
December 2014 ChristenUnie SGP fractie Gorinchem

In dit nummer: 

• De laatste loodjes? 

• ChristenUnie ledenvergadering 

• Verordening Winkeltijden 

• Column - Wie heeft zal nog meer krijgen… 

• Begroting 2018 

• Verbinden en Vernieuwen met de kracht van  
Gorinchem

FractieNieuws 
ChristenUnie-SGP Gorinchem



 

December 2017

Afgelopen weken waren we druk met de 
begrotingsbehandeling. Niet onbelangrijk, 
want met het vaststellen van deze laatste 
begroting van deze coalitie, zetten we het 
beleid en de budgetten vast voor 2018. Het is 
toch wel spannend of we, verder 
ongeschonden, de eindstreep gaan halen: 
zoals u weet, heeft deze coalitie (VVD, SP, 
GroenLinks en ChristenUnie-SGP) na het 
vertrek van het CDA, geen meerderheid meer 
in de raad. Maar met het afsluiten van het 

raadsbrede akkoord, heeft de coalitie ondanks 
dat wel mandaat gekregen om door te 
besturen. Alleen vraagt het doorvoeren van 
plannen nu iets meer stuurmanskunst: soms 
moet er gelobbyd worden om een 
meerderheid te krijgen of juist de oppositie een 
meerderheid te ontfutselen.

Gelukkig is de begroting  vastgesteld en dat is 
goed nieuws, want ze bevat flinke 
investeringen in de stad op onderwerpen die 
wij van groot belang achten, zoals onderwijs, 
duurzaamheid en mobiliteit. Iets dat er -nog- 

niet in meegenomen was, is de uitwerking van 
Visie van de Stad. Hiervoor heeft de voltallige  
raad een amendement gemaakt en 
aangenomen, dat hiervoor budget vrijmaakt, 
zodat dit proces verder kan gaan ook in 2018.

Als fractie zijn we heel tevreden met de nu 
vastgestelde begroting, waarin wij vooral 
benadrukt hebben, dat er geïnvesteerd kan en 
moet worden. Toen we in 2014 begonnen met 
het coalitieprogramma stond Gorinchem er 
niet goed voor: de grondexploitaties dreigden 
enorme verliezen op te gaan leveren, die onze 
financiën in zwaar weer brachten. 

De provincie eiste ingrijpen en dat hebben we 
ook gedaan. Dat betekende een aantal jaar 
bezuinigingen doorzetten, voorzieningen 
treffen voor de verwachte verliezen en bijna 
letterlijk elke euro omdraaien. Tegelijk wilden 
we de hoge schuldpositie van Gorinchem 
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“Alleen vraagt het 
doorvoeren van plannen 
nu iets meer 
stuurmanskunst”

Terwijl de verkiezingen van maart 2018 hun schaduw vooruitwerpen, gaat het 
‘gewone’ politieke werk door. In augustus is onze nieuwe burgemeester, 
mevrouw Reinie Melissant-Briene, geïnstalleerd. Dat betekende tevens het 
afscheid van Govert Veldhuizen, na 2 jaar waarnemend burgemeester te zijn 
geweest. Onze dank gaat uit naar hem en zijn gezin, voor de tijd en energie 
die hij in Gorinchem heeft willen en kunnen steken. Mevrouw Melissant maakt 
op onze fractie een hele positieve indruk: zij is duidelijk ervaren, maar ook 
invoelend, goed in de analyse en wat creatieve oplossingen zouden zijn. Ze 
laat zich ook nadrukkelijk her en der in de stad zien (en is actief op Twitter: 
@ReinieMelissant)

Reinie Melissant-Briene

http://www.twitter.com/ReinieMelissant
http://www.twitter.com/ReinieMelissant
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terugdringen, nieuw beleid 
inzetten op financieel gebied 
(denk aan subsidies, leningen 
e.d), waarbij ook de omslag 
gemaakt moest worden van ‘de 
overheid doet het allemaal wel’ 
naar ‘wat kunnen inwoners heel 
goed zelf’. Dit proces is 
langdurig en verloopt niet 
zonder slag of stoot. Toch zien 
we er al wel veel vruchten van, 
in de vorm van allerlei 
initiatieven in de stad, die de 
kop op steken. 

