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Statenfractie ChristenUnie-
SGP Zuid Holland op bezoek 
 
Als fractie mochten we de 
Statenfractie van de provincie 
Zuid Holland ontvangen op 9 
januari.


Dit is ook een gecombineerde 
de fractie ChristenUnie-SGP, 
die zich vooral op de hoogte 
wilde stellen van de uitvoering 
van het project Ruimte voor de 
Rivier bij Gorinchem. Omdat er 
volop discussie over werd 
gevoerd, hebben we ook gelijk 
de Woelse Waard in de 
boottocht meegenomen. Het 
werd een memorabel tochtje, 
want er stond een flinke storm, 
die de veerboot flinke klappen 
op het water liet maken. Voor 
een volledig verslag van deze 
dag, kunt u terecht op onze 
website.


Stormachtige Woelse Waard 

In de raad was het ook af en 
toe stormachtig, want in 
februari stond daar het debat 
over de Woelse Waard op de 
agenda.


Rijkswaterstaat moet, vanwege 
veranderde wetgeving, een flink 
aantal overnachtingsplaatsen 
voor schepen vinden langs de 
Merwede. Daarvoor het RWS 
het oog op zowel de Woelse 
Waard als de vluchthaven laten 

vallen. Hiertegen is veel verzet 
uit de stad gerezen en ook in 
de raad was men unaniem 
tegen. In de raad deden 
verschillende insprekers ook 
een duit in het zakje: 
vertegenwoordigers van de 
watersportvereniging, die in de 
vluchthaven haar oefengebied 
heeft, maar ook 
schippersverenigingen. Die 
laatsten gaven aan zich erg 
ongemakkelijk bij de discussie 
te voelen: zijn ze nog wel 
welkom ergens te liggen?


Een lastige situatie, waarbij 
iedereen belangen heeft, die 
tegengesteld lijken te zijn, maar 
ook een gezamenlijk belang: 

veiligheid. Want met het drukke 
scheepvaartverkeer mogen 
schepen niet meer op de rivier 
overnachten, dat is wel 
duidelijk.


Onze fractie heeft gepleit, met 
alle belanghebbende samen 
dat gemeenschappelijke 
belang te zoeken en niet elkaar 
de zwarte piet toe te spelen. 
Voorlopig ligt er een afwijzing 
van het Gorcumse college bij 
Rijkswaterstaat met daarbij wel 
de bereidheid mee te denken 
over oplossingen. Nu moeten 
we afwachten wat hierop de 
reactie van Rijkswaterstaat en 
de Provincie zal zijn.

Stevige start van het jaar
We zitten nog maar twee maanden in 2015 en toch is er al weer veel gebeurd.

“…zijn ze nog wel 
welkom ergens 
te liggen?”

Statenfractie ChristenUnie-SGP Zuid Holland op bezoek

Woelse Waard

https://gorinchem.christenunie.nl/k/n6062/news/view/871953/66588/bezoek-uit-de-staten.html
https://gorinchem.christenunie.nl/k/n6062/news/view/871953/66588/bezoek-uit-de-staten.html
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De Nieuwe Doelen 

Later in februari werden we 
onaangenaam verrast doordat 
het bestuur van de stichting De 
Nieuwe Doelen aankondigde 
faillissement niet meer af te 
kunnen wenden. Omdat het 
pand van de gemeente is, liep 
dat geen gevaar. Maar als bij 
een daadwerkelijk faillissement 
alle theater gerelateerde spullen  
verkocht zouden worden, zou 
het voortbestaan van een 
stadpodium erg lastig worden. 
Het college presenteerde 
daarom een voorstel in de raad 
om dit af te wenden door een 
eenmalige extra subsidie van 
250.000 euro. Hiermee zouden 
de spullen veilig gesteld kunnen 
worden en ook alle geplande 
voorstellingen, m.n.  ook van 
scholen en verenigingen, door 
kunnen gaan.


Onze afweging hierin was als 
volgt:


• Dit voorstel kost 
waarschijnlijk minder geld op 
de lange termijn dan een 
faillissement


• We hebben afspraken over 
het stadspodium in het 

coalitie- akkoord, die we 
willen nakomen.


