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Alle burgemeesters schrijven na ruim 100 dagen hun ervaringen aan de commissaris 
van de koningin. Zo ook onze burgemeester Carla Breuer. 100 werkdagen met als 
conclusie dat ze blij is met de baan als burgemeester van Werkendam. 
Sinds maart 2010 ben ik de nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie. Een vrouw 
in plaats van een man. Het stokje overnemen van een man die al 17 jaar ervaring had. 
Toen Machiel mij vroeg om zijn plaats in te nemen, hoefde ik niet lang na te denken. 
Ja, na 9 jaar raadslidmaatschap was dit een goede uitdaging. Leiding geven aan 
een enthousiaste groep mensen die met elkaar de steunfractie vormt. Speerpunten 
opstellen waar we de komende 4 jaar aan willen 
werken. Manieren bedenken om op een positieve 
manier in de publiciteit te komen.
Maar vooral ook christen zijn en dat willen uitdragen 
in alle facetten. Die 100 dagen als fractievoorzitter 
zijn soms hele volle dagen geweest, maar ook 
ik kan concluderen dat ik blij ben met de baan 
als fractievoorzitter van de ChristenUnie in 
Werkendam.

Ik wil u bedanken voor het in de ChristenUnie 
gestelde ver-trouwen. En natuurlijk mag u ons 
bevragen of meedenken over gemeentezaken.
Wilt u ook voor ons bidden, zodat we wijsheid mogen 
ontvangen om ons werk goed te doen?
Voor de kerstdagen en in het nieuwe jaar wensen 
we u Gods zegen toe.

100 dagen fractievoorzitter

Afgelopen maand is de begroting 2011 behandeld. Onze fractie 
heeft aan de hand van een metafoor van een snoeproute een 
aantal zaken uit de begroting van commentaar voorzien.
Het idee van een snoepreisje(route) stond in de begroting zelf. 
Sommige gemeenten hebben nl. een snoeproute opgesteld 
om bezoekers en toeristen kennis te laten maken met de 
mooie plekjes, de streekproducten en het winkelaanbod van 
de gemeente. Wij vonden dit een uitstekend idee en hebben 
het college gevraagd dit verder uit te werken.

Vicks Blue
We vinden het vreemd dat een regering die stelt veiligheid heel 
belangrijk te vinden, toch besluit bezuinigingen door te voeren in de 
diverse politieregio’s. Het gevolg van deze  bezuinigingen is voor 
onze gemeente dat het politiebureau in Nieuwendijk voor burgers 
niet meer toegankelijk is. Wij vinden dat de politie goed bereikbaar 
moet zijn en ook dat ze voor de burgers duidelijk waarneembaar 
moet zijn. Want politie die je niet ziet, dat wekt geen vertrouwen en 
geeft geen gevoel van veiligheid.

Autodrop
Veel aandacht ging de laatste jaren (terecht) uit naar de 
verbreding van de A27 en de vervanging van de Merwedebrug. 
De ChristenUnie heeft naast een snelle en serieuze aanpak 
van de verkeersproblematiek gepleit voor de aanleg van een 
spoorverbinding tussen Breda en Utrecht. De ChristenUnie heeft 
hier altijd twee zaken voor ogen gehouden; de verkeersproblematiek 
moet worden opgelost en de overlast van de snelweg voor de 
dorpen Sleeuwijk en Hank moeten zoveel mogelijk worden 
teruggedrongen. 

VERVOLG OP ACHTERZIJDE 

De begroting 2011: een snoepreisje?

Dat in ieder mensenhart
Uw Zoon worde geboren

die voor ons op aarde kwam
om te redden wat was verloren

Dat in ieder mensenleven
Uw kerstster moge lichten

de ster van Uw gezonden Liefde
die ons wil maken tot Uw kind´ren

Dat in ieder stervensuur
Uw licht aan de overkant

de Hemelpoort zal ontsluiten
tot eeuwig leven bij onze Heiland

Dat deze advent en kerst
verbonden met ´t feest van Pasen
een ieder waarlijk beseffen moge
dat Jezus de weg is tot de Vader

Consemulder, Jose Kerstgebeden
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LEDENVERGADERING
In de koffiekamer van het Sleeuwijks kerkje

Houd deze 

DAtum VRIj!