Nu de economie aantrekt en 
Gorinchem z’n financiële zaken 
veel beter op orde heeft, moeten we dus investeren. In ‘harde’’ zaken( wegen en onderhoud, 
nieuwbouw van scholen en duurzaamheidsmaatregelen) maar ook in ‘zachte’ zaken als zorg, 
samen-leven, een goed opvoedklimaat en oog voor ouderen. 

Zodat Gorinchem goed voorbereid is op de toekomst als het gaat om kennis en werkgelegenheid, 
een goed woon en leef klimaat, maar tegelijk de menselijke maat blijft houden.

In aanloop naar de gemeenteraads-verkiezingen zullen de beruchte laatste loodjes best zwaar 
wegen. Maar we zijn vol goede moed om de campagne in te gaan en mensen enthousiast te 
maken voor ons verhaal, een goede uitslag te verwachten en daarna verder onze verantwoording 
te nemen voor onze mooie stad. Dit omdat we weten, dat we dit niet in eigen kracht hoeven doen: 
het is allemaal uit genade en biddend om Gods zegen.

“…waarbij ook de omslag gemaakt moest worden van 
‘de overheid doet het allemaal wel’ naar ‘wat kunnen 
inwoners heel goed zelf”

Marjo Molengraaf 
fractievoorzitter 
 
@MarjoMolengraaf

‘Zorg voor kwetsbaren en een financieel gezonde stad’

gorinchem.christenunie.nl
gorinchem.sgp.nl

https://twitter.com/MarjoMolengraaf
https://twitter.com/MarjoMolengraaf
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Vanuit de fractie is door Marjo Molengraaf 
een terugblik gegeven over de 
coalitieperiode van de afgelopen 4 jaar( in 
vogelvlucht): wat is er gebeurd, wat is er 
bereikt en wat is er niet bereikt terwijl wij 
in deze coalitie zaten. Duidelijk is, dat het 
een moeizame periode is geweest in het 
bestuur van Gorinchem, maar desondanks 
dient de coalitie de periode uit en zijn er 
best veel punten uit ons 
verkiezingsprogramma van 2014 
gerealiseerd.  

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er ook 
twee grote pijnpunten zijn: de komst van 
een gokhal naar Gorinchem (Amusino, dat al in de vorige raadsperiode beslist was) en de 
winkeltijdenverordening (het vrijgeven, waardoor winkeliers in principe alle zondagen open 
zouden kunnen gaan). Daarna heeft Anne de Jong ons meegenomen inde grote lijnen van het 
nieuwe verkiezingsprogramma en de opzet van de kandidatenlijst.  

Dit alles werd met veel enthousiasme begroet en wordt op dit moment uitgewerkt door een 
werkgroepje, waarbij Charlotte Scholtens de schouders onder het schrijven zet. Ook wethouder 
Hans Freije heeft een inkijkje gegeven in zijn ervaringen als wethouder in Gorinchem, waarna er 
ruimte was voor vragen en ontmoeting. 

Als ChristenUnie-fractieleden hebben wij deze avond als heel inspirerend en bemoedigend 
ervaren: we weten ons gedragen door de belangstelling en gebeden en dat doet ons goed.

‘Zorg voor kwetsbaren en een financieel gezonde stad’

gorinchem.christenunie.nl
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ChristenUnie ledenvergadering
Op 28 november j.l vond in de Bank van Noppes de jaarlijkse 
ledenvergadering van de ChristenUnie Gorinchem plaats met als thema de 
verkiezingen in maart 2018. We mochten ons verheugen in een behoorlijke 
opkomst en gemotiveerde mensen. 

Op 29 januari 2018 zal er een vervolg komen op deze 
ledenvergadering met dan in het bijzonder aandacht voor de 
speerpunten uit het nieuwe verkiezings-programma, de 
campagne en de rol van de kandidaten. Deze avond zal plaats 
vinden in Metropole (Melkpad 3-5 Gorinchem) vanaf 20.00 uur. 
U bent van harte uitgenodigd!