• De dekking zou binnen het 
budget voor het stadspodium 
gevonden moeten worden.


Helaas werd tijdens de zeer 
druk bezochte raads-
vergadering een wijzigings-
voorstel aangenomen, waarbij 
de dekking van dit geld uit de 
algemene reserve werd 
gehaald. Dit in tegenstelling tot 
de financiële afspraak zoals 
gemaakt in het coalitieakkoord. 
Een afspraak die we 
noodzakelijk vonden en vinden 
voor een verantwoord beleid, 
om alleen voor tekorten op het 
gebied van zorg zoiets willen 
overwegen.  

Daardoor vonden wij het niet  
verantwoord nog voor dit, zo 
gewijzigde, voorstel te 
stemmen, net als overigens de 
fracties van SP, CDA en 
Gorcum Actief.

“Dit in tegenstelling 
tot de financiële 
afspraak zoals 
gemaakt in het 
coalitieakkoord.”

Marjo Molengraaf 
fractievoorzitter 
 
@MarjoMolengraaf

Provinciale  
Kriskras-
Tour 

Op de 
carpoolplaats 
stond Marjo 
Molengraaf, 
raadslid namens de 
ChristenUnie op ons te 
wachten. Ze liet graag 
zien waar de brug van 
Barth zou kunnen 
verschijnen. Door deze 
fietsbrug zou een 
veiligere en kortere 
fietsroute gerealiseerd 
kunnen worden. Dit kan 
als het fietspad tijdens 
de verbreding van de 
A27 wordt 
meegenomen. 


De zon schijnt over het 
mooie Gorinchem en 
maakt de uiterwaarden 
nog onwaarschijnlijker 
als toekomstige 
overnachtingshaven voor 
de binnenvaart.


Lees het gehele verslag 
op de website ›

https://gorinchem.christenunie.nl/k/n6062/news/view/909702/66588/provinciale-kriskras-tour-deed-gorinchem-aan.html
https://twitter.com/MarjoMolengraaf
https://twitter.com/MarjoMolengraaf
https://gorinchem.christenunie.nl/k/n6062/news/view/909702/66588/provinciale-kriskras-tour-deed-gorinchem-aan.html
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Op woensdag 18 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten én de waterschappen. Uw stem telt dus in twee 
bestuursorganen mee. Bestuursorganen die wellicht wat onbekend 
en onderbelicht zijn, maar een belangrijk deel uitmaken van onze 
democratie. Het ‘polderen’ is er zelfs ontstaan! 

De waterschappen hebben een hele belangrijke taak op het gebied van 
watermanagement, dijken, verkeer en vervoer, bedrijventerreinen e.d. 
Belangrijk dus om ook daar de ChristenUnie of SGP te versterken.


De Provinciale Staten houden zich ook met gemeente overstijgende 
zaken bezig én vanuit de Staten worden de leden van de Eerste Kamer 
gekozen. Over deze Eerste Kamer is de afgelopen jaren veel te doen 
geweest: het kabinet moest er rekening houden met een minderheid en 
dus samenwerking zoeken met o.a de ChristenUnie en de SGP, die zo 
veel invloed heeft kunnen uitoefenen op de plannen van Rutte 2.


Ik wil u dan ook oproepen uw 
stem niet verloren te laten gaan, 
maar de ChristenUnie of de SGP 
te ondersteunen in dit deel van 
het landsbestuur. Als u zelf die 
dag niet kunt, laat dan iemand 
met een volmacht voor u 
stemmen.


Vaak komt het op een paar 
stemmen aan. Dat hebben we 
gezien bij de gemeenteraads-
verkiezingen. Toen kregen we 
door een tiental stemmen meer 
de derde zetel, waardoor we veel 
ruimer in ons jasje zitten en men 
niet om ons heen kon bij de 
coalitievorming.


Daarom: steun de ChristenUnie  
of SGP op 18 maart met uw stem!


Uw stem telt dubbel!

