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De N340 (de provinciale weg van Ommen naar Zwolle) is al  
jaren onderwerp van discussie. De snelheid van deze weg, 
80 km/h, is velen een doorn in het oog. Bovendien treedt er 
steeds vaker filevorming op. Met name vervoerders en forensen 
vanuit het Vechtdal richting Zwolle pleiten al vele jaren voor 
een opwaardering van deze weg naar 100kilometer. Ook 
de fractie van de ChristenUnie is voor een betere ontsluiting 
vanuit het Vechtdal. Doelstelling is om binnen een half uur van 
Hardenberg naar de A28 te kunnen rijden (en vice versa).

Al bij het besluit om de N34 om Ommen heen te leiden is door 
de toenmalige woordvoerder van de ChristenUnie, de heer 
te Rietstap, al aandacht gevraagd voor het feit dat hiermee 
een goede verbinding nog niet af is. En dat er verder gewerkt 
dient te worden aan een goede ontsluiting richting Zwolle.  
De provincie heeft deze handschoen opgepakt en heeft de 
noodzaak hiervan ook in gezien. De gemeente Hardenberg en 
ook de fractie van de ChristenUnie is blij met deze visie. 
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4 juni 2009: 
Europese 
parlementsverkiezingen

3 maart 2010: 
Gemeenteraadsverkiezingen  

Bezoek ook eens een 
gemeenteraadsvergadering!
Kijk voor de actuele 
agenda, de stukken en de 
vergadertijden op www.
gemeenteraadhardenberg.nl 
U kunt ook raadsvergade-
ringen achteraf terug-
luisteren via deze website!
 

SeeYou is de nieuwsbrief 
van ChristenUnie 
Hardenberg en verschijnt 
4 x per jaar.

De redactie wordt gevormd 
door: 
Luuk Visscher, 
Nienke Pouwels en 
Kees Trimp

De opmaak wordt verzorgd 
door 
Christian Zomer, 
www.christianzomer.nl 

Heeft u vragen of 
opmerkingen voor de 
redactie, mail dan naar 
seeyou@hardenberg.
christenunie.nl

Heeft u vragen of 
opmerkingen voor het 
bestuur, mail dan naar 
voorzitter.bestuur@
hardenberg.christenunie.nl 

Heeft u vragen of 
opmerkingen voor de fractie, 
mail dan naar 
mettina.grimmerink@
hardenberg.christenunie.nl

Kijk ook eens op www.
hardenberg.christenunie.nl

Bertus Kerssies
portefeuille o.a. financiën, wonen, nieuwe gemeentehuis
bertus.kerssies@hardenberg.christenunie.nl
Mettina Grimmerink (fractievoorzitter)
portefeuille o.a. openbare orde, WMO-beleid, zorg, brandweer, politie
mettina.grimmerink@hardenberg.christenunie.nl
Kees Trimp
portefeuille o.a. jeugdwelzijn, arbeidsmarktbeleid
kees.trimp@hardenberg.christenunie.nl
Jo IJzerman
portefeuille o.a. economie, recreatie, sport, kunst en cultuur
jo.ijzerman@hardenberg.christenunie.nl
Anja van den Dolder
portefeuille o.a. ruimtelijke ordening, onderwijs, bestemmingsplannen
anja.van.den.dolder@hardenberg.christenunie.nl
Klaas Mulder
portefeuille o.a. verkeer, milieu, openbare werken, agrarische zaken
klaas.mulder@hardenberg.christenunie.nl

Campagnevooruitzicht Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010
Het bestuur en de fractie is inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor de campagne. Voor de zomer willen 

we het campagneplan vaststellen. Na het maken van de plannen, komt na de zomervakantie de volgende fase: de 
daadwerkelijke uitvoering! 

Wat wordt er dan van u verwacht? 
Meedenken in mogelijkheden. Het campagneteam kan nog versterking gebruiken om creatieve ideeen te   •	

 bedenken, om persberichten te schrijven, om folders te ontwerpen, enz.
Meedoen met activiteiten. Er moeten natuurlijk posters geplakt worden, maar ook verkiezingsavonden worden   •	

 voorbereid, folders worden bezorgd, enz.
Campagne voeren in uw eigen omgeving. Laat de SeeYou ook lezen aan uw buurman / – vrouw of  neem uw   •	

  broer of zus ook eens mee naar een ChristenUnie bijeenkomst!
  Doet u ook mee? 

Jeugdterrein Mariënberg succesverhaal.