Marjo Molengraaf 
fractievoorzitter 
 
@MarjoMolengraaf

https://twitter.com/MarjoMolengraaf
https://twitter.com/MarjoMolengraaf
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Tot dit jaar stelde de verordening, dat de winkelopenstelling op zon- en feestdagen beperkt was 
tot 12-15 zondagen. In de coalitie was de verhouding voor of tegen het totaal vrijgeven ervan 
50-50%. Er is bij de onderhandelingen besloten eerst een groot onderzoek te doen, naar beleving 
en wensen van winkeliers, consumenten en omwonenden. Met de resultaten daarvan kon er dan 
verder gekeken worden naar het beleid.  

Dat onderzoek is in de loop van dit jaar afgerond en de resultaten gaven een heel divers beeld: 
grofweg gezegd vond 20% dat alles alle zondagen dicht moest, 20% dat juist alle zondagen open 
gegaan moest worden en een flinke middengroep was tevreden met 12-15 koopzondagen.  

De verhoudingen in de raad waren echter anders: doordat de PvdA een draai maakte (tot de 
vorige verkiezingen was men daar vanuit sociale overwegingen niet voor het helemaal vrijgeven 
van alle zondagen) ontstond er een meerderheid voor alle zondagen open. Dit is zeer 
opmerkelijk, aangezien veel winkeliers in de Binnenstad juist benadrukten erg tevreden te zijn 
met de 15 dagen die men heeft afgesproken.  

Onze verbazing over deze kwestie werd nog groter, 
toen een motie van ChristenUnie-SGP samen met de 
SP, waarin gevraagd werd om de nieuwe verordening 
voor 2010 te evalueren waar het gaat om overlast, 
dwang etc. als onnodig weggestemd werd: terwijl het 
toch een normale zaak is nieuw beleid na een aantal 
jaar te evalueren, zaten sommige partijen er nu zo 
dogmatisch in, dat zelfs dat niet gewenst wordt.  

Wel hebben we van de wethouder toezegging 
gekregen, dat er nauw overleg 
zal zijn met de winkeliers als 
het gaat om gedwongen 
openstelling (bijvoorbeeld 
omdat de verhuurder dat wil) 
of personeel, dat niet op 
zondag wil werken.  

Maar u begrijpt, dat dit voor 
onze fractie een zure appel was 
zo op de valreep.

‘Zorg voor kwetsbaren en een financieel gezonde stad’
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Verordening Winkeltijden
Op de laatste raadsvergadering van 2017 stonden nog zoveel onderwerpen, 
die bediscussieerd moesten worden, dat de aftrap al om 17.30 uur was. Het in 
onze ogen belangrijkste punt op de agenda was de Verordening Winkeltijden: 
hiermee reguleert de gemeente de openstelling van de winkels: welke dagen, 
tijden en feestdagen open of niet.

Marjo Molengraaf 
fractievoorzitter 
 
@MarjoMolengraaf

https://twitter.com/MarjoMolengraaf
https://twitter.com/MarjoMolengraaf
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Dit gaat naar mijn mening voorbij aan de 
werkelijkheid van alledag. Ook het gesprek 
aan de keukentafel, doe dat vooral niet 
alleen, een ervaringsdeskundige, iemand die 
uit eigen ervaring weet hoe het is om 
afhankelijk te zijn, moet kunnen helpen. De 
gemeente dient, indien dit wordt gevraagd, 
aan te bieden.   

Daarnaast lijkt het of we te veel verwachten 
van de burger: de vrije tijd die we hebben is 
toch te besteden aan vrijwilligers-
activiteiten, en om het zo voor elkaar 
aangenamer te maken toch? De neiging om 
zich voor elkaar in te zetten is groter 
naarmate de buurt meer ‘met elkaar heeft’, 
zo blijkt uit een grootschalig onderzoek uit 
2015. Wie meer heeft, zal nog meer krijgen, 
zo lijkt dit onderzoek aan te geven.  

