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Na een snel voorbij gevlogen 
zomerreces is het weer tijd u bij 
te praten over het politieke wel 
en wee van onze stad.


Het reces was voor de 
coalitiepartijen kort, omdat 
direct aan het begin ervan 
interne problemen binnen de 
D66-fractie tot het aftreden van 
hun wethouder leiden en ook 
de fractie terug uit de coalitie. 
Dit betekende het aantreden 
van de CDA fractie als nieuwe 
coalitiegenoot. U bent daarvan 
op de hoogte gesteld door een 
informatiebrief in juli.


Net daarvoor volgde dhr. 
Veldhuijzen de afgetreden 
burgemeester op, met als 
opdracht: herstel de 
verhoudingen in de raad. 
Rustige voortvarendheid is wel 
het kenmerk van zijn optreden: 

naast natuurlijk de leden van 
het college heeft hij gesprekken 
gevoerd met alle raadsleden, 
fractieassistenten, ambtenaren 
en ook stakeholders uit de 
Gorcumse samenleving. Zijn 
optreden heeft rust gebracht, 
alhoewel het nog te vroeg is 
om te stellen, dat het 
onderlinge vertrouwen weer is 
hersteld. Het seponeren van 

het onderzoek naar wie er 
gelekt heeft uit de 
vertrouwenscommissie draagt 
daar wat mij betreft niet aan bij. 
Terwijl ik dit schrijf zijn wij in 
afwachting van de bevindingen 
van dhr. Veldhuijzen, in de 
raadsvergadering van oktober 
zal hij die publiekelijk delen met 
de raad.


De wisseling in het college 
betekende het aantreden van 
de jongste wethouder ooit in 
Gorinchem: Eeuwit Klink (32 
jaar). 


Ondertussen zijn we al een 
eind op weg naar Kerst en 
hebben de volgende 
onderwerpen ons al weer 
beziggehouden: een lening aan 
het Natuurcentrum in het Van 
Andel Spruijtpark, 
bestemmingsplan Mollenburg 
(waarover Frank Barth u 
informeert in deze nieuwsbrief) 
en de eventuele opvang van 
vluchtelingen in Gorinchem.


Over dat laatste punt bestaat 
nog veel onduidelijkheid. Raad 
breed is een motie 
aangenomen, die het college 
verzoekt contact met het 
Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers (COA) op te 

nemen en te onderzoeken of in 
Gorinchem vluchtelingen 
tijdelijk opgevangen kunnen 
worden. Als locatie had het 
college het Wellantcollege in de 
Lingewijk op het oog. Dit tot 
ongenoegen van de inwoners 
van deze wijk, die zich, 
begrijpelijk, toch wat overvallen 
voelde. De ontwikkelingen op 
dit onderwerp volgen elkaar 
nog steeds snel op en de stand 
van zaken is nu, dat het COA 
een drietal locaties heeft 
onderzocht. Heel recent is 
bekend geworden, dat de 
keuze op het voormalige 
belastingkantoor in de 
Gildenwijk is gevallen. dinsdag 
27 oktober is daarover een 
bewonersavond en woensdag 
28 oktober zal een extra 
raadsvergadering gehouden 
worden om dit besluit te 
behandelen.


Er zijn ook gesprekken gaande 
in de regio om te komen tot 
een gezamenlijke aanpak. Als 
ChristenUnie-SGP fractie 
hebben wij ons op het

Een snel voorbij  
gevlogen zomerreces

“…met als 
opdracht: herstel 
de verhoudingen 
in de raad.”

Govert Veldhuijzen
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standpunt gesteld, dat we 
opvang willen verzorgen in 
onze stad, met gezond 
verstand. Daarmee bedoelen 
we, dat gekeken moet worden 
naar menselijke opvang (zijn de 
voorzieningen adequaat, is er 
evt. dagbesteding te regelen en 
kunnen we genoeg hulp en 
veiligheid bieden) én draagvlak. 