“Vaak komt het op een paar stemmen 
aan. Dat hebben we gezien bij de 
gemeenteraads-verkiezingen.”

Wist u dat u zelf op een Gorumse kunt stemmen? 
Nummer 25 van de lijst voor de ChristenUnie in de 
provincie Zuid-Holland is Charlotte Scholtens.

http://zuidholland.christenunie.nl
http://zuid-holland.sgp.nl
http://zuidholland.christenunie.nl
http://zuid-holland.sgp.nl
http://zuidholland.christenunie.nl
http://zuid-holland.sgp.nl
http://zuidholland.christenunie.nl
http://zuid-holland.sgp.nl
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Uitbreiding van  
begraafplaats de Haarhorst
In al dit geweld zou een ander 
belangrijk punt haast 
onopgemerkt gepasseerd 
zijn: de uitbreiding van 
begraafplaats de Haarhorst 
met daarin opgenomen de 
realisatie van een 
crematorium. 

Onze fractie heeft haar 
ongenoegen geuit over de 
manier waarop dit in de laatste 

collegevergadering van de 
vorige coalitie is besloten. Naar 
onze mening is door het vorige 
college toegezegd dat de 
gemeente niet actief een 
exploitant zou gaan werven. 
Daarom hebben we indertijd 
ook in kunnen stemmen met 
het bestemmingsplan. Nu 
gebeurd dat toch en dat heeft 
ertoe geleid dat onze 

wethouder ook aantekening 
heeft gevraagd tegen dit 
voorstel te zijn en onze fractie 
ook tegen dit voorstel heeft 
gestemd, met uitzondering van 
Anne de Jong.


Frank Barth 
Raadslid SGP

Politiek is verre van saai.
U ziet het: politiek is verre van saai. Sterker nog: het slokt heel wat tijd en aandacht op. We zijn 
daarom erg blij met de uitbreiding van de fractie in de vorm van Anne de 
Jong en natuurlijk onze wethouder Hans Freije. Ook is 
gelukkig onze steunfractie behoorlijk op sterkte, maar er is 
natuurlijk altijd plek voor enthousiastelingen.  

We zijn actief op zoek naar jongeren die interesse hebben 
om eens mee te draaien. Dus als u iemand weet, wij horen 
het graag.



 

Maart 2015

Waterschap Rivierenland

Foto De Stad Gorinchem

Anne de Jong 
Raadslid ChristenUnie 
@AnjideJong

Op 17 februari was ik samen met de 
wedhouder Arjan Rijswijk en een aantal 
collega’s raadsleden aanwezig in het 
stadhuis van Gorinchem bij een presentatie 
van het Waterschap Rivierenland.  

Het Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige 
dijken en een evenwichtig watersysteem in de 
regio en beslaat een deel van de provincies 
Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. 
Na uitleg over de bestuurlijke organisatie 
volgde een opsomming van de taken van het 
waterschap: waterbeheer, waterketen 
(zuiveringsinstallaties), Vaarwegbeheer, 
dijkonderhoud en bestrijding Muskusratten en 
wegen zoals o.a. aanlegfietspaden aan de 
Vlietkade.  

Heel concreet werden de voorbeelden van 
bestrijding botulisme Eendenplas en 
waterpartij Dr. Bauerstraat in Gildewijk en 
Stalkaarsen. De acties die zijn ondernomen 
zoals verhogen zuurstof gehalte, 
baggerwerkzaamheden, extra doorspoelen en 
schoonmaken duikers werden toegelicht. 

Het tweede deel van de avond werd besteed 
aan de dijkverbetering in relatie met het 
landelijke Deltaprogramma. Het 
Deltaprogramma heeft tot doel om de dijken zo 
aan te passen dat ze voldoen aan de nieuw 
norm voor 2050. Als één van de eerste 
projecten wordt het dijkvak tussen Gorinchem 
en Waardenburg in kaart gebracht en worden 
er verbeter voorstellen gedaan om niet alleen 
de dijken te versterken maar ook te kijken  of 
er kansen zijn om ook andere plannen, denk 
aan recreatie of herinrichting Woelse Waard 
daar bij te betrekken daar waar dit kansen 
biedt. 