Zaterdag 18 april heb ik met veel plezier in Mariënberg het nieuw aangelegde skate- en voetbalterrein voor de 

jeugd geopend.  Met plezier, omdat de jeugd daar een prachtige sport-, speel- en hangplek heeft gekregen. Met 

plezier ook, omdat Plaatselijk Belang (PB) zich daar zo uitstekend voor heeft ingezet. PB heeft zelf het initiatief 

genomen en het geld dat door de gemeente is beschikbaar gesteld verdubbeld door allerlei acties te houden en 

sponsoren te werven. Met de jeugd als winnaar!

Dat is nu zo’n goed voorbeeld van activering van het particulier initiatief en  goede samenwerking tussen PB en 

gemeente. Niet leunen op de gemeente, maar ook zelf de handen uit de mouwen steken. Zo ontstond een goede 

samenwerking tussen de gemeente, die zorgde voor de grond, de ambtelijke begeleiding, de vergunningen en een 

stevige financiële bodem voor de speelattributen en het PB dat zorgde voor extra geld en voor zelfwerkzaam-

heid, waardoor je met hetzelfde geld veel meer kunt doen.

En dat is nu precies wat we graag willen. Een samenleving, een dorp, een PB waar men zelf initiatieven neemt 

en een gemeente die op onderdelen waar het algemeen belang (hier het jeugd- , dorps- en speelbelang) in geding 

is waar mogelijk ondersteunt en faciliteert.

Hier met als resultaat een mooie speelplek. 

  Waarin een dorp groot kan zijn. Mariënberg gefeliciteerd!  

     Jannes Janssen 

     wethouder
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Hardenberg, De ChristenUnie-Hardenberg heeft de afgelopen maanden, een 3-tal ontmoetingsavonden gehouden met 
haar achterban. De inzet was om input van de leden te krijgen, voor het schrijven van het nieuwe verkiezingsprogramma. 
Ook waren er deskundigen uitgenodigd om vanuit hun vakgebied met de fractie en het bestuur mee te denken. 

Twee aandachtspunten stonden tijdens deze bijeenkomsten centraal.  
Wat zien de aanwezigen als belangrijkste speerpunten, voor het nieuwe verkiezingsprogramma van de CU; • 
waarin maakt de CU het verschil met de overige politieke partijen in de gemeente Hardenberg? • 

De betrokkenheid bij de politiek bleek groot. Zo werd in Bergentheim vooral gesproken over het behoud van een veilige 
en goede woonomgeving. Verloedering van de woonomgeving werd daar als een bedreiging gezien. In Dedemsvaart 
stonden de ontwikkelingsplannen van het Centrum centraal, maar ook de verleidingen en gevaren in het uitgangsleven. 
Op donderdagavond 23 april vond in het restaurant van het LOC, in de vorm van een ‘politiek café’ de laatste 
ontmoetingsavond plaats. Het was een geslaagde avond, die de programmacommissie van CU veel bruikbare informatie 
opleverde. 

Aandacht voor kleine kernen, veiligheid, duurzaamheid, en kwetsbare groepen, zijn punten die in alle drie bijeenkomsten 
opvallend hoog scoorden. Eens temeer bleek dat er een grote betrokkenheid van de leden was, niet altijd in kwantiteit, 
maar wel in kwaliteit. Leden die nog echt geloven in de ChristenUnie en daar een bijdrage aan willen geven. 
Natuurlijk was het voor velen niet altijd mogelijk om onze regio avonden te bezoeken, maar na het schrijven van 
het verkiezingsprogramma, komt er een feedbackavond voor leden, deskundigen en belangstellenden, waarna het 
verkiezingsprogramma verder aangescherpt wordt. Dan kunt u alsnog deelnemen. Verder is het altijd mogelijk ons te 
e-mailen. 

Van u kregen we inspiratie in al die avonden, u gaf ons informatie en aanwijzingen voor beleid. Temeer werd weer eens 
duidelijk waarom we het allemaal doen. De ChristenUnie maakt het verschil, omdat zij haar Heer en God wil dienen. 

Uw steun hebben we daarom nodig in het vervolg en de aanloop naar de verkiezingen, ook in uw gebed. Van wie kunnen 
we anders een barmhartige samenleving verwachten dan van onze barmhartige Vader?  

