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Wil jij op de hoogte blijven van PerspectieF activiteiten
meld je dan aan als lid op perspectief-hdb.hyves.nl.
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Afgelopen jaar hebben de
Hardenbergse PerspectieF
jongeren een interessante discussieavond georganiseerd, samen met
het landelijk bestuur en met medewerking
van CU fractielid Kees Trimp.
Kees heeft een discussie geleid over het keten
& alcoholbeleid van de gemeente Hardenberg. Het
landelijk PerspectieF bestuur gaf een voorlichting over
de politieke activiteiten en ging in debat met de zaal
over een aantal controversiële stellingen.
De succesvolle avond werd afgesloten met een gezellig
hapje & drankje in het Circus.
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Sinds een jaartje is een aantal jongeren actief
met het vormgeven van een jongerenafdeling
van de ChristenUnie, te weten PerspectieF,
in de gemeente Hardenberg.
Ze zijn op zoek naar versterking van het
team, ben je of kent u een mee-denker en/
of een mee-doener? Meldt het dan bij
sake-christiaan@stelpstra.nl of bel
0630370302.
PerspectieF staat voor een actieve christelijke
betrokkenheid in de samenleving vanuit onze
Bijbelse verantwoordelijkheid.
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Een Multi Functioneel Centrum als ontmoetingspunt
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WERKBEZOEK ARIE SLOB – 25 NOVEMBER
Op D.V. woensdag 25 november hoopt Arie Slob, fractievoorzitter ChristenUnie
in de Tweede Kamer, een werkbezoek aan Hardenberg te brengen. Naast
o.a. gesprekken met het college en de Hardenbergse fractie van de
ChristenUnie, staat er voor de avond een bijeenkomst gepland waar u van
harte welkom bent. Wij laten ons graag door Arie Slob bijpraten over landelijke
ontwikkelingen. Over de verdere invulling ontvangt u nader bericht!
Meer info volgt! Meer info volgt! Meer info volgt! Meer info volgt! Meer info volgt! Meer info volgt!
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Agenda

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

3 oktober 2009:
Unie- en Ledencongres
Zwolle

11 november 2009:
ledenvergadering
voorbereiding verkiezingen

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

25 november 2009:
werkbezoek Arie Slob

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

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 raadsvergaderingen achteraf terugluisteren via deze website!
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Colofon

v.l.n.r.:
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

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
Adres Bestuur ChristenUnie
Hardenberg: p/a Lucia Noort
Wilgenstuk 47,
7772 JL Hardenberg
Heeft u vragen of opmerkingen
voor de fractie, mail dan naar
mettina.grimmerink@
hardenberg.christenunie.nl
Kijk ook eens op www.
hardenberg.christenunie.nl

Een Multifunctioneel Centrum (MFC) is een gebouw dat voor
meerdere activiteiten gebruikt wordt. Er zit bijvoorbeeld een
jeugdhonk in, een peuterspeelzaal en/of kinderopvang en vaak
ook een bibliotheek. Ouderen kunnen er samen koffie drinken,
de arts of de wijkverpleegkundige houdt er een spreekuur en er
kan vergaderd worden. Het draait allemaal om die samenwerking
tussen verschillende instanties in één gebouw. Vaak gaat het
om sociaal-culturele activiteiten en zorgverlening. Zo hebben de
inwoners van een kern een vaste plek waar ze elkaar geregeld
kunnen ontmoeten.
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat in elke kern van de
gemeente een ontmoetingsplek is. Dat kan een MFC zijn, in
grootte aangepast aan de kern. Hoe groter de kern, hoe meer
activiteiten er zijn.
Wel vinden we dat de inwoners van een dorp of kern zelf
hun MFC of dorpshuis moeten beheren. Zo kunnen ze hun
betrokkenheid bij deze voorziening tonen. De inzet van vrijwilligers
is daarbij onmisbaar.
Als ChristenUnie hebben we de bevordering van sociale
samenhang tussen inwoners als een van onze belangrijkste