Omwonenden moeten goed 
geïnformeerd worden en met 
hun vragen en ongerustheid bij 
één aanspreekpunt terecht 
kunnen.  
Het mag niet zo zijn dat de 
opvang a.h.w over de schutting 
van één wijk gegooid wordt. 
Ondanks de druk die op het 
proces zit, moet er goed 
nagedacht worden over de 
veiligheid in en om de 
opvanglocatie en hoe 
voorkomen kan worden, dat er 
allerlei problemen in de wijk 
waar de opvang komt ontstaan. 
We merken goed, dat dit 
onderwerp leeft en veel onrust 
veroorzaakt. Tegenstanders 
van opvang roeren zich 
nadrukkelijk en daar hebben 
we begrip voor. Tot nu toe blijft 
het allemaal binnen de normale 
kaders.


In al het rumoer zou het haast 
verloren gaan, maar ook 
voorstanders hebben zich al 
gemeld en zich aangeboden 
om hulp te bieden aan 
vluchtelingen in onze stad. Dat 
vind ik hartverwarmend en 
passen bij de barmhartigheid, 

die van ons verwacht mag 
worden. Zo heb ik dat in de 
raad ook benoemd: als 
medemensen in nood zijn, past 
ons medemenselijkheid, zonder 
naïef te zijn.


Ontwikkelingen in de regio  
De regio is al genoemd: de 
ontwikkelingen daar gaan ook 
door. De raad van Hardinxveld-
Giessendam heeft zich met een 
kleine meerderheid 
uitgesproken om toe te treden 
tot Drechtsteden. Wij vinden 
dat erg teleurstellend, maar het 
lijkt een gepasseerd station te 
zijn. Nu volgen we met grote 
interesse hoe Leerdam, Zederik 
en Vianen verder gaan op het 
fusiepad en vooral in welke 
provincie de nieuw te vormen 
gemeente Vijfheerenlanden zal 
belanden. 


Afgelopen week is de 
Commissaris van de Koning in 
Zuid Holland op bezoek in 
Gorinchem geweest en onze 
fractie heeft, met instemming 
van de andere raadsfracties, 
hem aangespoord alles op alles 
te zetten dat de voorkeur van 
de fusiegemeentes naar Zuid 
Holland uit zal gaan.


Nog twee positieve 
nieuwsfeiten 
YFC The Mall heeft voor de 
komende 4 jaar de 
aanbesteding van het 
jongerenwerk in heel 
Gorinchem gewonnen. Met kop 
en schouders staken zij boven 
de andere partijen die 

meegedaan hebben uit. 


We zijn er dus van verzekerd, 
dat we het beste jongerenwerk 
voor de beste prijs hebben 
gekregen. 

Verder is de raad op de 
jaarlijkse excursie geweest, dit 
keer naar Middelburg om 
vooral kennis te nemen van de 
3-jarige Bachelor opleiding 
(University College Roosenveld) 
die in samenwerking met de 
Hogeschool Zeeland en 
gemeente/provincie in 2012 is 
opgestart. Nu studeren er 600 
studenten, van wie de helft uit 
het buitenland komt.  
Interessant om te zien hoe dat 
voor elkaar is gekomen, 
wellicht dat hieruit nog iets 
voort kan komen als het gaat 
om een HBO opleiding in onze 
regio (in de maritieme techniek 
bijvoorbeeld).


“Het mag niet zo 
zijn dat de opvang 
a.h.w over de 
schutting van één 
wijk gegooid 
wordt.”

Marjo Molengraaf 
fractievoorzitter 
 
@MarjoMolengraaf

https://twitter.com/MarjoMolengraaf
https://twitter.com/MarjoMolengraaf
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De woningmarkt 
De CU-SGP heeft aandacht 
gevraagd voor de woningmarkt 
behoefte. Luisteren naar de 
markt, invulling geven aan de 
woningbehoefte van de 
Gorcummer is belangrijk om dit 
project te doen slagen. 


Er is duidelijk behoefte aan 
woningen welke op basis van 1 
inkomen gekocht (hypotheek 
maximum) kunnen worden.  
 
Deze mensen, veelal starters of 
singles, komen daardoor 
noodgedwongen in een 
koopappartement of 
huurwoning terecht. 