Sybren Stelpsta, voorzitter bestuur ChristenUnie Hardenberg
voorzitter.bestuur@hardenberg.christenunie.nl

“Van u kregen we 
inspiratie in al die 

avonden”

De provincie heeft vijftien varianten opgesteld om deze weg 
op te waarderen. Daaruit is één variant gekozen en men stelt 
nu aan provinciale staten voor, het hoogste beslis orgaan 
binnen de provincie om de bestaande weg in 3 fases op te 
waarderen tot een 100 kilometerweg. Het gevolg van deze 
keuze is dat de bewoners en gebruikers van dit tracé  in een 
jarenlange bouwsloot terecht komen. Terwijl cijfers aangeven 
dat op dit tracé al snel nadat zij gereed is , weer filevorming 
zal optreden. Ook stelt men voor om de N377 de weg van 
Slagharen naar de Lichtmis maar 100 kilometer te laten, maar 
geeft daarbij niet aan wat er dan verder met deze weg moet 
gebeuren.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg 
en ook de fractie van de ChristenUnie zijn van mening dat, 
nu de kans zich voordoet, het beter is om dit tracé in één 
keer goed aan te leggen. Dit kan door, in het verlengde 
van de omleiding van Ommen, een geheel nieuwe weg te 
realiseren die bij het nieuwe industrieterrein “Hessenpoort” te 
Zwolle inprikt op de A28. Tevens is zij de mening toegedaan 
dat daarbij ook de N377 afgewaardeerd dient te worden 
tot een 80 kilometer weg om zo te voorkomen dat dit een 

sluiproute wordt en plaatsen als 
Balkbrug en Nieuwleusen met 
een verkeersprobleem worden 
opgezadeld.
De fractie is van mening wanneer hier 
niet voor gekozen wordt, er dan een variant moet komen die 
het probleem van de N340 in één keer oplost. Een weg met 
2x2 rijstroken op het huidige tracé, vanaf de aansluiting met 
de A 28 tot aan de aansluiting met de omleiding rond Ommen 
dus ook het gedeelte van de N48 te Varssen.
De fractie is zich er van bewust dat er gesproken wordt over 
een andermans grondgebied maar vindt het  gerechtvaardigd 
dat zij haar mening hierover mag ventileren. Het definitieve 
besluit wordt genomen in oktober 2009. Ook u kunt u 
bijdrage leveren om er voor te zorgen dat dit in één keer goed 
opgelost wordt door de statenfractie van de ChristenUnie 
uw mening te  geven. Woordvoerdster voor dit onderwerp 
is mevr.  K. Huisman emailadres: k.huisman@overijssel.
christenunie.nl

Klaas Mulder, raadslid ChristenUnie Hardenberg
klaas.mulder@christenunie.hardenberg.nl

Interview met Stieneke van der Graaf 
kandidaat ChristenUnie bij Europese verkiezingen
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De ChristenUnie maakt het verschil

Europa lijkt ver van ons af te staan. 
Kan je ook een tweetal onderwerpen 
aangeven, die voor ons als inwoners 
van Hardenberg het Europese beleid 
dichterbij brengen?
Europa lijkt ver weg, maar is eigenlijk heel 
dichtbij. De kwaliteit van het water uit de 
kraan, de veiligheid van speelgoed, de 
veiligheid en kwaliteit van ons eten, de 
kosten van gesprekken met je mobiele 
telefoon, het zijn allemaal voorbeelden van 
waar Europa zich mee bezighoudt. En deze 
onderwerpen komen toch wel heel dichtbij 
ons dagelijks leven, we hebben er elke dag 
mee te maken. 
Ik hoop dat alle kiezers beseffen dat Europa 
van belang is, en dat het heel belangrijk is 
wie er namens Nederland in het Europees 
Parlement komen. Dat ook daar het geluid 
van de ChristenUnie-SGP gehoord wordt. 
We zijn bijvoorbeeld de enige partij die zich 
vanuit het Europees Parlement volwaardig 
inzet voor de vervolging van christenen in 
de wereld. Dat zijn punten die er toe doen. 

In de 2 punten die je noemde, heeft de 
ChristenUnie daar een onderscheidend 
standpunt in?
De genoemde onderwerpen zien wij als 
onderwerpen waarop Europa bevoegd is 
zich mee bezig te houden. Maar er zijn ook 
onderwerpen waarop Europa niet bevoegd 
is, dus waar zij zich niet mee bezig mag 
houden, onderwerpen die we het beste 
nationaal kunnen regelen. 

Een voorbeeld daarvan is de inrichting van 
ons onderwijs. Op dit moment heeft Europa 
daarop geen bevoegdheden, toch heeft 
de Europese Commissie vorig jaar een 
mededeling doen uitgaan met vergaande 
opmerkingen over de invulling van ons 
(basis)onderwijs. Daar gaat Europa niet 
over, en wij willen ervoor waken dat dat 
wel gaat gebeuren. Ons onderwijsstelsel is 
uniek, en wij hebben er in Nederland een 
hele strijd voor geleverd om het onderwijs 
te krijgen wat wij graag willen, met daarin 
de mogelijkheden voor bijzonder onderwijs. 

