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Het jaar loopt op z’n einde en het is natuurlijk goed om 
de balans op te maken van het afgelopen jaar. Zo hebben we 
heel wat mogelijkheden aangepakt om de burger op te zoe-
ken. Geen statische zaaltjes of hoogdravende werkbezoeken 
maar gewoon de straat op. Natuurlijk samen met “onze” wel-
bekende caravan. Waar we dit jaar vooral in Werkendam en 
Sleeuwijk te vinden waren hopen we het komende jaar ook de 
andere drie dorpskernen te mogen bezoeken.

B innen het bestuur van onze plaatselijke vereniging is nog-
al het één en ander verandert meer hierover kunt u lezen in 
deze editie van Cursief.

Onze fractie heeft het afgelopen jaar zo nu en dan aardig 
van zich laten horen. Verheugd waren we toen we hoorden dat 
het plan van de ChristenUnie over het plaatsen van fi etsklui-
zen aan de Tol werd uitgevoerd. Daarnaast heeft de Chris-

tenUnie zich op andere 
gebieden kunnen profi -
leren in commissie- en 
gemeenteraadsverga-
deringen.

Verder is er vanuit de 
plaatselijke kiesvereniging een nieuwe commissie opgericht 
namelijk de commissie permanente promotie. Het afgelo-
pen jaar heeft deze commissie van zich laten horen via de 
“straatacties”. Het komende jaar gaan we opzoek naar meer 
mogelijkheden om het contact te verbeteren tussen politiek 
en burger. Niet alleen in verkiezingstijd maar ook juist de 3,5 
jaar die daar tussen zitt en. Deze commissie heeft ook de 
taak op zich genomen om u op de hoogte te houden van het 
werk van de fractie onder andere via de (vernieuwde) website 
en Cursief.

 

In balans!?
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Het college heeft voor komend jaar 
weer haar plannen gepresenteerd. 

Nieuw beleid, uitbouwen van 
bestaand beleid en ook 

terugdraaien van oud 
beleid. Uit deze begroting 
blijkt vooral dat de 
bezuinigingsvoorstellen 
van juni als sneeuw voor 
de zon verdwenen zijn 
door meevallers in de 
begroting. Een conclusie 
die de ChristenUnie al in 
juni had getrokken, maar 

die door het college toen 
stellig werden ontkend. Het 

voorstel van de ChristenUnie 
om de burger mee te laten 

profi teren van de meevallers werd 
dan ook weggehoond. Maar hoe is dat 

nu? Kortom: had het 
college boter op het hoofd toen het deed voorkomen of het er 
allemaal niet rooskleurig voorstond, en is het bereid om burgers 
boter bij de vis te geven.
 Opnieuw wil de ChristenUnie structureel geld besteden aan 
jeugd en onderwijs, veiligheid en welzijn.  Met de nieuwe fi nanciële 
ontwikkeling moet het mogelijk zijn in iedere kern verharde 
trapveldjes te realiseren en het straathoekwerk uit te breiden. 
Ook het peuterspeelzaalwerk en het schoolmaatschappelijk 
werk hoeft niet te worden beknibbeld. De leefbaarheid en 
veiligheid in de verschillende dorpen van onze gemeente krijgt 
meer aandacht met de aanstelling van een BOA (Bijzondere 
Opsporings Ambtenaar), die ervoor gaat zorgen dat overlast 
van zwerfvuil en hondenpoep wordt beboet en de aanleg van 
verlichting langs het fi etspad van de Napoleonweg in Dussen.   
De stelling die de ChristenUnie afgelopen juni deed, blijft nog 
steeds overeind: Werkendam is een rijke gemeente. En daar mag 
iedereen van meegenieten.
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BESTUURSWISSELING
Tijdens de laatste ledenvergadering hebben alle 
aanwezigen ingestemd met de benoeming van Petra 
Vreugdenhil als secretaris, Marion van den Heuvel 
heeft haar functie als secretaris neergelegd maar is 
nog wel binnen het bestuur actief als algemeen lid. 

2010... Het lijkt nog heel ver weg, maar toch is 
het al snel zover. Een belangrijk jaar voor ons, 
omdat er dan weer gemeenteraadsverkiezingen 
gehouden zullen worden. De komende jaren willen 
we gebruiken om ons te laten zien aan de burgers 
en duidelijk te maken waar we voor staan. Dit doen 
we bijvoorbeeld door met onze caravan op markten 
te staan met promotiemateriaal.

Na de vorige verkiezingen is onze kas bijna leeg. 
Om toch regelmatig van ons te kunnen laten horen 
is een budget onontbeerlijk. Mogen we daarvoor 
een beroep doen op u? We vragen u om onze partij 
fi nancieel te steunen in de vorm van een (fi scaal 
aftrekbare) gift. Hiervoor kunt u de bijgevoegde 
acceptgiro gebruiken. Vergeet u niet om (behalve 
het bedrag) uw rekeningnummer te vermelden. Bij 
voorbaat dank!

Wilt u daarnaast ook blijven bidden voor de lokale, 
provinciale en landelijke vertegenwoordigers van 
onze partij?

Petra Vreugdenhil

We hebben 
UW HULP 

hard nodig

De ChristenUnie 
wenst u 

alle goeds toe 
in 2008

Speerpunten 2008
Omzien naar elkaar 

en de schepping

Zoals u wellicht weet is de ChristenUnie een 
partij die werkt vanuit de bijbelse boodschap, 
een partij die opkomt voor zwakkeren in 
de samenleving. Het komende jaar willen 
we ons richten op de volgende specifieke 
groepen: 

 kinderen en jongeren, 

 ouderen

 mensen met een beperking. 

Daarnaast zullen we ons inzetten om de 
lasten van u als burger niet teveel te laten 
stijgen. Omzien naar elkaar en de schepping 
is van het grootste belang. Kunnen we op 
u rekenen?
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