Al met al een leerzame avond waarin de taken 
van het Waterschap heel concreet werden 
omdat het gaat over het water in je eigen wijk 
of de dijken rondom Gorinchem. Een 
ChristenUnie stem op het Watershap op 18 
maart is dus zeker een goede zaak. 

http://www.destadgorinchem.nl/_incs/jannie_dijksman_gorcumse_vrijwilliger_van_het_jaar_2014_3350630.html#.VIw3sMbFvgF
http://www.destadgorinchem.nl/_incs/jannie_dijksman_gorcumse_vrijwilliger_van_het_jaar_2014_3350630.html#.VIw3sMbFvgF
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“Hier de bal”, roept een speler 
in het veld. Langs de lijn zie je 
ondertussen dat er zich een 
grote kans voordoet en dus 
schreeuw je: “Schiet!”. Maar de 
speler doet het niet. Een kans 
verprutst, de wedstrijd lijkt toch 
te worden verloren. Dat is 
balen, en je toont je 
teleurstelling na afloop aan 
spelers, begeleiding en ook de 
scheidsrechter wordt op zijn 
fouten aangekeken…


De vraag is wie hier nu eigenlijk 
verliest, de vraag is ook of dit 
nodig is..


Deze situatie doet zich veel 
voor langs de Nederlandse 
velden, klein of groot, 
amateursport of professioneel. 
De stichting Positief coachen 

helpt een antwoord te vinden 
op de vorige vragen. Maar zet 
bijvoorbeeld ouders aan stil te 
staan bij het effect wat 
verwijtend gedrag heeft op 
kinderen, de sfeer op de club, 
en op jezelf. En… gelukkig, het 
blijft niet bij een website of 
geduldig papierwerk: zowel 
tijdens het eerste sportcafé in 
Gorkum (december 2014) als 
op 23 maart 2015 in 
Schouwburg De Nieuwe Doelen 
vindt er actie plaats (gratis 
kaarten via: http://
afgelopen.fikket.com/event/
gorinchem).


En plaats voor veel ouders om 
over dit soort onderwerpen, bij 
voorkeur samen met hun 
kinderen het te hebben. Een 
moment van herkenning! En 
aanleiding voor verder gesprek. 
Hoe kom ik op dit onderwerp? 
Dat is niet de goede vraag. De 
sportverenigingen in Gorkum 
zelf zijn op dit onderwerp 
gekomen.

Column: Zó juichen helpt de sport

“…en dus 
schreeuw je: 
“Schiet!”.”

http://afgelopen.fikket.com/event/gorinchem
http://afgelopen.fikket.com/event/gorinchem
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En tijdens het eerste sportcafé 
werd dit onderwerp indringend 
aan de orde gesteld. En.. eerlijk 
is eerlijk het onderwerp is ook 
aan mij besteed. Immers tijdens 
de ½ finale van de 
Championscup (zaalvoetbal in 
de Oosterbliek) werden gele 
kaarten uitgedeeld, waarbij ik 
voor ééntje ervan ging 
applaudisseren… Ik bedoel 
maar, het draagt ook wat mij 

betreft (achteraf beschouwd) 
niet bij aan de positieve werking 
die sport wel kan hebben!


Want sport kan echt tot heel 
veel goede dingen leiden. Het 
helpt je om je fitter te voelen (ik 
spreek uit eigen praktijk met 
wekelijkse rondjes hardlopen), 
het helpt je in de ontspanning 
tussen de drukte door, het geeft 
sociale contacten die vaak 
gekoppeld zijn aan een 
gezamenlijk doel, het geeft 
meer zelfvertrouwen, etc. etc. 
Niet voor niets dat in Nederland 
ruim 4 miljoen mensen lid zijn 
van een vereniging. Of 
dichterbij: dat er zo’n 70 
sportverenigingen in de 
gemeente Gorinchem zijn. 
Sport is ook een uiting van de 
veelzijdigheid die in mensen 
schuilt: van jeu de boules tot 
squash, van Kempo 
(vechtsport) tot wedstrijdzeilen. 
Het mooie is dat er voor alle 
leeftijden wel een mogelijkheid 
bestaat. En dat terwijl er ook 
voor mensen met een 
beperking meer mogelijkheden 
komen (hockey, handbal, 
korfbal, bijv.). Het is een 