speerpunten gekozen. Uit de bijbel leren we immers dat we
een naaste voor de medemens moeten zijn. Vooral in kleine
kernen helpen inwoners elkaar bij problemen. Dat willen we
graag versterken, ook in de grotere kernen, zodat mensen niet
vereenzamen. Een ontmoetingsplek in elke kern vinden we
hiervoor onmisbaar .
Nu blijkt in de praktijk dat inwoners van een kern meestal
wel hun MFC kunnen beheren, bijvoorbeeld door middel
van een stichting. Maar er ontstaan problemen wanneer er
groot onderhoud gepleegd moet worden. Daarvoor kan uit de
inkomsten niet voldoende gespaard worden. In de gemeente
Hardenberg hebben we afgesproken dat de gemeente bijspringt
als het nodig is, afhankelijk van de situatie. Ook hebben de
woningcorporaties aangeboden om bij knelpunten te helpen. Want
ook woningcorporaties hebben belang bij het leefbaar houden van
buurten waar zij woningen verhuren.
Een mooi voorbeeld hiervan is Het Trefpunt in Balkbrug.
Meer hierover leest u op pagina 2.
Mettina Grimmerink
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Treffen in ’t Trefpunt!
Van voormalig kerkgebouw tot Multi functioneel Dorpscentrum
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Op zaterdag 26 september heeft de officiële opening
plaatsgevonden van Multi Functioneel Centrum (MFC)
“ ‘t Trefpunt” in Balkbrug. Over de voorgeschiedenis, het
uiteindelijke resultaat en de toekomstvisie hadden we
een gesprek met Roelof Visscher, penningmeester van
stichting ’t Trefpunt.
“In Balkbrug zijn we al jaren bezig geweest met een
werkgroep MFC (op initiatief van Plaatselijk Belang Balkbrug)
om na te gaan of het mogelijk zou zijn de verschillende
geledingen (Bibliotheek, Peuterspeelzaal, Kinderopvang,
Buurthuis, Sociaal Cultureel Werk voor jongeren en ouderen,
etc.), die voor voldoende draagvlak zouden moeten zorgen,
op één lijn te krijgen. En om te kijken of er in Balkbrug een
locatie is voor een MFC. Ook is er door de gemeenteraad
van Hardenberg financiële middelen in de begroting daarvoor
“vrij”gemaakt . In die jaren is veel onderzoek gedaan en veel
overleg geweest, maar het kwam er niet van.
In al die jaren was het Kerkelijk Wijkcentrum ’t Trefpunt
(eigendom van de Nederlands Hervormde Kerk) in Balkbrug
hét onderkomen voor de verenigingen en activiteiten. De
ouderen en de peuters kregen activiteitenruimte in het nieuwe
woon-zorg complex “Van Hemertstede” in Balkbrug en de
bibliotheek had ook haar eigen onderkomen. Zo bleef er van
een breed draagvlak betrekkelijk weinig over. Toch bleef de
werkgroep van mening dat de versnippering over locaties
geen goede zaak was.
Na de fusie van de Nederlands Hervormde Kerk en de
Gereformeerde Kerk besloot het kerkbestuur over te gaan
tot verkoop van het Trefpunt. Voor de Werkgroep MFC was
dit het moment om over te gaan tot het oprichten van een
Stichting MFC Balkbrug, een rechtsvorm die haar in staat zou
kunnen stellen om ’t Trefpunt te behouden. Want één ding
was voor de Stichting MFC duidelijk: “Het Trefpunt moet voor
Balkbrug behouden blijven!” Het heeft veel mogelijkheden:
een uitermate gunstige ligging, parkeerruimte en een uniek
bouwkundig ontwerp. Stichting MFC belegt daarom in
oktober 2008 een bijeenkomst met alle belanghebbenden
(huurders en gebruikers). Bij de toen aanwezigen was er
voldoende draagvlak om te proberen het Trefpunt voort te
laten bestaan en een kans te geven.
Een nieuwe stichting werd opgericht en het plan kwam in
een stroomversnelling terecht. Er volgden gesprekken met
de gemeente Hardenberg en het kerkbestuur. Dit resulteerde
in de verkoop aan woningcorporatie de Veste. Er werd
overeengekomen dat de Stichting MFC het Trefpunt gaat