Amendement 
CU-SGP fractie heeft, met 
unanieme ondersteuning van 
de gehele raad, een 
amendement ingediend, 
waarmee de kaders voor dit 
woningbouwplan zijn verruimd. 


Het aangenomen amendement 
vraagt om:


• Toevoeging van 
starterswoningen van € 
160.000,- in de woningmix;


• De marktbehoefte zal leidend 
worden voor de 
programmering van het type 
woningen in elk van de 4 
bouwfasen (2016 – 2019);


• Niet verkochte vrije 
bouwkavels worden in de 
volgende bouwfase 
marktconform ingevuld met 
projectmatige woningen;


• Financiële nadelige effecten 
per bouwfase aan de 
gemeenteraad voor te 
leggen, zodat een sluitende 
grondexploitatie bewust 
woningbouwbeleid niet op 
voorhand uitsluit.     


Laat de markt richting geven 
aan welke woningtypes worden 
toegepast. En dat per 
bouwfase.

Mollenburg krijgt aantrekkelijk 
geprijsde koopwoningen
In 1999 heeft Gorinchem reeds besloten om bijna 9 hectare aan sportvelden in te richten als 
nieuwbouwproject Mollenburg. Het was de bedoeling om in 2007 te starten met de eerste 
Nieuwbouw woningen op het Voormalig korfbal terrein van GKV. Dit was een ambitieus project, 
genaamd “Tuinen van Mollenburg”. 

In september heeft de gemeenteraad geheel nieuwe kaders vastgesteld voor het woningbouwplan 
Mollenburg. Hiermee krijgt dit voormalig sportterrein 10 jaar later dan voorzien, de eerste woningen. 
Dit heeft Gorinchem, als groot grondbezitter, extra geld gekost. Er is ons dus veel aangelegen dat dit 
woningbouwplan wordt gerealiseerd
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Het woningmarkt onderzoek dat als basis dient voor het 
huidige woningbouw beleid heeft een duidelijke behoefte 
vastgesteld in goedkope, zogenaamde starters/single 
woningen tot circa €160.000,- en goedkopere rijtjeswoningen 
en twee onder 1 kappers. 


Als we daartegen de voorgestelde kaders in harde aantallen en type 
woningen op Mollenburg afzetten zit daar een duidelijk zichtbare 
mismatch:


De goedkope starters woningen tot €160.000,- Euro, ontbreken 
volledig. Zo’n woning is ideaal als je een koopwoning zoekt op 1 
salaris. Huren is voor deze mensen, op basis van hun salaris, 
relatief duur. En een rijtjeshuis, te duur en te groot. Het 
onafhankelijk uitgevoerde woningmarktonderzoek geeft een 
behoefte aan van circa 80 van deze starterswoningen in 
Gorinchem. Hoe gaan we deze behoefte invullen, voorzitter? De 
CU-SGP vindt invulling van deze behoefte een belangrijke 
beleidslijn. Een sluitende grondexploitatie is wat ons betreft 
secundair, oftewel: Geld volgt beleid.


De rijtjeswoningen en 2 onder 1 kappers worden al in grote aantallen 
gebouwd op Hoog Dalem. De voorgestelde woningen zullen op 
Mollenburg zo’n 15% goedkoper zijn en zeker in een behoefte 
voorzien. Maar in deze aantallen? Daar hebben wij twijfels bij.


Dan de 26 vrije kavels. Gorinchem leurt al jaren met vrije kavels. Op 
de Haarse kade krijgen we er zelfs niet 1 verkocht! Op Hoog Dalem 
zijn veel kavels omgezet naar projectmatige woningen. Bovendien: 
wie wil met een budget van 500.000+ Euro dicht bij de snelweg 
wonen? Ook het woningmarktonderzoek bevestigd dat er nagenoeg 
geen vraag is naar vrije kavels. Moeten wij dan fixt 26 vrije kavels als 
kader opnemen voor Mollenburg? CU-SGP vindt van niet!

