
De ChristenUnie fractie is tevreden met de 
ontwikkelingen en toezeggingen rondom de 

discussie die de ChristenUnie is gestart tijdens de 
commissievergadering grondgebied. Tijdens deze 

commissievergadering werd door de ChristenUnie 
fractie een vinger op deze zere plekken binnen het 
plaatselijke OV gelegd. De door de ChristenUnie 
genoemde knelpunten zijn:
•	 De	bereikbaarheid	 in	de	avonduren	(ziekenhuis,	

werk-huis,	familiebezoek	etc.)
•	 Aansluitingen	 op	 diverse	 verbindingen	 (van	 de	

buurtbus	naar	interliner	etc.)
•	 De	 informatievoorziening,	 met	 name	 actuele	

informatievoorziening	(d.m.v.	digitale	borden)
•	 Ontbrekende	 verbindingen	 in	 onze	 gemeente	

(Werkense	Polder,	Werkendam)
Door de verschillende partijen werden er nog een 
aantal	(specifieke)	items	toegevoegd,	een	

Binnenkort is onze “eigen” (bijna) beroemde caravan weer 
te bewonderen op diverse locaties in onze gemeente. Het 

trouwe beestje wat de hele winter in de stalling heeft gestaan 
zal binnenkort weer onder het stof  vandaan worden gehaald. 
Toch zullen we dit jaar nog afscheid moeten gaan nemen van 
deze gezellige caravan, want de eigenaar (CU - Schouwen-
Duiveland) gaat deze caravan inzetten rond haar eigen campagne 
in 2010. We hebben daarom ook besloten om een eigen caravan 
aan te schaffen (zie foto’s) We zien we uit naar de verschillende 
ontmoetingen en gesprekken op markten, braderieën en 
andere evenementen. Dit seizoen hopen we eindelijk ook eens 
Nieuwendijk, Hank en Dussen aan te doen! Veel mensen merken 
op dat ze het waarderen dat we regelmatig onze neus laten zien 
op straat. We zijn zelf  ook erg blij met deze mogelijkheid want 
het is toch wel erg belangrijk dat we juist het contact met de 
burger behouden?! Iedereen is weer van harte welkom, ook bij 
onze nieuwe caravan! Voor locaties kunt u onze eigen website 
en de lokale media in de gaten houden!
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We gaan weer de straat op 
met onze (nieuwe) caravan!!!

Voor u ligt de eerste Cursief  van 2009, ook in deze editie 
willen we u weer informeren over de stand van zaken 
binnen onze kiesvereniging! Veel onderwerpen passeerden 
de revue: het openbaarvervoer, de gokhal in Hank, maar 
ook de Groene ruige ruimtes en de dorpshuizen in onze 

gemeente. Een aantal berichten zijn te lezen in deze Cursief, 
de overige berichten zijn te lezen op www.werkendam.
christenunie.nl. Daarnaast willen we u uitnodigen voor een 
Politieke (natuur)wandeling en is er nog kort nieuws! 

ChristenUnie zet aan tot actie OV

Huidige caravan

Onze 

nieuwe 

caravan*
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gedeelte van deze items worden ook besproken 
in	 het	 onderzoek	 van	 de	 ChristenUnie/SGP	
Statenfractie,	hierbij	valt	te	denken	aan	de	(vroege)
ochtendverbindingen. 
Daarnaast werd er gewezen op het snel realiseren 
van	 een	 water(taxi)verbinding	 met	 omliggende	
gemeenten. 
Ook de verbinding van de buurtbus tussen Hank 
en	 Nieuwendijk	 werd	 aangekaart,	 deze	 zou	 niet	
langer over de snelweg moeten gaan maar via de 
Buitenkade	zodat	de	bewoners	(800)	aan	deze	dijk	
hier beter gebruik van kunnen maken. De ChristenUnie 
is	blij	met	deze	toevoegen	die	(weer	eens)	duidelijk	
maken dat we serieus aan de slag moeten met de 

opwaardering van ons OV. De ChristenUnie heeft 
de wethouder gevraagd om voor 13 februari met 
de desbetreffende gedeputeerden te praten over 
deze eerder genoemde knelpunten en te komen tot 
(snelle)	oplossingen.	Dit	initiatief	van	de	ChristenUnie	
werd raadsbreed gedragen. Door de wethouder 
is toegezegd dat nog deze week een brief wordt 
geschreven aan gedeputeerde Mw. Moons en 
aan gedeputeerde Mw. van Nieuwenhuizen. Ook 
werd door de wethouder opgemerkt dat er op dit 
moment hard wordt gewerkt aan het realiseren van 
een digitale informatievoorziening op de Tol en in 
Hank. De ChristenUnie fractie is tevreden met de 
uitkomst van deze discussie en zal de vinger aan de 
pols houden!

