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Hoe heb je het jaar beleefd? 
“Het meest in het oog springende was uiter-
aard het plotselinge vertrek van CDA-wethou-
der Klink. Dat heeft veel impact gehad op al-
lerlei vlakken: Uiteraard privé voor hem, maar 
het zorgde ook voor praktische uitdagingen 
voor de raad en raakte de bewoners in de stad 
die met hem te maken hadden gehad. Hij ging 
vol enthousiasme aan de slag en dat viel op-
eens weg, een hoop vragen achterlatend. Wat 
ons betreft hadden we door kunnen gaan met 
het CDA, maar zij wilden graag een nieuwe 
wethouder aanstellen.  

Dat was voor ons en voor andere partijen een 
wens die niet uit te leggen was richting de 
burgers en binnen de raad. Dit zorgde voor 
algehele vertraging in de politiek en de uitwer-
king daarvan op de stad.” 

“Gelukkig 
staan daar 
ook posi-
tieve pun-
ten tegen-
over. Ik 
ben erg 
onder de 
indruk van 
hoe Eva 
Dansen is 

ingesprongen op de situatie door daadkrachtig 
de cultuur-portefeuille op te pakken. Verder 
hebben we veel elementen uit het akkoord 
kunnen waarmaken, waaronder een betere 
burgerparticipatie en de start van overheids-
participatie.” 

Hoe kijk je naar de samenwerking met an-
dere partijen?�
“In een stad als Gorinchem moet je wel samen 
optrekken, en gelukkig is dat de laatste tijd 
steeds beter gegaan. We hebben als fractie 
ingezet op schuldsanering en financiële ge-
zondheid. Andere partijen waren het daarmee 
eens. Op een gegeven trok een aantal partijen 
de conclusie dat er twee miljoen euro ‘te ver-
delen’ zou zijn. Een onterechte aanname die 
veel onrust opleverde, vooral bij de oppositie.”  

Een bewogen jaar met 
goede vooruitzichten

“Dat zijn pittige 
sessies geweest, 
maar ze waren de 
tijd en de 
investering dubbel 
en dwars waard”

Samen met Marjo Molengraaf blikken we in deze fractienieuws terug op het afgelopen jaar, en kijken 
we vooruit naar wat ons te wachten staat de komende maanden. Na een bewogen periode met een 
hoop onrust binnen de raad, lijkt de rust enigszins teruggekeerd en is de tijd rijp om nieuwe plannen 
te maken. Daarin heeft de ChristenUnie enkele goede partners gevonden. Maar eerst nog even terug 
naar 2016.
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“Ik heb toen gevraagd om 
een financiële update vanuit 
de financiële experts en 
daaruit bleek het om drie ton 
te gaan. Maar de onrust 
bleef bestaan; er hing veel 
spanning in de lucht die ik er 
graag uit wilde hebben. Op 
mijn voorstel zijn we ge-

sprekken aangegaan onder 
leiding van Wim Schreuder, 
die destijds ook de coalitie 
heeft gesmeed, waarbij alle 
partijen op gelijk hoogte 
werden gebracht omtrent de 
financiële situatie. Dat zijn 
pittige sessies geweest, 
maar ze waren de tijd en de 
investering dubbel en dwars 
waard. De lucht is geklaard 
en partijen trekken weer ge-
zamenlijk op. Er is veel meer 
rust en eenheid dan voor-
heen, en men is weer bereid 
verantwoordelijkheid te ne-
men. Er kwamen twee be-
langrijke punten naar voren 
die ten grondslag zouden 
liggen aan de onrust: er is 
een capaciteitstekort op het 
stadhuis en de voortgang 
van het thema duurzaam-
heid verloopt te traag. Laten 
dat nou net twee thema’s 
zijn die de ChristenUnie zeer 
onderschrijft. We waren blij 

met die steun vanuit de op-
positie.” 

Wat mogen we de komen-
de periode verwachten? 
“We moeten kijken naar de 
samenstelling van de fractie. 
Ik ben heel erg blij met de 
fractie en de samenwerking 
met Frank en Anne die veel 
van het politieke werk heb-
ben opgepakt, zodat ik me 
met de coalitie kon bezig-
houden. Daar moet nu weer 
iets meer balans in komen, 
maar het is een sterke frac-
tie. Hans heeft daarbij als 
wethouder een heel belang-
rijke rol gespeeld, voor ons 
en voor de stad. Daar mo-
gen we ook dankbaar voor 
zijn.” 