Frank Barth 
Raadslid SGP

Citaat Frank Barth raadsvergadering  
24 september 2015
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Investeren in relaties

Foto De Stad Gorinchem

Op zaterdag 3 oktober was ik aanwezig op 
de Regionale Bestuurdersdag Regio West 
van de ChristenUnie in Utrecht. Het was 
goed om deze ochtend elkaar als 
wethouders en raadsleden te ontmoeten en 
van gedachten te wisselen over 
hedendaagse onderwerpen.  

Wat me bijzonder raakte was de presentatie 
van Wim Stam, fractievoorzitter van de 
ChristenUnie-SGP gemeente De Ronde 
Venen. De titel van zijn presentatie was: 
‘Investeren in relaties’. 


De aanleiding voor dit betoog was de:  

• Structurele toename van het aantal 
vechtscheidingen in Nederland;


• Zorg en druk die dit veroorzaakt bij kinderen 
op de vorm van onzekerheid, trauma’s, 
loyaliteit en criminaliteit;


• Toegenomen lasten die dit geeft op het 
sociaal domein (bijstand, jeugdhulp en 
schuldsanering). 

De feiten en cijfers onderbouwen dit: 

• Jaarlijks zijner in Nederland 70.000 kinderen 
betrokken bij scheidingen;


• Jeugdhulpinstanties geven aan: 70-90% van 
de jongeren die zij behandelen komen uit 
gebroken gezinnen;


• Jaarlijkse kosten ca. 2-3 miljard.


Nu ligt de focus vooral op mediation om te 
voorkomen dat de kinderen het slachtoffer 
worden van een vechtscheiding. Het betoog 
van de dhr. Stam was er op gericht om samen 
met anderen veel meer de focus te leggen op 
preventie en te investeren in relaties. 


Genoemd werden een groot aantal 
stakeholders die allemaal betrokken kunnen 
zijn bij verbroken relaties en de gevolgen 
daarvan. Denk daarbij aan Huisartsen /

verloskundigen, scholen, naschoolse opvang 
en peuterspeelzalen, werkgevers en UWV, 
Verzekeraars, Woningcoöperaties, Banken en 
schuldhulpsaneringsorganisaties, 
jongerenorganisaties, jeugdhulp en GGD, 
politie en justitie. 


Samen met één of meer van bovengenoemde 
partijen zou de gemeente het gesprek kunnen 
aangaan om te komen tot preventieve 
programma’s om te investeren in relaties. 


Mijn inziens een belangrijk thema waar we als 
ChristenUnie-SGP de komende jaren zeker 
mee aan de slag kunnen!

Anne de Jong 
Raadslid ChristenUnie 
@AnjideJong

Wim Stam

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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Even voorstellen
Graag wil ik me aan u voorstellen, mijn naam is Annemieke 
Henke-van Voornveld, getrouwd met Marco en 2 dochters van 9 
en 6 jaar. Marco is geboren en getogen in Gorinchem en dat is 
ook de reden dat ik na ons huwelijk 10 jaar geleden in Gorinchem 
ben komen wonen. In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam als 
Operationeel manager bij een nieuwe optiekketen.


Ik vind het belangrijk om naast mijn gezin en werk me in te zetten 
in mijn vrije tijd, na een aantal jaren vooral actief te zijn geweest in 
mijn kerkelijke gemeente als o.a. scriba, ben ik via een mede-
gemeentelid in aanraking gekomen met de ChristenUnie-SGP 
fractie in Gorinchem.


Sinds een aantal maanden ben ik aan het meedraaien en 
meedenken in de schaduw/steunfractie, ik vind het mooi en 
leerzaam om te ontdekken hoe je in je leefomgeving en 
woonplaats het verschil kan maken door een benadering vanuit je 
Christelijke normen en waarden. Het is een hele nieuwe maar 
interessante en vooral leerzame wereld van de (gemeente)politiek.


Ook wil ik me bij de ChristenUnie graag inzetten om meer jongeren bij 
de (christelijke) politiek te gaan betrekken omdat zij natuurlijk in de 
toekomst heel hard nodig zijn om Christelijke politiek voort te blijven 
zetten.