“Een aantal vrijwilligers en bestuursleden van MFC voor het
vernieuwde Trefpunt”. v.l.n.r. Riet Smink, Emmy Hulleman, Wolly
Schipper en Roelof Visscher

huren van de Veste. Zij krijgen daarmee de (financiële)
verantwoordelijkheid voor de renovatie van de buitenzijde en
het onderhoud van het gebouw. Onze verantwoordelijkheid
werd de renovatie binnen, de ontwikkeling van activiteiten, de
exploitatie en de bedrijfsvoering. De samenwerking met de
Veste en de Gemeente Hardenberg is prima verlopen en dat
mag ook weleens gezegd worden.
Tijdens verschillende bijeenkomsten met inwoners van
Balkbrug werden wensen en behoeften in kaart gebracht.
En er werd gekeken naar mogelijkheden voor subsidies en
fondsen (Provincie Overijssel, Leader, Oranjefonds, VSB
Fonds, Rabobank). Ook werd het duidelijk dat de inzet van
vrijwilligers absoluut noodzakelijk is. Vanaf de eerste dag is er
keihard door hen gewerkt.
We gaan nu starten en we hebben er als bestuur van MFC
’t Trefpunt het volste vertrouwen in, omdat we weten dat er
draagvlak is. Financieel zal het wel een klus worden, want we
zijn wel helemaal op onszelf aangewezen. Vanaf 7 september
2009 was het Trefpunt weer beschikbaar voor de gebruikers
en de eerste weken geven aan dat het behoud van het
Trefpunt voor Balkbrug dé goede keus is geweest. Iedereen
is enthousiast met dit – nu – “eigen” onderkomen door en
voor Balkbrug ! En nu begint het échte werk !
Met het vernieuwde MFC ’t Trefpunt heeft Balkbrug een
prachtige voorziening op een prima locatie die goed
bereikbaar is en voldoende parkeerruimte heeft. Er zijn veel
mogelijkheden in de mooie ruimtes die voorzien zijn van
nieuw interieur, verlichting, beeld- en geluidsapparatuur en
die zich prima lenen voor bijeenkomsten, vergaderingen,
lezingen, exposities, uitvaartdiensten, enz.
Ook hebben we een buurtkamer, eigenlijk is dit hét
TREFPUNT van Balkbrug, die iedere ochtend is geopend.
Mensen kunnen hier terecht voor een kop koffie, het krantje
en een spelletje. Mensen kunnen elkaar hier echt ontmoeten.
En we blijven natuurlijk actief zoeken naar nieuwe activiteiten.
Alle ideeën en suggesties zijn welkom en zullen serieus op
haalbaarheid worden bekeken.
Samen met de inwoners van Balkbrug willen we de
leefbaarheid van Balkbrug behouden en verbeteren, geeft
Visscher aan. Voor meer informatie kunnen mensen altijd
terecht op www.trefpuntbalkbrug.nl .
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Voor de schrijvers van ons nieuwe
verkiezingsprogramma ligt er een
icht grote en mooie uitdaging.
Ons doel is duidelijk: het welzijn van
de lokale samenleving, tot eer van
God.
De belangrijkste doelgroep van een lokaal
programma is ook duidelijk, dat is de kiezer.
Onze missie is immers dat we de
samenleving willen dienen door haar te
laten functioneren naar Gods wil. Om
dat te bereiken streven we er naar om
op elk politiek nivo zo krachtig mogelijk
vertegenwoordigd te zijn.
Het afgelopen jaar is er veel veranderd
in de wereld, van een economie
die er rooskleurig uit zag naar een
recessie. Deze ontwikkeling bracht de
programmacommissie ook het besef bij
dat het bijna onmogelijk is om ver vooruit
te kijken en een stuk te schrijven dat
enkele jaren houdbaar moet zijn. Dat besef
maakt ons nederig en afhankelijk. Wat de
toekomst ook zal brengen, wij willen ons,
als Christen Unie, laten leiden door de hand
van de Heer. Gods Woord is ons anker en
kompas!
We gingen op zoek naar input voor de
volgende onderdelen:
•
inventarisatie van vraagstukken
•
oplossen van lokale problemen
•
actualisering van lokale visie,
speerpunten en actiepunten
•
wat de Gemeente Hardenberg, in
politiek opzicht, de komende jaren
nodig heeft.
De 4 onderdelen worden in het programma
uitgewerkt in de 7 programmalijnen:
1. Voorzieningen, sociale samenhang,
maatschappelijke betrokkenheid.
2. Wonen aantrekkelijk, veilig en groen.
3. Samen zorgen voor kwetsbare
groepen.
4. Veiligheid en openbare ruimte.
5. Economie.
6. Groene ruimte, landbouw, natuur.
7. Rol van de Gemeente regisseren in de
samenleving.
Daarnaast maken we dankbaar gebruik van
het door het partijbureau ontwikkelde
•
handboek verkiezingen CU 2008
•
handreiking programma
gemeenteraadsverkiezingen 2010 –
2014
Daar hebben we in een drietal
regioavonden samen met leden en
sympathisanten over gesproken en
nagedacht, (12 maart in de Hoeksteen
in Bergentheim, 26 maart in de Fontein