voorrecht om wethouder sport 
te zijn: in deze maanden is een 
rondje langs de velden (van 
waterpolo tot mountainbike, van 
turnen tot tafeltennis) voor mij 
gepland. Ik krijg zo een heel 
goede indruk van bijv. de tijd 
die mensen bestuurlijk, 
klussend en coachend inzetten 
voor hun club. Ook tijdens het 
5e Gorkums Sportgala is dit 
naar voren gebracht; net zoals 
de topsporters waren ook 
vrijwilligers gevraagd om op het 
toneel te verschijnen en de 
waardering te krijgen die hen 
toekomt.


Dit is zomaar een kijkje vanaf de 
tribune. Een tribune die vol zit 
met mensen die een voorbeeld 
kunnen zijn voor anderen.… En 
die elkaar verslag doen van een 
wedstrijd. Een wedstrijd die 
moet worden volgehouden, 
waarbij men met 
zachtmoedigheid elkaar op 
dingen kan wijzen (positief 
coachen); om vooral niet 
moedeloos te worden (blijven 
verwachten); en met een hoop 
‘supporters’/getuigen die 
aanmoedigen om een goed 
resultaat te bereiken. Ik word 
zelf gesteund door wat 
daarover in de Bijbel staat. 
Zoals in de brief van Paulus aan 
Timotheus die elkaar via 
sporttermen duidelijk konden 
maken wat ze met volhouden 
bedoelden. En ook een 
voorbeeld van positief coachen. 
En hoewel al lang geleden: nog 
steeds actueel.


Zó juichen helpt de sport.

Hans Freije 
Wethouder  
ChristenUnie 
 

@HansFreije

“Of dichterbij: dat er 
zo’n 70 sport-
verenigingen in de 
gemeente Gorinchem 
zijn.”

https://twitter.com/HansFreije
https://twitter.com/HansFreije
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Blijf zelf op de hoogte 
van wat er speelt, deel 

ideeën of wijs ons op 
situaties.

CU SGP fractie 
       @cusgpgorinchem

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.

Gezocht:  
bestuur en fractie 
ondersteuning in PR 
en communicatie  

 
Zowel de ChristenUnie als 
de SGP zijn op zoek naar 
iemand die journalistiek 
goed onderlegd is en goede 
berichten kan schrijven voor 
fractie of bestuur. De 
berichten worden geplaatst 
in bijvoorbeeld 
nieuwsbrieven, op de 
website, in persberichten 
etcetera. 

Daarnaast zijn we op zoek 
naar iemand die de online 
communicatie kan 
ondersteunen: het verzorgen 
van onze lokale website en 
het redigeren van content op 
onze website, het zorg 
dragen voor diverse mailings 
en onze social media 
kanalen: Facebook en 
Twitter. 

Heeft u hart voor Gorinchem 
en de ChristenUnie of SGP 
en wilt u ons ondersteunen?
Stuur dan een email naar:  
ChristenUnie: Jos de Kock  
SGP: Matthijs Smit.

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

https://twitter.com/cusgpgorinchem
https://twitter.com/MarjoMolengraaf
https://gorinchem.christenunie.nl
http://gorinchem.sgp.nl
mailto:f.barth@gorinchem.nl?subject=
https://twitter.com/anjidejong
https://gorinchem.christenunie.nl
http://gorinchem.sgp.nl
https://twitter.com/MarjoMolengraaf
mailto:adekock@gorinchem.christenunie.nl?subject=Vacature
mailto:ik@matthijssmit.nl?subject=
mailto:adekock@gorinchem.christenunie.nl?subject=Vacature
mailto:ik@matthijssmit.nl?subject=
mailto:f.barth@gorinchem.nl?subject=
https://twitter.com/anjidejong
https://twitter.com/cusgpgorinchem