Als u ideeën heeft hoe we dit kunnen aanpakken dan horen we ze 
graag van u! We staan altijd open voor suggesties die hierbij kunnen 
helpen.

Gezocht: steunfractie + jongeren!
U ziet het: politiek is verre van saai. Sterker nog: het vraagt tijd en energie, maar biedt ook veel 
mogelijkheden om mee te denken over de stad en zelf verrijkt te worden. 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.  

Daarnaast zijn we op zoek naar jongeren die interesse 
hebben om eens mee te draaien. Dus als u iemand weet, wij 
horen het graag!
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Een vriendin van mij, met veel 
ervaring in haar vak, veel 
extra’s qua opleiding, nog in 
loondienst. Ze neemt ruim een 
jaar terug de sprong en gaat als 
zelfstandig ondernemer aan de 
slag. Ze doet haar werk nu als 
ondernemer, met de nodige 
aanloopkosten voor apparatuur 
en kantoor. 


De omzet overtreft haar 
stoutste verwachtingen: het 10-
voudige van haar prognose 
behaalt ze in haar eerste jaar. 

En binnenkort neemt ze een 
eerste arbeidskracht in vaste 
dienst. Ik kom tegen het einde 
van mijn betoog nog even terug 
op haar drijfveren, haar 
toekomst.


Over mijzelf 
Sinds mei vorig jaar wethouder 
van de gemeente Gorinchem, 
daarvoor wethouder geweest in 
twee andere gemeenten. Sinds 
een maand wethouder 
Arbeidsmarktbeleid. Het doet 
goed om u welkom te mogen 
heten en tot u te spreken. Hier, 
onder u te zijn doet me denken 
aan 11 jaar werkzaam te zijn 
geweest bij het Ministerie van 
Economische Zaken; en later 
ook nog drie jaren werkzaam bij 
een middelgrote gemeente voor 
afdeling EZ.

Column: Samen meer 
betekenen voor Gorinchem 

“De omzet 
overtreft haar 
stoutste 
verwachtingen…”

Toespraak bij Open Coffee bijeenkomst in Stadhuis 
Gorinchem, d.d. 18 september 2015.
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Weet u wat een 
arbeidsmarktregio is? 
Het is een gebied dat met het 
vaststellen van de 
participatiewet en daaraan 
verbonden sociaal akkoord in 
2012 zijn basis kent. Het 
sociaal akkoord wijst aan de 
sociale partners een bijzondere 
verantwoordelijkheid toe, en 
met name voor het creëren van 
werk aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt.


Per regio geldt dat wordt 
georganiseerd dat mensen 
zonder baan zo snel mogelijk 
worden ondersteund om weer 
werk te vinden. Daartoe is per 
regio een werkbedrijf opgezet 
onder begeleiding van sociale 
partners. In zo’n werkbedrijf 
neemt ook het UWV deel. Het 
is dus niet alleen bedoeld voor 
mensen met een beperking. 


Zo komen we ook uit op een 
stuk onzekerheid op de 
arbeidsmarkt. En vormt die 
onzekerheid een directe 
aanleiding voor oog hebben 
voor de toekomst, toekomst 
voor de kansen van 
werkzoekenden. De 
arbeidsmarkt kent vraag en 
aanbod dus deze heeft ook 
betekenis voor de werkgevers: 
en dus ook voor de kleinere 
ondernemers zoals U.


Hoe ziet die arbeidsmarkt 
Gorinchem eruit? 

Enkele kentallen: 


• Een jaarlijkse omzet van 4,5 
mrd euro.


• Een beroepsbevolking van 
84.000 werknemers nu naar 
80.000 in 2030.


• Een arbeidsparticipatie van 
66%.


• Van de werknemers is 60% 
werkzaam in eigen regio, 40 
% daar buiten.


• Grootste sector bouw (11%).


Over kansen: meest innovatief: 
agrifood, water- en maritieme 
industrie); het zijn in onze regio 
stuwende sectoren, die van 
betekenis zijn voor veel 
bedrijvigheid buiten hun 
sectoren.