“Vooruitkijkend zijn er enkele 
punten van belang. Als eer-
ste de evaluatie van het cul-
turele beleidsplan. De Chris-
tenUnie is voor cultuur, maar 
plaatst meer prioriteit bij een 
goede inrichting van het on-
derwijs, met name in Gorin-
chem-Oost. Het tweede 
thema is mobiliteit. De plan-

nen voor de A27 die concre-
ter zijn geworden, komen op 
tafel, veiligheid blijft een 
doorlopend issue, en de dis-
cussie rond de Tolsteeg 

en nu wederom de Nieuwe 
Hoven wordt verder ge-
voerd. De Oost-West verbin-
ding staat hierbij centraal.” 

“Ten slotte, en niet in de 
minste plaats, staan we voor 
een aantal strategische keu-
zes. We willen veel meer de 
stad betrekken bij het 
raadswerk en hun input om 
onze agenda te bepalen. De 
komende tijd zullen we als 
fractie dus ook weer de stad 
rondgaan om ideeën te ver-
zamelen, om die ook echt te 
verwerken in onze plannen 
richting de verkiezingen vol-
gend jaar. Samen doen staat 
centraal.” 

 

“Ik ben heel erg blij 
met de fractie en 
de samenwerking 
met Frank en 
Anne die veel van 
het politieke werk 
hebben 
opgepakt…”

Marjo Molengraaf 
fractievoorzitter 
 
@MarjoMolengraaf

“De ChristenUnie 
is voor cultuur, 
maar plaatst meer 
prioriteit bij een 
goede inrichting 
van het 
onderwijs”

https://twitter.com/MarjoMolengraaf
https://twitter.com/MarjoMolengraaf
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De Gorinchemse vesting is een 
‘levende vesting’ die wordt 
bepaald door de volgende drie 
kernkwaliteiten: 
a. De vesting laat de (militaire) 

geschiedenis leven 
b. De vesting als stadspark 
c. De vesting geeft ruimte aan 

natuur en biodiversiteit 

In het Vestingplan wordt naar 
een zorgvuldig evenwicht 
gezocht tussen deze drie 
kernkwaliteiten. Beoogd wordt 
niet een correcte restauratie of 
reconstructie van de vesting 
naar een bepaald tijdsbeeld. 
We willen natuur ruimte geven 
zonder het strakke beeld van 
een vesting te ondermijnen. 
 
En we willen ruimte voor 
recreatie in een stadspark zonder de (cultuur)historische context 
geweld aan te doen. Om ruimte te bieden aan het ontwikkelen van de drie kernkwaliteiten is een 
samenhangend, sterk beeld van de vestingwallen noodzakelijk.  
 
Dit samenhangende beeld wordt bewerkstelligd door een viertal hoofduitgangspunten: 
• Wal in profiel; 
• Eenduidig vestingpad; 
• Streefbeeld met bomen aan de binnenzijde; 
• Meidoornhagen en lage natuur aan de voet van de vesting.

Van Vestingplan tot Visie van de Stad
Na het kerstreces is de raad in januari langzaam weer opgestart met de presentatie van het 
Vestingplan. De manier waarop dit plan tot stand is gekomen is een voorbeeld van de 
participatie die we in deze raadsperiode voorstaan: stedenbouwkundig bureau 
Welmersburg heeft de ontwerpgroep, samengesteld uit mensen uit de binnenstad, 
historische vereniging en vestingwerkgroep (met kennis over de (militaire)geschiedenis, 
natuur en biodiversiteit en gebruikers van de wal als stadspark) begeleid in het opstellen 
van dit plan. Uitgebreid zijn de wallen rondgelopen, bekeken en gefotografeerd en ook is er 
met de klankbordgroep en andere betrokkenen (Molenstichting, Fietsersbond, 
watersportvereniging en binnen-stadsmanagement) gesproken op overlegavonden en alle 
input is zoveel mogelijk meegenomen.
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Visiekaart Vestingplan Gorinchem

Aanpassingen worden in het plan voorgesteld als het gaat 
om het vestingpad ( zoveel mogelijk bovenlangs en scherp 
aangesneden, onderlangs een struinpad). Verder  zijn er 
suggesties voor de diverse coupures en poorten (waarbij 
er een uitgebreide discussie is geweest of er nu wel of niet 
bruggen over de coupures gelegd moesten worden), de 
toegang bij de Dalemsedijk (waar het verschil tussen de 
dijk en de wal beter zichtbaar gemaakt zou moeten worden) 
de voorwerken en bastions, het straatmeubilair maar ook de 
verlichting en de diverse kunstwerken. Last but not least is er 
ook gekeken naar de informatievoorziening en bebording.  

