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Gaan we als fractie wel bij elkaar zitten en 
gaan we nog schriftelijke vragen stellen, 
onderwerpen voorbereiden? Hoe gaat het 
politieke jaar eruit verder uit zien? We hebben 
als fractie via de mobiele telefoon vergaderd, 
best een aparte ervaring: zakelijk en snel, 
maar toch goed om elkaar te horen.


Ook in onze omgeving raakt Corona mensen: 
onze voormalige fractieassistenten Albert Jan 
Oevering bijvoorbeeld. In alle onzekerheid 
over hoe dit zich verder gaat ontwikkelen, 
hebben we 1 zekerheid, die vastheid geeft: 
God, die in Christus ons vasthoudt dwars 
door alle nood heen, zodat we niet hoeven te 
bezwijken onder angst en spanning.


Vanuit die zekerheid willen we als fractie toch 
doorwerken, ook onder deze 
omstandigheden. We zijn aan het nadenken 
over goed we de komende 2 jaren voor de 
volgende gemeenteraadsverkiezingen willen 
gaan invullen, welke onderwerpen en 
speerpunten we willen agenderen.


We hebben bijvoorbeeld vragen gesteld over 
de mantelzorgondersteuning omdat we , alle 
mooie woorden te spijt, de indruk hebben dat 
er op dit gebied te weinig gebeurd en beloften 
niet worden waargemaakt. Daardoor dreigen 
mantelzorgers zwaar overbelast te worden en 
om te vallen, met alle gevolgen van dien. Een 
onderwerp dat onze aandacht en aandrang 
richting het college zal houden. U kunt onze 
vragen van 5 februari 2020 op onze website 
lezen: www.gorinchem.christenunie.nl


We hopen en bidden, dat de dreiging van het 
virus snel ten einde zal zijn. Zeker is, dat het 
grote gevolgen zal hebben voor heel veel 
mensen, ook in Gorinchem. Op gebied van 
gezondheid, maar ook op gebied van werk en 
inkomen. Het zal gevolgen hebben voor de 
financiële positie van onze stad. 


De actualiteit vraagt ons met gezond verstand 
ons te houden aan alle voorschriften om zo 
veilig mogelijk te leven: zoveel mogelijk thuis 
blijven en alle hygiënemaatregelen in acht te 
nemen. Voor onszelf maar vooral ook voor de ( 
kwetsbare) ander. Op de langere termijn zullen 
we met beleid de gevolgen moeten zien op te 
vangen.


We willen u vragen te bidden voor alle 
hulpverleners, die op dit moment hard werken 
om levens te redden. Maar ook voor de 
overheid in de breedst mogelijke zin, om 
kracht en de wijsheid om de juiste 
beslissingen te nemen. 


Uit de fractie

“In alle onzekerheid over hoe 
dit zich verder gaat 
ontwikkelen, hebben we 1 
zekerheid, die vastheid geeft: 
God, die in Christus ons 
vasthoudt dwars door alle 
nood heen, zodat we niet 
hoeven te bezwijken onder 
angst en spanning.”

Het was de bedoeling een fractienieuws uit te brengen met wat er zoal in de 
afgelopen tijd is gebeurd in de Gorinchemse politiek. En toen kwam de 
Corona- crisis en stond alles bijna ineens stil.

De raad is eigenlijk niet meer bij elkaar geweest en alle vergaderingen en 
bijeenkomsten hielden op. Onzekerheid troef: hoe en wanneer gaan we de 
democratische draad weer oppakken. Wie doet nu eigenlijk wat en wie heeft 
er nu de controle?

Marjo Molengraaf 
fractievoorzitter
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Echter na een week genoten te hebben van het 
pre-pensioen, werden we geconfronteerd met de 
corona-crisis. De huisartsenposten in Nijmegen en 
Boxmeer waren hier natuurlijk ook direct nauw bij 
betrokken. Het voelde niet goed om in deze 
situaBe thuis te ziCen en na mijn telefoontje dat ik 
beschikbaar was mocht dit nodig zijn, werd een 
dag later al gereageerd met “ja graag”.   

Als lid van het crisisteam heb ik met een aantal 
collega’s binnen een paar dagen een tweede 
“schone” huisartsenpost ingericht naast de 
bestande huisartsenpost die inmiddels voor corona 
paBënten was ingericht. Het was bijzonder om te 
zien dat in een crisissituaBe met ketenpartners als 
bv. een ziekenhuis er heel snel afspraken zijn te 
maken. Zaken die normaal weken zouden duren 
konden in no Bme worden gerealiseerd.  

Terwijl er voor veel mensen thuis, zeker in de 
eerste weken, nog niet de omvang van de corona-
crisis zichtbaar was, zit je als lid van het crisisteam 
midden in de directe zorg aan erg veel en zieke 
mensen en wordt je geconfronteerd met heel veel 
prakBsche zaken die op een oplossing vragen.  

Inmiddels is de situaBe op de huisartsenposten 
redelijk genormaliseerd en geniet ik weer van mijn 
pre-pensioen. Het was bijzonder om zo een 
steentje te kunnen bijdragen. 