Hoe is dat in Gorinchem? Helaas zien we in 
onze woonplaats dat de vrijwillige inzet 
belangrijk achterloopt t.o.v. van gemeenten 
met een vergelijkbare samenstelling 
(bijvoorbeeld: Tiel, Culemborg). In het 
vrijwilligersloket van de gemeente is dat een 
grote zorg, en juist de vraag naar vrijwilligers 
in de zorg wordt onvoldoende beantwoord. 

Bij mij leeft dan ook al geruime tijd de vraag: 
hoe lossen we dit vraagstuk goed op? Hebben 
we wel voldoende aandacht voor onze buren? 
Schiet de ondersteuning aan allerlei 
wijkinitiatieven tekort? Of leven we zoveel 

langs elkaar heen dat er geen oog is voor 
onze medemens die aandacht nodig heeft?  

De afgelopen tijd heeft de gemeente 
geïnvesteerd in de contacten met 
geloofsgemeenschappen. In de hoop dat ook 
zij hierin een bijdrage kunnen leveren. De 
eerste berichten zijn voorzichtig positief.   

Maar ik zou graag meer verbinding tussen 
‘kerk en overheid’ willen. Naar mijn mening 
omdat we ook op elkaar zijn aangewezen 
zoals bij de ondersteuning van mantelzorg, of 
het bieden van een ontmoetingsplaats.  

Ook daar zie ik lichtende voorbeelden: zoals 
de inloopochtenden bij het Leger des Heils 
aan de Nicolaas Pieckstraat en het inloophuis 
Uitzicht aan de Krijtstraat. In die zin zijn de 
woorden uit Mattheus 25 nog steeds van 
betekenis: we hebben zoveel gekregen om te 
dienen, om werkelijk met onze talenten aan 
de slag te zijn. Deze initiatieven, inclusief 
die van het vrijwilligersloket, verdienen dus 
onze steun! 

Column: 
Wie heeft zal nog meer krijgen…

‘Zorg voor kwetsbaren en een financieel gezonde stad’
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De overheid spreekt vaak over de eigen kracht van mensen. Bij de vraag naar 
zorg wordt door de overheid eerst gezegd: ‘wat kunt u zelf?’ of ‘wat kan uw 
man of kind voor u betekenen?’. Deze ‘eigen kracht’ benadering heeft zijn 
grenzen. Een mens of groep mensen kan veel, maar niet alles. Het begrip 
‘eigen kracht’ gaat uit van de mens als zelfstandig, autonoom wezen, die het 
allemaal wel kan regelen.

Hans Freije 
Wethouder ChristenUnie  
 
@HansFreije

http://www.vrijwilligersgorinchem.nl
http://www.legerdesheils.nl/gorinchem
http://www.inloophuisuitzicht.nl
http://www.inloophuisuitzicht.nl
https://twitter.com/HansFreije
https://twitter.com/HansFreije
http://www.vrijwilligersgorinchem.nl
http://www.legerdesheils.nl/gorinchem
http://www.inloophuisuitzicht.nl
http://www.inloophuisuitzicht.nl
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Hét nieuws uit deze begroting is wel dat we 
eindelijk kunnen investeren in de stad! Zo’n 
10 miljoen in:  

• onderwijs (o.a B.s Hoogdalem, unilocatie 
Gomarus en het Gilde terwijl oude 
energievretende locaties Lange Slagenstraat 
en Laag Dalemseweg verdwijnen) 

• duurzaamheid( uitvoeren van het 
beleidsplan, waterplan en verduurzamen 
gemeentelijk vastgoed) 

• stadspromotie (Mooi Gorcum, vestingplan)  

• infra en mobiliteit (kaders raadsopdracht 
zijn vastgesteld en ook wordt de verhoging 
van deelname van langzaam verkeer 
gestimuleerd)  

• kwaliteit van de samenleving (door in te 
zetten op participatie, Visie van de stad, 
Gorcum Beweegt en wijkgericht werken, 
handhaving maar ook het werven van meer 
vrijwilligers) 

• waar we weinig over lazen was investeren 
in de toegankelijkheid van onze 
samenleving voor mensen met een 
beperking, maar we horen graag hoe dat 
zit. 