Fishermen friends
Vervoer over water heeft de toekomst. De ChristenUnie is dan ook erg 
blij met de komst van een directe veerverbinding tussen Werkendam en 
Gorinchem, die mede het resultaat is van de inzet van onze provinciale 
fractie. Dat de veerverbinding op zondag gaat varen is erg jammer.
 
Kauwgom
De ChristenUnie wil ook graag een discussie voeren over de 
Jongeren Ontmoeting Plaatsten (JOP)s. Veel JOP’s zijn al verdwenen 
doordat ze teveel overlast veroorzaken. Echter het weghalen van 
jongerenvoorzieningen en daarvoor niets in de plaats stellen is 
geen goed jeugdbeleid is. De ChristenUnie stelt dat overdekte 
ontmoetingsplaatsen, de zogenaamde  JOOP’s (Jongeren overdekte 
ontmoetingsplaatsen) meer aandacht verdienen dan ze nu krijgen. De 
ChristenUnie is ook van mening dat niet kerkelijk gebonden jeugdwerk 
zoals Tienerfriends daarbij betrokken moet worden. 

Mierzoet
De belofte van het college om voortvarend de woonzorgvoorziening 
voor ouderen in Sleeuwijk te bouwen smaakt ons mierzoet. Maar het 

lijkt meer een zoethoudertje. Want we zijn weer een jaar verder. Nog 
steeds is de eerste paal voor een nieuw woonzorgcomplex in Sleeuwijk 
niet geslagen. Naar de mening van de ChristenUnie duurt de uitwerking 
van de plannen veel te lang. We hebben meermalen aangedrongen op 
loskoppeling van het winkelcentrum en het woonzorgcomplex omdat 
we er nog steeds van overtuigt zijn dat dit de snelste manier is om het 
woonzorgcomplex te realiseren.

Zwart-wit
Over het inzetten van eigen middelen in plaats van belastingverhogingen 
is de ChristenUnie heel tevreden. Wij noemden dit de Jozef-economie: 
in moeilijke tijden de opgebouwde gelden aanspreken. Dit is het wit. 
Zwart vinden we dat het college veel geld uitgeeft voor het eigen 
coalitieprogramma, zonder de oppositie hierin te betrekken.

Het beste voor het laatst bewaard
In Psalm 34: 8 staat: “Smaakt en ziet dat de Heere goed is.” We mogen 
genieten van het goede dat God ons geeft en anderen daar ook op 
attent maken. Het goede van God: Zijn onmisbare zegen, wenst de 
ChristenUnie het college en de alle medewerkers van harte toe.

De buurtbus
De ChristenUnie is erg dankbaar voor de inzet van de vele vrijwilligers 
die op de buurtbussen rijden. Zij zijn daarmee voor veel mensen een 
belangrijke factor in de leefbaarheid van onze vijf dorpskernen. En het 
zit de chauffeurs niet altijd mee. Denk bijvoorbeeld eens aan de volle 
busjes waardoor reizigers bij de halte moeten worden achtergelaten. 
Want de directie van Veolia is streng: wie toch meer dan 8 personen 
meeneemt is in overtreding.

De afgelopen periode heeft de ChristenUnie keer op keer aangedrongen 
op het aanpakken van diverse OV-knelpunten. In de Werkense polder 
rijdt nog steeds geen buurtbus. Maar ook de directe verbinding tussen 
Hank en Nieuwendijk over de Buitenkade is er niet. We hebben het 
college gevraagd wanneer er haltes komen in de Werkensepolder. 
Hierin werden we gesteund door een groot aantal andere partijen 
in de raad. Maar toen we hier een motie voor indienden waarin de 
wethouder werd gevraagd tot daden over te gaan, toen waren de 
andere partijen opeens niet thuis. Onbegrijpelijk.

Toch zal de ChristenUnie ook de komende tijd voor een verdere 
verbetering van het openbaar vervoer blijven strijden.

Door de verkiezingen van het afgelopen jaar is onze financiele situatie zorgelijk. 
We willen nogmaals een beroep op u doen om met een gift de kas weer op peil te krijgen.

U kunt uw gift overmaken op rekening nummer  749 60 56
t.n.v. ChristenUnie Werkendam, Kerkeinde 28, 4254 LD  Sleeuwijk

U kunt er zeker van zijn dat u onze penningmeester een heel gelukkig begin 
van het nieuwe jaar bezorgt als u een (kleine) bijdrage wilt overmaken..

 Bij voorbaat onze hartelijke dank

Bezoek aan de 
Leevboerderij