Van de fractie
Om de 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

Gemeenteraadsverkiezingen 2010
Achter de schermen wordt er hard gewerkt voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 2010, kandidatenlijst, campagne 

team en niet te vergeten het verkiezingsprogramma. Daarnaast 
gaat het raadswerk gewoon door. We willen u als lid of betrokken 
sympathisant vragen om ons te helpen in deze tijd, want samen 
krijgen we het “voor elkaar” De ChristenUnie is ondanks een toch 
wel pijnlijke verlies van één zetel in 2006 weer aan de slag 
gegaan en zoals u weet niet zonder resultaat, de afgelopen 
periode zijn er verschillende mensen aangeschoven in de 
steunfractie, daarnaast zijn we druk bezig om alle vacatures die 
zijn ontstaan in het bestuur op te vullen, Wilt u zich inzetten (op 
welke manier dan ook) neem contact op met Petra Vreugdenhil 
(secretaris@werkendam.christenunie.nl) of bel: 0183-401383

Politieke (natuur)wandeling, met Ed Anker in Aalburg
Zaterdag 18 april 2009 is er een wandeling 
met Ed  Anker in de gemeente Aalburg. 
Samen met het Kamerlid kunt u een 
wandeling maken door het dorp en de 
omgeving.  De wandeling zal aansluiten 
op zijn portefeuilles (Binnenlandse 
zaken, Justitie, Hoger Onderwijs) en ook 
het thema duurzaamheid zal aandacht 

krijgen. Ed Anker wordt om 10:00 uur in 
Aalburg verwacht. Deze activiteit is (gratis) 
toegankelijk voor alle leden in Nederland. 
Wilt u mee? Stuur een e-mail naar: 
info@aalburg.christenunie.nl. Waarschijnlijk 
zal de Werkendamse fractievoorzitter 
Machiel Verdoorn ook deelnemen aan deze 
wandeling!

De ChristenUnie neemt haar verantwoordeli-
jkheid, op aandringen van de SDC werd er 
gesproken over de bouw van een “amuse-
mentenhal” in de Kurenpolder in Hank. De 
ondernemer gaf aan dat “alle concurrenten” 
van de Kurenpolder eenzelfde hal hebben 
weegt bij ons niet mee in onze beslissing, wij 
hopen toch dat een park als de Kurenpolder 
heeft toch meer in haar mars dan een (achter-

haald) concept als een “gokhal”? wij weigeren mensen (en met 
name jongeren) op deze manier een opstapje te geven voor zaken 
die problematisch kunnen eindigen. 
Een handreiking van de ondernemer die aangeeft dat er niet meer 
dan een uur gespeeld mag worden in de hal en dat er een financiële 
bijdrage aan de verslavingshulp gedaan zal worden zien wij als een 
doekje voor het bloeden. De ChristenUnie is zeer terughoudend 
t.o.v. van ieder voorstel wat verslavend kan werken en is blij dat dit 
voorstel (mede dankzij de CU) van de baan is.

ChristenUnie waagt geen gokje aan “amusementenhal”

Inzameling rest- en GFT afval fors duurder
 De ChristenUnie fractie Werkendam heeft scherpe vragen gesteld 
over de aanbesteding van het inzamelen van rest- en GFT afval, er 
zijn fouten gemaakt dat is duidelijk! De prijs die de burger moet 
betalen zal fors stijgen. De eerstvolgende commissievergadering 
zal desbetreffende wethouder flink aan de tand worden gevoeld. 

Diftar dient - door een betere afvalstoffenscheiding - te leiden tot 
een kostenbesparing voor de burger. Door deze aanbesteding is 
het voordeel voor de burger teniet gedaan en dat kan toch niet de 
bedoeling zijn! het hele artikel kunt u vinden op onze website

vervolg van voorzijde