Was het tot nu toe met enige voorzichtigheid, 
nu kunnen we toch echt wel spreken van 
herstel.  Gorinchem is goed en sterker door 
de financiële crisis heen gekomen en niet ten 
onder gegaan aan de waardedalingen van de 

grondexploitaties, dankzij 
stevig en tijdig ingrijpen. 2018 begint met 
een Algemene Reserve van ongeveer 36 
miljoen, de begroting is structureel en 
meerjarig in evenwicht met een plus van ruim 
6 ton voor 2018 en verder. 

Dit terwijl de woonlasten ongeveer gelijk 
blijven. We hebben een robuust 
weerstandsvermogen bereikt en weer vaart 
gezet achter de woningbouw.  

Het overzicht van de stand van zaken w.b het 
coalitieakkoord en de raadsbrede aanvulling 
laat zien dat veel is ingezet, vastgesteld 
beleid is geworden of zelfs afgerond.  

Toch zal in de periode tot aan 21 maart 2018 
nog hard gewerkt moeten worden om de 
laatste zaken in gang te zetten.  

Op dit punt zien we dat de bezuinigingen in 
de organisatie ons in de weg hebben gezeten. 
Ook hier zal geïnvesteerd moeten 

Begroting 2018
De tijd vliegt: we zijn alweer aangekomen bij de laatste begroting van dit 
college en deze coalitie. En ondanks alle perikelen van bezuinigingen, 
versnippering  en gedoe in de politiek, heeft deze coalitie de koers weten vast 
te houden. Niet zonder kleerscheuren, maar het resultaat mag er zijn: 
Gorinchem kan aanhaken bij de economische opleving die gaande is, omdat 
we de financiële zaken op orde hebben gekregen en is nog steeds een 
aantrekkelijke stad om te wonen en te werken, met een sociaal gezicht( denk 
aan de 120% norm die wij als eerste in de regio weer invoerden).

‘Zorg voor kwetsbaren en een financieel gezonde stad’

gorinchem.christenunie.nl
gorinchem.sgp.nl
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Opvallende zaken 

Visie van de stad 

Als we kijken naar de speerpunten, 
die in de begroting geformuleerd 
worden, dan zien we de aansluiting 
bij GO2032. Het motto van het 
coalitieakkoord Verbindend, 
Levendig, Zorgzaam zou zo maar 
het motto van Visie van de Stad 
kunnen zijn. Zonder uitgebreid op 
de resultaten van het Visie-traject 
in te gaan, viel de lijn op van 
inspelen op nieuwe (vaak 
technologische) ontwikkelingen en  groei naar 
40.000 inwoners; maar ook de nadruk op het 
behoud van de menselijke maat, ruime opzet 
en groen. Kortom: behoud het eigene van 
Gorcum en zorg dat we geen museum 
worden. 

De gemeente ziet voor zichzelf een 
aanjaagfunctie maar heeft nog geen budget 
voor de uitwerking van de visie opgenomen. 
Dat vinden wij tekort doen aan het proces, 
dat ook nog eens een lieve duit gekost heeft. 
Nu geen verdere stappen ondernemen, lijkt 
ons geld in het water gooien i.p.v investeren 
in de toekomst. Het is voor de ChristenUnie-
SGP fractie dan ook vanzelfsprekend de motie 
om budget voor het borgen en uitwerken van 
GO2032mee in te dienen.  

Veerdienst 

Het onderzoek tot behoud verloopt in goed 
overleg met betrokken gemeenten. De CU-
SGP vindt de zoekrichting creatief en is zeker 
voorstander van duurzaam varen, zeker als 
dat kostenneutraal of zelfs voordeliger kan 
met als bijvangst een moderne vloot en 
samenwerking met het bedrijfsleven Toch 
vraagt zij aandacht voor een betere  finan-
ciële onderbouwing dan tot nu toe het geval 
is. Wensdenken kan zomaar leiden tot een 
financieel debacle.  