Allereerst zijn de wallen en de vesting van belang voor de 
inwoners zelf: zij leven en wonen in de stad, recreëren op de 
wal, die dan ook vooral benaderd is als stadspark en niet als 
historisch openlucht museum.  

Het vestingplan heeft de bedoeling de stad aantrekkelijker te maken voor de Gorcummers, maar 
dat zal ook een positief effect hebben op bezoekers van buiten. Onze stad is onlangs bezocht door 
de ‘Mystery Guest’ en deze gaf Gorinchem een 8,1 en de vermelding, dat de stad een goed 
bewaarde verrassing is, verscholen achter de hoge flats langs de A27.  

Het aantrekkelijker maken van de stad kan dus ook leiden tot meer bezoekers en meer inkomsten 
voor horeca, winkels en museum bijvoorbeeld. De gemeente is druk bezig met het concept “Mooi 
Gorinchem” waarin de vesting als één van de grote trekkers wordt gebruikt. 

Ook uit de sessies die gehouden zijn in het kader van Visie van de Stad (GO2032) blijkt dat 
Gorcummers trots zijn op hun stad. Zonder een stad te worden, die ongezonde  massa’s toeristen 
trekt, willen we best meer mensen laten meegenieten van alles waar we zelf zo trots op zijn. En 
dan is de cirkel weer gesloten, want wij zijn tenslotte de beste ambassadeurs van de stad.

9
Vestingplan Gorinchem februari 2017

Inleiding
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Even voorstellen…
Mijn naam is Albert-Jan Oevering en ben 
geboren op 25 juni 1984 te Leeuwarden. Ik 
ben opgegroeid in een veilig warm gezin 
waar ik vertrouwd geraakt ben met het 
christelijk geloof. Ik ben ervan overtuigd 
dat we nergens zouden zijn zonder leiding 
van onze Almachtige God en Vader en de 
redding van onze Heer Jezus Christus. 

Mijn eerste bestuurlijke ervaring heb ik op 16 
jarige leeftijd opgedaan toen ik de technische 
staf van een turnvereniging 
vertegenwoordigde. Al snel deed ook ervaring 
op als bestuurslid van de zondagavond 
vereniging en sociëteit van de kerk. 

In 2004 heb ik mijn MBO studie 
“Kaderfunctionaris Groene Ruimte” afgerond 
en ben een HBO studie (Tuin- en 
Landschapsmanagement) in ’s-Hertogenbosch 
gaan volgen. Hiervoor ben ik op kamers gaan 
wonen eerst in Den Bosch zelf en daarna in 
Vught. In deze periode heb ik mij aangesloten 
bij de christelijke studentenvereniging Alpha. 

 Binnen de kortste keren was ik voorzitter van 
de plaatselijke vereniging en een jaar later 
vervulde ik de voorzittersrol in het landelijk 
bestuur. Ik heb enorm van deze periode 
genoten en veel geleerd. Mensen mogen leren 
kennen en bovenal Gods leiding mogen 
ervaren. 

In 2007 heb ik in het kader van mijn studie een 
bezoek gebracht aan Uganda. Ook dat was 
een levenservaring, een eye-opener. Als het 
gaat in het omzien naar elkaar, respect 
hebben, tijd voor mekaar maken en voor elkaar 
zorgen. 

Bij de studentenvereniging heb ik mijn 
allerliefste en zorgzame vrouw Roelie leren 
kennen. In september 2010 zijn we getrouwd 
en hebben ons in Gorinchem gevestigd. Wij 
hebben drie prachtige kinderen mogen 
ontvangen. Twee dochters en een zoon.  

Wij hebben ons aangesloten bij de 
gereformeerd vrijgemaakte gemeente en hier 
vervul ik taken in de commissie van 
bestuurlijke zaken en commissie van beheer. 

Mijn dagelijks werk  
Ik ben als beleidsmedewerker water bij 
gemeente Geldermalsen werkzaam. 
Daarnaast ben ik nog 1 dag in de week 
werkzaam in dezelfde functie bij gemeente 
Lingewaal. 