Pre-pensioen
Als fractie-assistent van de fractie 
ChristenUnie-SGP een korte bijdrage 
van mij in deze corona-crisis tijd. Per 1 
maart 2020 ben ik met pre-pensioen 

“…binnen een 
paar dagen een 

Anne de Jong  
 
Fractie-assistent  
Christenunie-SGP
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We zoeken nog mensen die willen toetreden in ons bestuur. 
• Lijkt het je leuk om gewoon mee te denken en mee te beslissen over waar de ChristenUnie 

Gorinchem voor zou moeten staan. Of heb je ideeën over hoe Gorinchem mooier en een 
fijnere plek kan worden om te wonen, werken en te recreëren? Laat het ons dan weten. 

• Of ben je geïnteresseerd in de landelijke politiek en zou je Gorinchem willen 
vertegenwoordigen op de landelijke congressen per jaar of provinciale vergaderingen?  
Ook dan ben je van harte welkom! 

• Of vind je dat jongeren meer zichtbaar en hoorbaar moeten zijn binnen de ChristenUnie? 
Wij ook, maar kun jij ons helpen om dat concreet te maken? Welkom! 

• Vind je dat in jouw buurt te weinig aandacht is voor leefplezier of voor elkaar?  
Wil je 2x per jaar delen wat  jouw ogen zien en je oren horen? Ook dan van harte welkom! 

Het bestuur zoekt jou!

“Kost het veel tijd? 👉  Nee!”

Het bestuur komt ongeveer 3x per jaar bijeen. In een verkiezingsjaar (2022) is dat meer,  
maar delegeren hoort ook bij besturen ;-) 

Kortom: Iedereen die betrokken is en wil zijn bij de ChristenUnie is welkom om op zijn of 
haar wijze bij te dragen. Je kunt eventueel zelf aangeven wat je het liefst binnen het bestuur 
zou willen doen. 

Wil je graag meer weten over een taak binnen de ChristenUnie Gorinchem? Neem gerust contact 
op met een van de huidige bestuursleden: 

Charlotte Scholtens (06-1273923)    voorzitter@gorinchem.christenunie.nl 
Anne de Jong       secretaris@gorinchem.christenunie.nl 
Of met het raadslid Marjo Molengraaf:   m.molengraaf@gorinchem.nl 
Ivo van Willigen      pr@gorinchem.christenunie.nl 
Albert Don      penningmeester@gorinchem.christenunie.nl
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Vanaf raadsperiode 2014 – 2018 is veel 
onderzoek verricht naar de verbetering 
van de infrastructuur in Gorinchem. 
Doorstroom problemen, onveilige 
fietsroutes, alles is in kaart gebracht. In 
de laatste 2 jaren is dit nogmaals 
intensief en stap voor stap met de raad 
uitgewerkt. Waar wil Gorinchem staan 
t.a.v. bereikbaarheid en haar 
infrastructuur in 2040? 

Gorinchem koestert haar historische 
binnenstad en wil een sterk centrum voor 
de regio zijn en blijven. Aantrekkelijk als 
woon- en werkstad. Met goede 
voorzieningen op het gebied van zorg, 
onderwijs en sport voor de inwoners van 
Gorinchem. Een stad waar deze 
voorzieningen goed bereikbaar zijn vanuit 
de verschillende wijken binnen de stad. 
Geen sprong in omvang maar in kwaliteit. 
En dat vraagt om een visie op Mobiliteit! 

De hoofdlijnen van de mobiliteitsvisie 

Samenvattend bied de visie een matrix 
infrastructuur voor langzaam verkeer. 
Rechtstreekse en korte verbindingen door 
4 extra (fiets)bruggen die tevens onveilige 
fietsroutes fors ontlasten.  

Tevens zal de brug over Kanaal van 
Steenenhoek naast fietsers(oude motie 
van onze fractie) ook voor gemotoriseerd 
verkeer worden aangelegd. Hierdoor zal 
mede de doorstroming op de Banneweg  
verbeteren. 

Tenslotte zal met name het interne 
vrachtverkeer worden gereduceerd. 
Ontsluitingen van de bedrijven terreinen 
direct naar de snelweg zullen moeten 
worden gebruikt: doorgaand intern 
vrachtverkeer op de Spijksedijk, Nieuwe 
Wolpherensedijk en Arkelsedijk zal 
worden afgesloten. 

Begin dit jaar is de nieuwe Mobiliteitsvisie vastgesteld. Een lange termijn 
visie met als richtjaar voor realisatie: 2040.
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Mobiliteitsvisie Gorinchem 2040 - 
vastgesteld
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Twee voorbeelden van extra fietsbruggen 
die onveilige veel gebruikte fietsroutes 
ontlasten: 

• rotonde De Kom – Stationsweg – Nieuwe 
Hoven – Grote- en Kleine Haarsekade. 
Veel forensen en scholieren maken 
hiervan gebruik en zouden beter af zijn 
met een brug over kanaal van 
Steenenhoek. De automobilist heeft 
daar ook direkt baat bij: betere 
doorstroming door minder fietsers op de 
rotonde’s. 

