisterd 
door een optreden van de 
band “Timon & Michiel”.

Wij nodigen u van harte uit om 
bij deze bijeenkomst aanwezig 
te zijn en hopen u allen te 
ontmoeten op DV 31 mei a.s. 

De bijeenkomst wordt 
gehouden in het Auditorium 

van ‘Het Gebouw’ aan 
de Vroedschapstraat 11 te 

Gorinchem. Vanaf 19.45 uur is 
er koffie en/of thee, waarna 
om 20.00 uur wordt gestart 

met het programma.

De kiesvereniging Werkendam organiseert samen met enkele andere 
kiesverenigingen een regioavond die op 31 mei a.s. wordt gehouden in ‘Het 
Gebouw’ te Gorinchem.