Bewust heb ik voor het ambtelijk beroep 
gekozen, want ik wil mij dienstbaar kunnen 
opstellen, een goed rentmeester zijn over 
hetgeen waarover ik verantwoordelijkheden 
heb gekregen. 
 
Ik hoop met mijn functie als raadsassistent een 
brug te kunnen slaan tussen het ambtelijk en 
het bestuurlijk orgaan. Met mijn inzet hoop ik 
een bijdrage te kunnen leveren aan een; 
- Gezonde samenleving 
- Duurzaam werken, wonen en leven 
- Een betrouwbare overheid 
 
Ik hoop u op termijn eens persoonlijk te 
kunnen spreken. 

Vriendelijke groet, 

Albert-Jan
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Gorinchem –  
Fairtrade Gemeente
Hoewel ik me in de fractie van ChristenUnie –SGP en in de 
raad voor het merendeel bezig houdt met onderwerpen op het terrein van 
zorg en het sociaaldomein ben ik het laatste halfjaar nauw betrokken bij de het onderwerp 
‘Duurzaamheid’. Een onderwerp dat mij maar ook de ChristenUnie nauw aan het hart ligt. Het is 
de bedoeling medio dit jaar als Gemeente Gorinchem een beleidsplan Duurzaamheid 2017-2021 
vast te stellen. Dit om de komende jaren daadwerkelijke stappen te zetten richting de ambitie van 
Gorinchem om in 2035 een ‘klimaatbestendige stad’ te zijn met een aandeel van 50% duurzame 
opgewekte energie  binnen de gemeente of door participatie elders. 

Als college en raad hebben we besloten om ons de komende jaren te richten op de onderwerpen: 
energie, biodiversiteit en gemeentelijk handelen. Inmiddels hebben we als raadsleden samen met 
het vele betrokken vertegenwoordigers uit diverse verenigingen en bedrijven uit Gorinchem 
gesproken over concrete plannen als het gaat over biodiversiteit, klimaatwinkelen en gemeentelijk 
handelen. 

Een van die concrete stappen is de ambitie van de Fairtrade werkgroep i.o. om in 2018 de titel 
‘Gorinchem Fairtrade Gemeente’ te mogen voeren. Samen met een aantal enthousiaste inwoners 
van Gorinchem en omgeving zijn we gestart deze ambitie tot uitvoering te brengen. Samen met de 
gemeente Gorinchem, bedrijven, kerken, verenigingen, winkels, horeca en de wereldwinkel in 
Gorinchem willen we opkomen voor eerlijke handel en Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. Op die manier willen we bijdragen aan de groei van producten die onder eerlijke en 
duurzame voorwaarden zijn ontwikkeld en verhandeld.  

Zo kunnen we bijdragen aan betere sociale en milieuomstandigheden voor boeren en producenten 
in ontwikkelingslanden, maar ook om als goede rentmeesters om te gaan met deze aarde als 
Gods schepping. Mocht je ook interesse hebben om hier actief aan mee te werken dan ben je van 
harte welkom.

Vacature: voorzitter en secretaris
Het bestuur van de lokale afdeling ChristenUnie Gorinchem is op korte termijn op zoek naar 
leden die een bijdrage willen leveren aan de bestuurswerkzaamheden. Het gaat om de functies 
van voorzitter en secretaris in het lokale bestuur. Het betreft hier onbezoldigde functies. 

Heb jij interesse én passie voor de christelijke politiek, laat het ons dan weten! 

Mocht je eerst meer informatie willen hebben over de functie van voorzitter of secretaris dan 
kan je daarvoor terecht bij Harro van Heukelum 06-24599172 of 
via hvanheukelum@gorinchem.christenunie.nl. 

Meer informatie en functie-profielen zijn beschikbaar op de lokale website.

Anne de Jong 
Raadslid ChristenUnie 
@AnjideJong
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Dichterbij beschouwd. Er is sprake van 
een grote mate van vervreemding: waren 
er tot niet zo lang geleden de bekende 
zuilen, nu lijken ze te zijn verdwenen. En 
een andere overtuiging wordt breed 
aangehangen:  onze mening wordt niet 
meer gehoord!  Zo steekt polarisatie de 
kop op.  En dat zonder de neiging elkaar 
nog te willen vinden, en elkaar te spreken.  

