
Woensdag 19 maart is het zover: we mogen onze stem uitbren-
gen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Via de media horen 
we dat er een lage opkomst verwacht wordt, omdat mensen 
het vertrouwen in de politiek kwijt zijn geraakt. In verkiezings-
tijd wordt immers veel beloofd en daarna weinig waar gemaakt.

Over deze twee punten: lage opkomst en weinig vertrouwen, wil 
ik graag wat zeggen. De ChristenUnie heeft laten zien dat ze 
burgers nadrukkelijk wil betrekken bij besluitvorming. Zo heb-
ben we de plannen van de Dussenaren heel serieus genomen 
en zijn we blijven pleiten voor plan B. In dit plan zouden de kerk 
en het dorpshuis betrokken worden in het centrumplan Dussen.

We hebben een motie van afkeuring ingediend tegen de wet-
houders de Jong en Prosman. Zij hadden nog voordat de ge-
meenteraad en de burgers hiervan wisten, geprobeerd te be-
dingen dat er een derde haven moest komen in het gebied 
tussen Werkendam en Sleeuwijk. Dat hiervoor 150 waardevol-
le huizen weg moesten namen zij op de koop toe. Via een mo-
tie van ChristenUnie, PvdA en lokaal belang zijn deze plannen 
gelukkig voorlopig weer van tafel. En wij blijven strijden om de 
dijkteruglegging helemaal van de baan te krijgen.

Wij staan voor een betrouwbare overheid die haar afspraken 
nakomt. Zo is de ChristenUnie een betrouwbare partner in de 
samenwerking met alle partijen en buurgemeenten en heeft 
zij een open oor voor elke burger. Samen met andere partijen 
willen we het vertrouwen in de politiek terugwinnen!

Ik wil u oproepen om vooral wel te gaan stemmen en uw huis-
genoten, buren en familie op te roepen dit ook te doen. Som-
mige mensen geven aan niet te weten op wie ze dan moeten 
gaan stemmen. U hebt een prima voorstel in handen om ze 
naar de ChristenUnie te verwijzen. 

Hartelijke groet,
Hennie Schermers (lijsttrekker ChristenUnie Werkendam)

10 redenen om ChristenUnie te stemmen

Voor ruimhartige zorg dicht bij huis
Voor open en eerlijke politiek
Voor goede bereikbaarheid en een goed OV
Voor verstandig fi nancieel beleid met oog voor 
minima
Voor goede voorzieningen in elk dorp
Voor het ondersteunen van vrijwilligers en 
mantelzorgers
Voor aandacht voor ouderen en tegengaan 
eenzaamheid
Voor meer duurzame energie en zorg voor de 
schepping
Voor voldoende ruimte voor agrariërs en 
ondernemers
Voor uitgesproken christelijke politiek
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Bent u of iemand in uw omgeving niet in staat of in de mogelijkheid om te 
gaan stemmen, dan is het mogelijk om de achterkant van de kiespas ( uw 
oproepkaart voor de verkiezingen) te gebruiken als volmacht. Iemand anders 
kan dan namens de persoon zijn of haar stem uitbrengen. Let er dan wel op 
dat de kaart volledig is ingevuld en getekend door beiden en dat er een kopie 
van het rijbewijs of paspoort van die persoon meegenomen wordt naar het 
stembureau. U mag gelijktijdig met uw stem nog 2 volmachtsstemmen uitbren-
gen. U krijgt dan 3 stembiljetten mee en mag die gelijktijdig met uw eigen stem 
inkleuren en in de stembus stoppen.

STEMMEN VIA VOLMACHT
NIET 
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17 februari jl. bezocht Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers 
(ChristenUnie) de Sleeuwijksedijk om bijgepraat te worden 
over de problematiek van een dreigende dijkteruglegging. Se-
gers kreeg een rondleiding over de dijk door leden van de ver-
eniging Veilige Mooie Dijk. Na een maaltijd op de Friendship 
(stichting Tienerfriends) vervolgende het gezelschap haar weg 
naar de brandweerpost in Giessen voor een gesprek over aan-
rijtijden van hulpdiensten.

Afgelopen zaterdag 8 maart brachten de ChristenUnie fracties 
van Werkendam, Woudrichem en Aalburg een werkbezoek aan 
Buurtzorg Werkendam en Sleeuwijk. Buurtzorg is een organi-
satie voor verpleging en verzorging thuis. Het mooie aan deze 
organisatie is dat ze maatwerk zoeken waarbij zorg wordt toe-
gespitst op de zorgvraag van de cliënt. Hierbij wordt niet alleen 
gekeken naar wat de cliënt nodig heeft, maar ook ondersteu-
ning voor de mantelzorger en familie.

WIJ HOPEN DAT ER VEEL RODE VAKJES 
GEKLEURD WORDEN BIJ 
LIJST 4 VAN DE CHRISTENUNIE

Het stembureau is open van 7.30-21:00 uur. Daarna worden 
de stemmen geteld. Het stembureau blijft wel open voor men-
sen die het leuk vinden om te zien hoe het tellen verloopt en 
om vers van de pers te horen hoe de eerste uitslagen zijn. Op 
het gemeentehuis in Werkendam is vanaf 21:00 uur een uit-
slagenavond, waarbij er een eerste aanduiding zal zijn van de 
zetelverdeling.

Er zijn gemiddeld 550 stemmen nodig voor een zetel. In 2006 
kwamen we maar een paar stemmen te kort voor de tweede 
zetel en gingen we terug naar 1 zetel. In 2010 hadden we wel 
genoeg stemmen voor twee zetels. We hebben echt iedere stem 
nodig om deze twee zetels te behouden, dus ga stemmen en 
neem uw buren of familie mee. Vaak helpt het namelijk enorm 
als je aanbiedt om samen naar het stembureau te gaan. 
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18 maart: Gebeds en 
bezinningsavond voor de 

verkiezingen (zie losse uitnodiging)
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