RO mobiliteit 

De kaders zijn vastgesteld, nu kan er gas 
gegeven worden. De reserve infrastructuur 
zal onvoldoende zijn voor de grote  

 
uitdagingen die er zijn. Op 29 juni 2017 
hebben we hier middels de motie Infra 
aandacht voor gevraagd en dit blijft een punt 
van zorg. Bereikbaarheid is overigens ook iets 
dat in GO2032 vaak genoemd wordt. Nu het 
financieel beter gaat, moet ook in infra 
geïnvesteerd worden. 

Inwoners aan zet 

Het van buiten naar binnen werken wordt in 
de organisatie geïmplementeerd en we zien 
in het Visie-traject een goed voorbeeld van 
wat dat opleveren kan. Dit is ook als een 
investering, nl.in relaties en verbinding.  

Beleidsbegroting 

• Mooie daling van diefstal uit winkels en 
woningen maar vernielingen en overlast 
blijven aandacht vragen. Meer en betere 
handhaving komt ook als wens uit de 
burgerpeiling: is het college van plan hier 
extra op in te zetten? 

• Evenementen: kan het college ons 
informeren over de evaluatie van de 
Zomerfeesten? 

• Gorcum scoort helaas hoog op ongevallen 
met fietsers: is dit vooral op de 
schoolroutes? Graag specifiekere info.‘Zorg voor kwetsbaren en een financieel gezonde stad’

gorinchem.christenunie.nl
gorinchem.sgp.nl
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• We schrikken van de cijfers als het gaat om 
verzuim en voortijdig schoolverlaten. 
Daarnaast kent Gorinchem relatief meer 
achterstandsleerlingen(laatste cijfers uit 
2012!). Is er zicht op de oorzaken van de 
stijging in 2016? Is er verschil in scholen 
onderling en is het college in gesprek met 
de scholen over oorzaken en oplossingen? 

• Er zijn ook mooie ontwikkelingen op 
onderwijsgebied: integraal kind- centrum, 
integrale visie onderwijs. Daarnaast zijn we 
enthousiast over het HBO-ICT initiatief. We 
zien mogelijkheden om dat uit te breiden 
met andere leerrichtingen op gebied van 
techniek en zorg.  

• Kracht van sport: sport en bewegen wordt 
steeds breder ingezet, waardoor er ook 
dwarsverbanden ontstaan met welzijn en 
sociaal cultureel werk. Dat is een mooie 
ontwikkeling. De evaluatie van Gorcum 
Beweegt moet wat ons betreft input 
leveren voor hoe we dat nu toekomst 
bestendig kunnen organiseren. We moeten 
alert blijven op de valkuil van het 
overvragen van deze succesvolle club.  

• Sociaal domein: Gorinchem heeft een 
bovengemiddeld aantal banen, maar 
jongeren zijn vaker dan gemiddeld zonder 
werk. Welke actie wordt hierop 
ondernomen? 
 
heel zorgelijk vinden wij het aantal 
meldingen van kindermishandeling. Bij de 
I&O sessie bleek dit langdurig zo te zijn. 
Wat kan hier preventief worden ingezet? 

Regionale samenwerking 

Ontwikkelingen lijken nu in een 
stroomversnelling te zijn gekomen: 
Vijfheerenlanden naar Utrecht zet een aantal 
Gemeenschappelijke regelingen toch op 
lossere schroeven. Het meest urgente 
voorbeeld daarvan is Avres.  

We begrijpen dat er gesprekken gaande zijn 
over de ontstane situatie, daarom zullen we 
hier niet verder op ingaan, maar wat mijn 
fractie betreft kan het niet zo zijn dat 
gemeenten die hebben aangegeven uit te 

willen treden de toekomst van deze 
organisatie gaan bepalen.  

Gorinchem zal ook hier moeten investeren in 
samenwerking met en zich strategisch 
oriënteren op directe buurgemeenten in alle 
windrichtingen. 