Wel kan het van belang zijn dat diploma’s 
wederzijds erkend worden. Als je in een 
andere lidstaat aan het werk wilt, moeten 
zij daar wel kunnen weten wat je MBO-
diploma waard is. Hierover kun je afspraken 
maken, zonder dat Europa zich verder 
met de invulling van ons onderwijs hoeft te 
bemoeien.

Duurzaamheid en milieu is in de 
Hardenbergse gemeenteraad een hot 
item. Hoe zit dat eigenlijk met het EP? 
Ook in het Europees Parlement zijn 
dit belangrijke thema’s, en wat de 
ChristenUnie-SGP betreft mogen zij nog 
belangrijker worden. Het is een kernpunt 
uit ons programma. Europa kan en moet 
een veel grotere rol gaan spelen op het 
gebied van duurzaamheid, milieu en 
energie. Europa moet hier leiderschap 
tonen. 
Dit zijn grensoverschrijdende 
vraagstukken die je het beste door 
Europese samenwerking kunt aanpakken, 
als klein land alleen kun je hier niet veel 
op bereiken. Wij willen er dan ook op 
toezien dat duurzaamheid in de nieuwe 
Europese Commissie een hoge prioriteit 
krijgt.

Fossiele brandstoffen als gas en olie zijn 
eindig. In Europa moeten mensen, geld 
en denkkracht worden gebundeld. Met als 
doel: milieuverantwoorde en duurzame 
energie oplossingen.
 
Hoe moet Europa de strijd tegen de 
kredietcrisis aanpakken?
Allereerst is het van belang vast te stellen 
dat we hier in gezamenlijkheid in Europa 
mee aan de slag moeten. 
De crisis biedt kansen om tot een nieuw 
moreel besef te komen.
Het toezicht op de banken en 
verzekeraars moet beter worden 
geregeld, de coördinatie daarvan kunnen 
we bij de Europese Centrale Bank leggen.
Daarnaast moet streng worden 
opgetreden tegen protectionistische 
maatregelen door landen als Frankrijk, 
onze open Nederlandse economie is daar 
bij gebaat.
Ook kan Europa werkgelegenheid 
bevorderen voor Transeuropese 
Netwerken. Door subsidies voor de 
aanleg van bijvoorbeeld vaarwegen 
versneld uit te geven.

Turkije en de EU... wanneer?
Op dit punt is de ChristenUnie-SGP 
duidelijk. Wij vinden dat er in de Europese 
Unie geen ruimte is voor Turkije. Dit 
vanwege geografische, historische en 
culturele redenen. Daarnaast is de interne 
situatie in het land instabiel. 
Wij vinden het niet eerlijk om de 
toetredingsonderhandelingen met 
Turkije door te zetten. Een meerderheid 
van het Europees Parlement en alle 
afzonderlijke lidstaten beslissen over de 
toetreding, uiteindelijk kan deze alsnog 
geblokkeerd worden als er bijvoorbeeld 
een referendum wordt gehouden in een 
van de lidstaten. 
Wel zouden wij het land een 
geprivilegieerd partnerschap willen 
aanbieden. Turkije is dan geen volwaardig 
lid van de EU, maar krijgt een bijzondere 
samenwerking. Die zal vooral betrekking 
hebben op de handel.

Stieneke van der Graaf (1984)
Groningen, student Master 
Internationaal en Europees 
Recht, lid provinciale staten 
Groningen ChristenUnie, 
lid opleidingscommissie 
internationaal en Europees 
recht RuG, lid commissie 
rechtsbescherming provincie 
Groningen; lid Algemeen Bestuur 
Samenwerkingsverband Noord-
Nederland; Ze is al heel jong 
als statenlid in de provinciale 
politiek terecht gekomen en zet 
zich daar met veel enthousiasme 
en met overgave voor in. Zij 
heeft een natuurlijk gevoel 
voor politieke verhoudingen en 
haalbaarheden. Zij is in staat om 
zich snel de nodige dossierkennis 
te verschaffen. Zij heeft een gave 
voor communicatie en reageert 
alert op omgevingssignalen. Haar 
studie Internationaal en Europees 
Recht geven haar een adequate, 
theoretische ondergrond voor het 
werk waar haar belangstelling 
sterk naar uitgaat: Europese 
politiek en regelgeving