Was er vroeger de binding met de kerk, de 
wijk, de voetbalvereniging. Nu loopt alles 
door elkaar heen, maar zonder het echte 
gesprek, de echte ontmoeting. Er wordt 
over elkaar gesproken, dat wel, maar 
zonder elkaar ècht te spreken. Was er 
vroeger de duidelijkheid over wonen – 
bijvoorbeeld de arbeiders van de 
staalfabriek van de Vries Robbé (VR) die 
woonden in de Lingewijk (‘de VR-wijk’), de 
werknemers van Attema die voetbalden bij 
Unitas, nu zijn al die tradities voorbij. 

Voorbij? Of vinden we elkaar door nieuwe 
tegenstellingen op te werpen? Door 
commentaar te leveren op uitspraken van 
Wilders of nu de huidige president van de 
V.S. Trump? Zijn we niet druk met veel 
nepnieuws? Komen er niet veel meningen 
tot stand doordat ‘de pers erop duikt’? Met 
de constatering dat daar ook ‘nepnieuws’ 
bij zit?  

Zoals onlangs een politieke partij namen 
van personen verzon en die via sociale 

media allerlei meningen liet verspreiden 
(accounts die trollen worden genoemd).  

Waar is het echte nieuws? Wat is ècht 
belangrijk? En wat is opvallend: ieder 
mens is op zijn eigen manier bezig. Zo trof 
me het bericht over  Japanners die hun 
eigen mobiele telefoon inleveren. 
Vervolgens  worden met de metalen in die 
telefoons medailles voor de Olympische 
Spelen van 2020 gemaakt.  

In Japan maakt men dan een keuze voor 
de toekomst. Niet gehinderd door allerlei 
negatieve berichten. Maar wel met een 
wens om een bijdrage te leveren aan die 
toekomst. Ik begon deze column met een 
vraag: Waar gaat het naar toe met 
Nederland? Ikzelf wil die vraag 
beantwoorden met een toekomst waarin 
voor mij ‘geroepen zijn het goede te doen’ 
vóóraf gaat aan het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid. En waarbij ik steeds 
weer terug mag vallen op de 
bemoedigende woorden uit de Bijbel.  

Ik wens u een goede keus toe voor de 
Tweede Kamer-verkiezingen een goede 
keus toe.

Hans Freije 
Wethouder ChristenUnie  
 
@HansFreije

Column - Wat is er aan de hand in de 
wereld? Waar gaat het naar toe met 
Nederland? 
Een veelgehoorde beschouwing. Zo voelt  een groot deel van de Nederlanders zich buitengesloten. 
Anderen krijgen aandacht, maar wie ziet mij? Of zoals ik onlangs in de krant las:.“Er is geen een 
partij die het helemaal met mij eens is.” Hier is de eenzaamheid van de moderne burger verwoord. 
We zien hoe mensen, in hun verbeten strijd om zelf gehoord te worden, anderen buitensluiten. We 
dreigen te vervallen tot een samenloze samenleving. Niemand lijkt zonder eigenbelang en daarom 
staan discussies op scherp,  nog voordat ze geopend worden. De beleefdheid is het eerste 
slachtoffer. Er woedt een hevige strijd tussen de gefluisterde nuance en het hard geschreeuwde 
eigen gelijk. De verbijstering is wederzijds.   

https://twitter.com/HansFreije
https://twitter.com/HansFreije
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(bijna) 25 jaar  
gemeentepolitiek,  
een terugblik…
In 1991 ben ik in Gorinchem komen wonen en lid 
geworden van de plaatselijke kiesvereniging van, toen 
nog, GPV. Want dat ‘hoorde’ zo als je vrijgemaakt was. 
Overigens vond ik het geen verplichting, maar deed het 
volledig uit vrije wil. Ook toen in nog in Rotterdam 
woonde, droeg ik de christelijke politiek in het algemeen 
en het GPV in het bijzonder, een warm hart toe.

In 1994 werd de toenma-
lige voorzitter, Arjan Du-
vekot, raadslid. En mij 
werd gevraagd de functie 
van voorzitter van de 
plaatselijke kiesvereniging van het GPV op mij 
te nemen. 

In de voorbereiding naar de 
gemeenteraadsverkiezingen 
van 1998 was er uiteraard weer 
de vraag of GPV, RPF en SPG 
een gezamenlijke fractie zou-
den gaan vormen. De besturen 
waren hier snel uit: natuurlijk! De samenwer-
king was onverminderd goed, al jarenlang. Dus 
ging richting de partijbureaus de mededeling 
dat wij graag een gezamenlijke lijst zouden 
voeren.  