Duurzaamheid en klimaat 

Er zou veel te noemen zijn, maar ik beperk 
me tot de zgn. stresstest 

Het nieuwe Deltaplan Ruimtelijke adaptatie 
leidt tot extra maatregelen, ook op lokaal 
niveau, om in te spelen op de gevolgen van 
klimaatverandering. Samen met de 
omgevingswet is dit een ingrijpend gebeuren 
en we zien hier 2 regels over terug (p.55) in 
de begroting. Maar wat gaat dit betekenen, 
ook financieel? 

 
Tot slot 

Met het vaststellen van deze begroting 
investeren we op allerlei manieren in de 
toekomst van Gorinchem, die er veel 
zonniger uit ziet dan aan het begin van deze 
coalitieperiode. Dat stemt tot grote 
tevredenheid. 

Wij wensen college, raad en ambtenaren 
Gods zegen toe bij al het werk dat voor die 
zonnige toekomst gedaan gaat worden.

Marjo Molengraaf 
fractievoorzitter 
 
@MarjoMolengraaf

‘Zorg voor kwetsbaren en een financieel gezonde stad’
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Verbinden en Vernieuwen 
met de kracht van Gorinchem

‘Zorg voor kwetsbaren en een financieel gezonde stad’

gorinchem.christenunie.nl
gorinchem.sgp.nl

In het jaar 2032 heeft Gorinchem 650 jaar 
stadsrechten. Een mooie gelegenheid om als 
inwoners van onze stad na te denken over de 
vraag: “Hoe moet Gorinchem er in 2032 uit-
zien”. In oktober 2017 werd de “Visie van de 
Stad” op een spectaculaire wijze door de 
ambassadeurs van de stad, raadsleden en 
college, betrokken inwoners en ambtenaren 
letterlijk in ontvangst genomen bij de toren 
van De Grote Kerk.  

De totstandkoming van “De Visie van de Stad” 
is uniek te noemen. Het afgelopen jaar heb-
ben ruim 1000 inwoners van de stad meegedacht aan de visie. In totaal werden er een 
56 toekomstbeelden ingediend. Deze toekomstbeelden hebben geresulteerd in elf ambi-
ties, die de komende jaren de ontwikkelrichting van Gorinchem zullen bepalen.  

Enkele voorbeelden van deze ambities zijn: 

- Goede bereikbaarheid en groei met behoud van karakter maken Gorinchem een 
aantrekkelijke Poort van de Randstad 

- Gorinchem is een toegankelijke en diverse stad, waarin iedereen meedoet 

- De Gemeente werkt niet alleen vóór de inwoners maar vooral met de inwoners 

- Gorinchem is een broedplaats voor innovatieve bedrijven 

- Gorinchem loopt voorop in het realiseren van internationale klimaatdoelen 

In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie–SGP voor de gemeenteraads- 
verkiezingen in maart 2018 zult u zeker een aantal van deze ambities voor de komende 
vier jaar terug zien. We willen die zoveel mogelijk uitwerken in concrete stappen, die 
het mogelijk maken de ambities en “De Visie van de stad” richting 2032 te realiseren.  

Een eerste stap is al gezet: het indienen van een raadsbreed gedragen motie, om in de 
begroting € 300.000 beschikbaar te stellen om in 2018 al met de uitvoering van de ambi-
ties van start te gaan.

Anne de Jong 
Raadslid ChristenUnie 
@AnjideJong
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Marjo Molengraaf   
Portefeuille: zorg, welzijn, cultuur, sociale zaken, regionale 
samenwerking, sport, duurzaamheid & milieu, monumenten. 
       @MarjoMolengraaf

Frank Barth 
Portefeuille: financiën , economie, subsidiebeleid, 
ruimtelijke ordening , wonen, verkeer, onderwijs 
f.barth@gorinchem.nl

Colofon 

Dit is een uitgave van de ChristenUnie-SGP fractie Gorinchem.  
Meer info via de websites van de ChristenUnie en SGP.

Anne de Jong  
Portefeuille: zorg, volksgezondheid, recreatie en 
tourisme, wijken, participatie 
       @anjidejong

Fractieleden

Hans Freije   
Portefeuille: WMO, verkeer en vervoer, sport, 
sociale zaken en arbeidsmarktbeleid 
       @HansFreije
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