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Aan de noordoostzijde van de kern Werkendam ligt de 
nieuwbouwwijk Werkensepolder. Om van de Werkensepolder 
naar de kern Werkendam te komen, dient het langzame 
verkeer waaronder ook mensen met kinderwagens en mensen 
met een fysieke beperking (al dan niet in een rolstoel) de 
Werkensedijk (4 meter hoog) te passeren.

Keuze van het college
Tijdens de coalitieonderhandelingen werd als achtste en laatste 
punt van het te realiseren wensenlijstje nog gauw een uitsmijter 
toegevoegd: Een fi etstunnel door de Werkensedijk. Een ambitieus 
plan, dat is zeker, maar wat het zou gaan kosten was niet bekend. 
Ook niet of de noodzaak nu wel zo groot was.
De gemeente vraagt vervolgens aan bureau Grontmij om advies. 
In april 2006 concludeert Grontmij in haar rapport dat zij geen 
reden zien om tot de aanleg van een tunnel over te gaan. O ja, 
klein detail: de Grontmij geeft aan dat een tunnel ruim 1 miljoen 
euro zal gaan kosten.

Toch gaat het college door met de voorbereidingen. In november 
2007 krijgt de raad te horen dat het college een keuze heeft 
gemaakt. Men kiest voor optie 2A (zie rode cirkel). Zonder 
tegenbericht - zo stelt het college - zal in mei 2008 daadwerkelijk 
met de aanleg met de tunnel kunnen worden begonnen. In oktober 
2008 is de tunnel dan gereed. 
De ChristenUnie en de SDc tekenen bezwaar aan tegen deze 
manier van handelen en vragen om bespreking van dit voorstel in 
de commissie en raad.

Veiligheid
De ChristenUnie fractie heeft samen met enkele bewoners, leden 
van de gehandicapten organisatie Regha en vertegenwoordigers 
van de Kinderboerderij enkele malen rond de tafel gezeten. Met 
name het punt veiligheid had onze aandacht. Op verzoek van 
een van de bewoners heeft Veilig Verkeer Nederland de situatie 
ter plaatse bekeken. VVN keurt de tunnelvariant 2A af i.v.m de 
veiligheid. De toegangsweg naar de tunnel is vrij smal. Bovendien 
is langs de rand van de weg een afwateringsgoot gesitueerd (zie 
foto). Wanneer de tunnelvariant 2A wordt uitgevoerd dan ontstaat 
er een onoverzichtelijke sitiatie. Fietsers/bromfi etsers die door 
de tunnel rijden vanuit de polder kunnen opeens oog in oog komen 
te staan met een auto die naar de kinderboerderij gaat. Ook voor 
mindervaliden die met scootmobiles e.d. rijden kan dit leiden tot 
gevaarlijke situaties. Kortom optie 2A is geen veilige keuze.

We hadden als ChistenUnie nog een nieuwe optie uitgewerkt. Ons 
voorstel was om een fi etspad (met eventueel een voetpad) aan te 

Een tunnel door de Werkensedijk

DRUK EN BEWOGEN
De afgelopen maanden is was het erg druk. Het ene onderwerp 
na het andere onderwerp passeerde de revue. Er is gesproken 
over de eigen bijdrage die ouders moeten betalen voor het 
vervoer van hun kind die gebruik maakt van het speciaal 
onderwijs. De bouw van een woonzorgcomplex en verbouwing 
of verplaatsing van het centrum van Sleeuwijk. Maar ook 
het openbaarvervoer in de regio en een tunnel door de 
Werkensedijk kwam aan bod. 

Ondanks de vele onderwerpen is het goed om te zien dat onze 
fractie en burgerleden zich op een bewogen manier inzetten 
voor de inwoners van onze gemeente. In deze cursief willen we 
een tweetal items uitlichten die sinds de uitgave van de vorige 
cursief zijn gepasseerd. Meer over het werk van de fractie 
en onze kiesvereniging kunt u lezen op www.werkendam.
christenunie.nl

Heeft u een vraag voor de fractie dan kunt u contact opnemen 
met Hennie Schermers-van Elderen. 
Telefoon:  0183-5049360183-504936
E-mail: fractie@werkendam.christenunie.nlfractie@werkendam.christenunie.nl
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leggen tussen de Voorste Vliet en 
de Vloetanker. Het grote verschil de Vloetanker. Het grote verschil 
is dat het pad niet aansluit aan de is dat het pad niet aansluit aan de 
onderweg van de Werkensedijk, onderweg van de Werkensedijk, 
maar doorloopt over het terrein 
van de kinderboerderij naar de 
Voorste Vliet (zie blauwe cirkel). 
Deze route heeft als grootste 

voordeel dat de onveilige situatie langs de onderweg wordt 
voorkomen (zie foto).