En de kleine ondernemers? Zij 
worden beschouwd als dat 
deel dat het meeste doet aan 
groei van omzet van onze regio! 
Een belangrijk deel van de 
economische motor! Kansen 
voor kleine ondernemers 
komen o.a. wanneer grotere 
bedrijven in onze regio gaan 
out-sourcen.


Dan over het 
ondernemerschap; u bent 
gericht op de kansen die er 
zijn; en de rol van de 
gemeenten die ze daarbij 
hebben.  
Als ondernemer bent u gericht 
op nieuwe producten of 
diensten. Of op nieuwe 
product-markt combinaties; of 
op cross-overs vanuit 
verschillende sectoren. Of u 
bent in om vooral in 
technologische zin zich te 
vernieuwen, te innoveren.


Uit onderzoek blijkt dat de helft 
van de economische groei uit 
dit ondernemerschap 
voortkomt. De andere helft van 
groei heeft te maken met 
goede ‘vestigingsfactoren’. 


Dan is de overheid aan zet: de 
overheid die bijvoorbeeld zorgt 
voor voldoende 
vestigingsruimte. Of voor de 
werknemers bijv. voor 
voldoende woningen, 
voldoende recreatieve 
mogelijkheden. Het zijn 
allemaal bekende activiteiten 
van de overheid.

“Belangrijke andere 
sectoren: maritiem, 
maakindustrie, 
watertechnologie, 
agrifood, logistiek 
(5-7%)”
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Maar welke betrokkenheid 
heeft de overheid dan op het 
arbeidsmarktverhaal?  
Met het zijn van 
arbeidsmarktregio dien je een 
stevig aanspreekpunt te zijn 
van vraag en aanbod; 
bijvoorbeeld voor advies over 
de kansen op de arbeidsmarkt. 
Maar ook door te werken aan 
de bewustwording over de 
mogelijkheden om in de 
techniek werkzaam te zijn. 
Zoals dat in onze regio gebeurt 
met het organiseren van Game 
on. Verder door als overheid 
bedrijven bijeen te brengen en 
hen op mogelijkheden te 
wijzen.


U wilt nog meer horen. Zo 
bestaat het leerwerkloket 
waarbij leerlingen voor stages 
bij het bedrijfsleven worden 
geadviseerd. Je zou dan zelfs 
kunnen zeggen dat de overheid 
een stuwende kracht is. Een 
ander voorbeeld is Koersen op 
kansen; een 
netwerkbijeenkomst op 30 
november waar verder 
nagedacht wordt over benutten 
van kansen aan de hand van 
aanstekelijke voorbeelden die 
dan worden getoond. Verder 
worden er door de gemeenten 
onder de naam Werkwaard (zie 
volgende spreker) ook per 
sector bijeenkomsten 
georganiseerd.  


Maar alles staat of valt met 
eigen initiatief. In Limburg zijn 
zo ondernemers zelf rond de 
tafel gaan zitten (zgn. 
versnellingstafels), hetgeen 
heeft geleid tot 70 nieuwe 
cases voor het maken van 
business. 


Verder is het van groot belang 
om de regio goed op de kaart 
te zetten. Een goede 
regiobranding heet zo iets.  

Een ander voorbeeld is het 
zogenaamd Regioleren. Daarbij 
wordt de beroepspraktijk meer 
in het onderwijs ingebracht.


Verder worden er 
voorbereidingen getroffen voor 
een fonds (revolving)dat 

initiatieven wil ondersteunen die 
leiden tot vergroting van de 
regionale werkgelegenheid.


Ten slotte 
Terug naar mijn vriendin. Wat 
denkt u: wil zij haar omzet 
verder verhogen? Overigens 
hebt u een idee in welke 
branche ze actief is? Ik zal het 
u vertellen: ze is gestart met 
een hoogwaardige vorm van 
huiswerkbegeleiding: een gat in 
de markt: en ik zal u ook 
vertellen dat het niet de omzet, 
niet de winst, maar dat het haar 
om de toegevoegde waarde 
gaat die ze aan de toekomstige 
beroepsbevolking kan 
meegeven. Want dat heeft de 
arbeidsmarkt juist óók nodig! 