• de 2 rotondes voor de Concordiaweg 
door een oversteek van de Newtonweg 
de Linge en Merwedekanaal over. Dan 
sta je al bijna bij de Hoefslag. Weer 
minder fietsers over de onveilige 
Haarsekades dus. 

Snelle fietsverbindingen verkorten de 
reistijd per fiets en verleidt tot meer 
gebruik van de fiets. 

Oost-West verbinding 

Dan houden we de oost-west verbinding 
over voor het gemotoriseerde verkeer. 
Daar gaat de visie onvoldoende op in. CU-
SGP fractie ziet de duidelijke doelstelling 
om de fietser veilig en snel door 
Gorinchem te loodsen. Voor het 
gemotoriseerde verkeer moet de betere 
doorstroming volgen uit het verminderen 
van fietsers op diverse rotondes. Maar zal 
dat voldoende zijn? 

Een ring Gorinchem Noord staat al lang op 
onze wensenlijst. Het verbinden van de 
A27/Groote Haar met Gorinchem Oost zal 
veel intern verkeer verleiden naar deze 
ringweg.  

Maar ontsluiting van het nieuw te 
ontwikkelen bedrijventerrein Groote Haar 
met de A27 wordt uitsluitend door 
Rijkswaterstaat gehonoreerd indien er 
geen verdere ontsluiting voor 
bedrijventerrein Groote Haar bestaat of 
in plannen zijn voorbereid. Nog even 
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Van Mobiliteitsvisie naar Mobiliteitsplan 

Momenteel wordt er gewerkt aan de 
concretisering van de visie in een 
Mobiliteitsplan. Vanwege alle Corona 
perikelen verloopt dit een stuk moeilijker: 
digitaal met 25 personen vergaderen is 
lastig.  

Onze fractie is in ieder geval erg content 
met deze Mobiliteitsvisie. Goede 
bereikbaarheid behoort tot de kerntaken 
van de lokale overheid. Of het vergezicht 
gerealiseerd zal worden?  

Naar schatting zal er zeker 40 miljoen 
Euro mee gemoeid zijn. 

 

Impressie Toekomstschets 2040 

Toelichting toekomstschets: 

• 4 extra overstekken/bruggen zorgen 
voor een matrix infrastructuur voor het 
niet gemotoriseerde verkeer; 

• Het veelal omgeleide fietsverkeer 
ontlast met name de rotondes: 
doorstroming zal hierdoor flink 
toenemen in de spitstijden; 

• Intern vrachtverkeer wordt verminderd, 
doordat ongewenst doorgaand 
vrachtverkeer word geweerd; 

• Versterken OV, o.a. door treinstation 
Noord ter hoogte van Groote Haar/
Papland; 

• Vergroening van de entrees van de stad: 
groene lanen; 

• Snelfietsroutes met de regio 
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Frank Barth 
 
f.barth@gorinchem.nl
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Verschillende gemeenten in Nederland, o.a 
Molenlanden, hebben ook al toegezegd mee 
te willen werken aan het opnemen van deze 
kinderen. Nu de situatie o.a door de 
verspreiding van het Corona virus in de 
kampen op Lesbos alleen maar verder 
verslechterd, is er nog meer reden snel te 
handelen. 


Wij hebben daarom de volgende vragen aan 
het College:


1. Is het college op de hoogte van de oproep 
die vanuit genoemde organisaties is 
gedaan?


2. Is het college met ons  van mening, dat de 
situatie van vluchtelingen en meer 
specifiek vluchtelingenkinderen zonder 
ouders op o.a Lesbos zeer schrijnend is?


3. Is het college bereid om na te gaan, of 
opvang van een aantal van deze kinderen 
in Gorinchem, evt. in samenwerking met 
Molenlanden en Vijfheerenlanden mogelijk 
zou zijn?


4. Wil het college zich inzetten om ook in de 
regio Zuid-Holland Zuid opvang van deze 
kinderen aan te kaarten?


5. Wil de gemeente Gorinchem zich 
aansluiten bij de steunbetuiging om 500 
vluchtelingenkinderen op te vangen en dit 
kenbaar te maken via een mail aan: 
griekenland@vluchteling.nl, dat deze 
kinderen een veilige plek in Nederland 
moeten krijgen?

Schriftelijke vragen over 
vluchtelingenkinderen
Vanuit de verschillende vluchtelingenorganisaties en Defence for Children 
Nederland is de oproep gekomen aan Nederlandse gemeenten om een 
Coalition of the Willing te vormen, zodat 500 vluchtelingenkinderen op 
Lesbos, zonder ouders, in Nederland opgevangen kunnen worden.

Marjo Molengraaf 
fractievoorzitter

mailto:griekenland@vluchteling.nl
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Marjo Molengraaf 

       @MarjoMolengraaf

Frank Barth 
 
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.

Fractie

Fractieassistenten

Anne de Jong  
 
       @anjidejong
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Leen van Hoorne 
 

Steunfractieleden
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