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Psalm 72 is als het ware de blauwdruk voor 
het bestuursakkoord voor elke overheid. Deze 
opdracht van Salomo is voor de ChristenUnie 
fractie ook onze leidraad in het besturen van de 
gemeente Werkendam. Het is goed om jezelf als 
politiek en bestuur blijvend te toetsen aan deze 
woorden van Salomo.

De woorden van Salomo zijn ook meer dan actueel. 
In de afgelopen periode is er veel gebeurd. Door 
diverse ontwikkelingen heeft het vertrouwen in 
politiek en bestuur een knauw gekregen. We 
mogen nu niet wegkijken van de problemen die 
boven tafel komen. Dit vraagt om refl ectie door 
zowel college als raad, een open houding en een 
kwetsbare opstelling van het gemeentebestuur.

Tegelijkertijd is dit een periode waarin de gemeente 
veel nieuwe taken op het gebied van zorg en 
jeugdhulp krijgt. Juist nu is het van belang dat 
de gemeente in lijn met de opdracht van Salomo 
voluit staat voor bescherming van kwetsbaren in 
de samenleving. 

Het beleid van het gemeentebestuur baart 
de ChristenUnie op dit punt grote zorgen. De  
ChristenUnie verzet zich tegen het beleid van de 
gemeente waardoor in de komende jaren een deel 
van het zorgbudget ingezet wordt voor andere 
projecten. Wij maken ons ook zorgen over het vele 
geld dat aan sport wordt uitgegeven. 

Salomo geeft in Psalm 72 ook aan dat er een zegen 
mag zijn op een goed en rechtvaardig bestuur. 
De mensen in de stad zullen dan bloeien als de 
gewassen op aarde. Laten we gezamenlijk werken 
aan een bestuur van de gemeente Werkendam 
dat ‘Salomo-proof’ is en dat de Werkendamse 
samenleving tot bloei laat komen. Dat de arme die 
om hulp roept bevrijdt en dat zich ontfermt over 
ieder die arm is. Wij vragen uw gebed voor de fractie 
om te werken aan die bloei van Werkendam.
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“Laat de koning rechtvaardig over uw volk regeren en zuiver rechtspreken. Laat de koning de 
armsten uit de samenleving hun rechten geven en hen werkelijk helpen. Laat onder zijn regering 
de oprechte mens tot bloei komen en laat er altijd vrede zijn.” Psalm 72: 2, 4 en 7.

Arie Slob reikte 28 januari de Zorg-
pluim uit aan de vrijwillige maaltijd-
bezorgers in Werkendam. Met de 
Zorgpluim wil de ChristenUnie vrij-
willigers in het zonnetje zetten voor 
hun enorme bijdrage aan de zorg 
voor elkaar.

In de gemeente Werkendam be-
zorgen 70 vrijwilligers dagelijks 
maaltijden bij mensen thuis. Door 
de maaltijdbezorging kunnen hulp-
behoevende ouderen langer in hun 
eigen vertrouwde huis blijven wo-
nen. Daarom is deze Zorgpluim een 
dankbetuiging aan alle vrijwilligers 
die dit mogelijk maken.

ZoRGpLUIM voor maalTijdbeZorgers
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TWijfels over 
drUgsbeleid 
gemeenTe 
Werkendam

ChristenUnie Werkendam 
heeft twijfels over de uit-
voering van het drugsbe-
leid in de eigen gemeente. 
In een brief aan het colle-
ge van B&W van Werken-
dam vraagt de fractie om 
opheldering. Uit cijfers 
blijkt namelijk dat in de 
gemeente Werkendam in 
2014 niet één keer een 
drugspand is gesloten. 
Dat terwijl er met regel-
maat locaties worden 
aangetroffen waar drugs 
geteeld worden of drugs-
gerelateerde activiteiten 
plaatsvinden. Wij vinden 
het belangrijk dat er een 
hard en eenduidig optre-
den plaatsvindt door Bra-
bantse gemeenten in de 
aanpak van hennepteelt 
en xtc-productie. Het di-
rect sluiten van panden is 
een belangrijk onderdeel 
van deze aanpak.

Dankzij onze agrariërs springen wij in 
het voorjaar massaal op de fiets om in de 
polders, de Oostwaard of rond het Pompveld 
te genieten van de tureluur, de kievit en de 
patrijs. Wij zijn trots op onze agrariërs in 
Altena waardoor we kunnen genieten van 
een prachtig open agrarisch landschap. En 
dat willen we zo houden! 

De ChristenUnie heeft het initiatief 
genomen om als regio pilot-project te 
worden in Brabant. Dat vraagt wel om goed 
en doortastend samenwerken tussen de 
gemeenten, de ondernemers en de provincie. 

Wij gaan ons daar vanuit de regio en vanuit 
de provincie voluit voor inzetten. Laten we 
samen de schouders eronder zetten. In het 
belang van ons mooie buitengebied en onze 
ondernemers is dat het meer dan waard!

geef boeren de rUimTe in 
heT land van heUsden en alTena!

SpoRthaL DE cRoSSER

pILot-pRojEct

ChrisTenUnie Wil vaarT aChTer renovaTie Crosser

Het leven is goed in Altena. En dat is voor een belangrijk deel te danken aan 
onze agrariërs. Ondernemers die met oog voor de omgeving waarin ze werken ons 
landschap mooi houden. Bedrijven met een sterke band met de bevolking. 

ChristenUnie Werkendam is bang dat een 
grootschalige renovatie van sporthal De 
Crosser in Werkendam niet meer zo hoog op 
het takenlijstje van het college van B&W staat.

Afgelopen raadsvergadering werd het 
agendapunt over renovatie van De Crosser 
nog van de agenda gehaald. Wij vinden dat er 
van uitstel geen afstel mag komen. Al eerder 
werden dure rapporten over nieuwbouw 
versus renovatie gemaakt en werd duidelijk 
dat renovatie de beste keuze was. Nu dus 

doorpakken en zorgen dat de Werkendamse 
verenigingen weer twintig jaar goed zitten in 
de Crosser.

De ChristenUnie wil nu graag antwoord op de 
vraag welke veiligheidsrisico's de gemeente 
loopt door een grootschalige renovatie van de 
erg verouderde sporthal uit te stellen en of het 
college nog altijd doordrongen is van het feit 
dat De Crosser met een flinke renovatie nog 
minstens twintig jaar mee kan.