“Maar alles staat of 
valt met eigen 
initiatief. In Limburg 
zijn zo ondernemers 
zelf rond de tafel 
gaan zitten”

Hans Freije 
Wethouder  
ChristenUnie 
 
@HansFreije

https://twitter.com/HansFreije
https://twitter.com/HansFreije
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Waar verdeeldheid mensen 
van elkaar vervreemdt…
Vandaag 18 oktober op de 
Michazondag werd onderstaand gebed 
uit de 12de eeuw, wat toegeschreven 
wordt aan Franciscus van Assisi, 
voorgelezen. In ons land waar 
tegenstellingen zich verscherpen en het 
eigen belang prefereert boven de hulp 
aan slachtoffers van oorlogsgeweld is 
je plaats als volksvertegenwoordiging 
als raadslid soms een lastig dilemma. 


Wie vertegenwoordig je, wat is de 
mening van je achterban en ben je in 
staat die te vertolken als deze soms 
indruist tegen je eigen normen en 
waarden om op te komen voor degene 
die niemand heeft die voor zijn of haar 
rechten opkomt. Het gebed van 
Franciscus geeft dan weer richting aan 
het getuigenis van Jezus om niet te 
heersen maar te dienen. 

Gebed van Franciscus 
Heer, maak mij een instrument van uw vrede.  
Waar haat het hart verscheurt,  
laat mij liefde brengen.  
Waar wordt beschuldigd, 
laat mij vergeving schenken.  
Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,  
laat mij eenheid stichten.  
Waar twijfel knaagt,  
laat me geloof brengen.  
Waar dwaling heerst,  
laat me waarheid uitdragen.  
Waar wanhoop tot vertwijfeling voert,  
laat hoop doen herleven.  
Waar droefenis neerslachtig maakt,  
laat me vreugde brengen.  
Waar duisternis het zicht beneemt,  
laat me licht ontsteken. 


Maak dat wij niet zozeer zoeken  
om getroost te worden,  
als wel om te troosten.  
Om begrepen te worden  
als wel om te begrijpen.  
Om bemind te worden  
als wel om te beminnen. 


Want wij ontvangen door te geven.  
Wij vinden door onszelf te verliezen.  
Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken  
en wij worden tot eeuwig leven geboren  
door te sterven. 


Amen. 


St. Franciscus van Assisi

Anne de Jong 
Raadslid ChristenUnie 
@AnjideJong
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Het bestuur van de ChristenUnie Gorinchem zoekt per direct een 
nieuwe secretaris.  
Naast de dagelijkse gang van zaken is het bestuur verantwoordelijk voor de grote lijnen van de partij in de 
gemeente Gorinchem. Het bestuur draagt er zorg voor dat de gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie in 
optimale omstandigheden kan werken. Het bestuur is, samen met de fractie, de spreekbuis van en naar de 
leden.


Functieprofiel 
U of jij bent dan verantwoordelijk voor het 
contact met de leden van onze lokale 
kiesvereniging, het opstellen van agenda's en 
verslagen van zowel de bestuurs- en de 
ledenvergaderingen (als bestuur vergaderen wij 
ca. 4 keer per jaar). Ook heb je contacten met 
andere kiesverenigingen, de gemeente en het 
landelijke partijbureau.


Voor de functie van secretaris is ervaring binnen 
de ChristenUnie geen vereiste, maar wel een pré. 
Het lidmaatschap is dat wél. De politiek 
secretaris onderschrijft de doelstelling van de 
ChristenUnie en is overtuigd christen. 


Wat krijg je daar voor terug?  
Een prettig team om samen in te werken, betrokkenheid bij het lokale politieke werk in onze gemeente, 
verkiezingen, uitbreiding van je netwerk en nog veel meer…


Als u of jij interesse hiervoor heeft, horen wij dat graag. Het kan ook dat u iemand in uw eigen kent die wij 
hiervoor zouden kunnen benaderen. Neem in beide gevallen per email contact op met Jos de Kock 
(adekock@gorinchem.christenunie.nl).

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

Secretaris voor het 
ChristenUnie bestuur