Dat viel niet overal in goede aarde. GPV en 
RPF hadden ook vrouwen op de lijst. Het SGP 
was daar niet gelukkig mee. Maar, juist om de 
samenwerking met de SGP, stonden die op 
niet-verkiesbare plaatsen. Acceptabel. En daar 
was het hoofdbestuur van het GPV weer niet 
blij mee... Het heeft de nodige uren aan de te-
lefoon gekost om iedereen ervan te overtuigen 
dat dit voor Gorinchem een goede manier van 
samenwerken was.  

Ondertussen was ik lid geworden van de 
schaduwfractie. (Nog) niet als raadslid, maar 
als meedenkend fractielid. En bijna meteen 
was ik ook fractiesecretaris.  

In 2000 viel de toenmalige 
coalitie in de gemeenteraad 
uit elkaar. Wij werden ge-
vraagd om deel te gaan ne-
men aan een nieuwe coalitie, 
en een wethouder te leveren. Harmen Akker-
man was in beeld voor de portefeuille financiën 
en onderwijs. In een gezamenlijke bestuurs-
vergadering van GPV, RPF en SGP werd be-
sloten hieraan gehoor te geven.  

Maar dan moest er wel versterking komen in 
de schaduwfractie. Ik werd officieel één van de 
twee fractie-assistenten. 

Ook in 2000 fuseerden GPV en RPF tot Chris-
tenUnie. En ik schoof door van voorzitter GPV 
naar voorzitter ChristenUnie. Door de fusie 
moest ook de naam van de fractie gewijzigd 
worden. Maar moest het nu SGP – Christen-
Unie worden (SGP had, vonden zij zelf, de 
oudste rechten).  

Of moest het ChristenUnie – SGP worden 
(ChristenUnie was immers het grootste deel 
van de fractie). Als voorzitter van de Christen-
Unie was het spitsroeden lopen om dit proces 
tot een goed eind te brengen.  

Maar uiteindelijk was iedereen tevreden met 
het eindresultaat.  
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Omdat mijn agenda steeds voller werd, ook 
met kerkelijke activiteiten, heb ik enige tijd 
later mijn voorzitterschap laten vallen. 
Gelukkig waren er goede opvolgers. 

Dat de agenda steeds voller werd, kwam ook 
omdat ik fractieassistent was geworden. De 
eerste commissievergadering waren best wel 
spannend, maar na verloop van tijd was ik wat 
gewend, en bleken de andere raadsleden, 
wethouders en ambtenaren ook maar gewone 
mensen waren. 

Een spannende tijd was 
ook voorjaar 2002. Bij de 
gemeenteraads-
verkiezingen dat jaar 
stond ik op plek drie van 
onze kieslijst. En dus 
volop kans om raadslid te 
worden.  
 
De voorspellingen zaten immers vlak rond de 
drie zetels. Het mocht echter niet zo zijn. Op 
slechts een handjevol stemmen na (het ging 
echt maar om enkele 10-tallen) haalden wij net 
niet de derde zetel. En dus bleef ik gewoon in 
de schaduwfractie mijn rol vervullen.  

Bij de komst van het dualisme, in 2002, 
verdwenen de commissievergaderingen. Er 
kwamen raadsbijeenkomsten voor in de 
plaats. En met de komst van waarnemend 
burgemeester Veldhuizen in 2015 verdwenen 
de raadsbijeenkomsten en werden vervangen 
door parallelsessies. Omdat die sessie, altijd 
op donderdagavond, niet goed te combineren 
waren met mijn volleybal activiteiten, heb ik 
toen mijn fractieassistenschap beëindigd. 

In al die jaren volgden burgemeesters, raads- 
en fractieleden elkaar op; ik heb 3 
burgemeesters en zo’n 8 verschillende 
raadsleden meegemaakt, meer dan 12 
verschillende fractieleden en op de 
achtergrond nog meer bestuursleden van de 
verschillende partijen. 

Nu, na bijna 25 jaar, vind ik de tijd gekomen 
om wat meer afstand te nemen van het 
politieke speelveld. De fractie is goed gevuld, 
met bekwame en enthousiaste mensen. Het 
wordt tijd dat ze het ook zonder mij afkunnen. 
Voor een Gorinchem met toekomst en een 
stem voor het leven. 

Het ga jullie goed.  

Harro van Heukelum
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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