Sterke ruggengraat?Sterke ruggengraat?
Maandag 10 maart jl. werd het voorstel besproken in de commissie 
Grondgebied. Nadat alle insprekers hadden verwoord dat optie 2A 
niet veilig genoeg was waren de diverse fracties aan het woord.

De coalitiepartijen eieren voor hun geld. Optie 1 bleek plotseling 
wel bespreekbaar (zie goene cirkel). Het CDA had nog even moeite 
met het feit dat het een duurder plan is dan optie 2A, maar wilde 
daar wel overheen stappen. Ook de oppositiepartijen ChristenUnie 
en SDc vonden optie 1 een goed compromis. 

Helaas beschikt deze coalitie niet over een sterke ruggegraat. 
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 25 maart kozen de 
coalitiepartijen toch voor optie 2A. De wethouder had berekend 
dat optie 1 bijna 600.000 euro duurder uit zal vallen dan optie 2A. 
Een merkwaardig gegeven als men bedenkt dat een gerespecteerd 
bureau als de Grontmij eerst 1 miljoen had berekend ipv. de nu 
geschatte 1.6 milioen. De wethouder werd echter op z’n blauwe 
ogen geloofd en de betrokken burgers hadden het nakijken. Lees 
ook de weblog op: www.werkendam.christenunie.nl. 

ChristenUnie voor een kwalitatief 
goed openbaarvervoer.
Betrouwbaar openbaarvervoer is van groot belang, het 
draagt bij aan de vitaliteit en leefbaarheid van onze 
gemeente. Daarom zet de ChristenUnie Werkendam zich in 
voor verbetering en uitbreiding van het openbaarvervoer. 
Op vrijdag 7 maart hebben verschillende leden van de 
ChristenUnie en de CU-jongerenorganisatie PerspectieF 
actie gevoerd op de ‘Tol’ in Sleeuwijk. De hele dag 
door hebben ze mensen gevraagd naar hun ervaringen 
met het openbaarvervoer. 
Openbaarvervoer is een item 
wat speelt onder de mensen, 
dat is iets wat duidelijk 
werd. Veel mensen (vooral 
jongeren en senioren) zijn 
afhankelijk van deze vorm 
van vervoer. 

Er moet nog veel verbeterd worden. Gebruikers van het 
OV zijn over het algemeen niet erg tevreden over de 
stand van zaken op dit moment. Een veelgehoorde klacht 
is dat bussen regelmatig te laat komen, maar ook een 
slechte aansluiting op andere bussen of andere vormen 
van Openbaarvervoer worden als zeer hinderlijk ervaren. 
Deze actie is mede opgezet door de ChristenUnie fractie 
Noord-Brabant. CU-Statenlid Hermen Vreugdenhil zal 
alle reacties inbrengen in het debat over de kwaliteit van 
het openbaarvervoer.  “Als er in de provincie gesproken 
wordt over de kwaliteit van het busvervoer gaat dat vaak 
in algemeenheden. We hebben nu de knelpunten direct 
van de reizigers gehoord en die liegen er niet om. We 
houden u op de hoogte. 

We hebben nu gesproken over vervoer over de weg maar 
wat denkt u van vervoer over water: begin maart zijn 
ChristenUnie raadsleden van de gemeenten Werkendam 
(Machiel Verdoorn), Gorinchem en Hardinxveld-
Giessendam bij elkaar geweest. Tevens waren enkele 
Statenleden van de provincies Noord-Brabant en Zuid-
Holland aanwezig. Er werd gesproken over een goede 
verbinding over het water. Tijdens dit gesprek concludeerde 
Raads- en Statenleden dat het raadzaam is te werken 
aan een groeimodel met de minimumvariant Gorinchem 
/ Werkendam / Boven-Hardinxveld waarbij nadrukkelijk 
breder moet worden gekeken naar mogelijkheden 
om de A27 en A15 te ontlasten. De bedoeling is om 
de nieuwe veerverbindingen gerealiseerd te hebben 
voordat begonnen gaat worden met de vervanging van 
de Merwedebrug. Juist met de aanpak van de A27 in 
het verschiet is het belangrijk om de mogelijkheden 
voor nieuwe openbaar vervoersverbindingen optimaal te 
benutten”. Veiligheid voor onze schoolgaande kinderen 
staat hierbij voorop.

W E L K O M  T H U I S
Twee jonge gasten: één uit Werkendam en één uit Werkendam en éé één uit één uit éé
Oudendijk tijdens een promo actie voor de CU op de 
Welkom thuis toer van Ke  Kraayenoord. 

Jongens bedankt! 
Welkom thuis toer van Ke  Kraayenoord. 

Jongens bedankt! 
Welkom thuis toer van Ke  Kraayenoord. 

Wil jij/wilt u zich ook inzetten voor de ChristenUnie? 
Neem contact via het mailadres: 

cpp@werkendam.christenunie.nlcpp@werkendam.christenunie.nl