in Dedemsvaart, 23 april in LOC+ in
Hardenberg). De uitkomsten van deze
avonden krijgen hun weerslag in het
nieuwe verkiezingsprogramma. Voor de
zomervakantie is de tweede conceptversie
van het nieuwe programma verschenen,
deze is in de fractie en in het bestuur
besproken. Op 28 september wordt de
derde conceptvisie besproken met een
klankbordgroep, waarna de definitieve
versie voor de ledenvergadering van
november kan worden vastgesteld!
De programmacommissie bestaat uit:
Anja van den Dolder, Bertus Kerssies en
Mettina Grimmerink (fractie), wethouder
Jannes Janssen en bestuurslid
Klaas F. Bakker.

009!
2
r
e
b
m
e
v
o
11 n
ijn
z
j
i
b
h
c
o
t
Daar wilt u
kaar
te zetten, el

volgorde
n de
a
v
toezien.
r
te
it
rz
formeren,
jer, voo
in
ei
m
aal goed?
ie
N
t
Gerri
et dan allem
h
t
a
a
ie
s
G
is
procescomm
roep die een
Er is één g
jke factor in
k belangri
eggen:
ij
z
el
k
te
t
er
w
es
b
en. Niet
“Ik durf het
s is: de led
l mooie
ce
ee
v
ro
p
l
ee
et
h
h
r
.
ee
omende
er zijn alw
in een rijtje
rd voor de k
verborgen
d. Al de
eu
ei
.
eb
el
0
g
b
1
0
et
en
2
h
g
din
maart
epalen
b
3
op
en
g
ed
L
in
z
en op 11
raadsverkie
dingen kom oor u
gedelegeerd
l
ei
ee
er
v
rb
ft
oo
v
ee
h
r
tafel om d
Het bestuu
verzet. Wij
november op den:
f veel werk
el
z
k
oo
et
r
a
m
wor
ma
allen
verwerkt te
ieuwe
iet lastig v
program, n
zullen u n
t
.
p
ce
en
n
lk
co
a
b
n
een
jd
ee
ti
js
oor de li t,
schema’s en
ndidaten v
a
k
aplan.
ik u een
r
propagand
plezier als
e
m
t
oegen, maa
oe
e
d
d
Het
eel veel gen
even van
h
g
et
n
a
M
k
g
g
l aandran
open
opsommin
ook met vee lijk te geven
die de afgel t:
en
ep
ro
g
k
s
er
w
op b
gewee
roepen wij
.
zijn bezig
en
d
n
a
a
rokkenheid
m
van uw bet
siasme en
Het enthou
mmissie,
co
m
werkers
ra
g
ro
P
van al die
ie
s
et
z
is
m
in
m
co
aard om
Scouting
meer dan w
et
ie
h
s
is
is
m
ber de
Selectiecom
op 11 novem
acommissie
d
n
a
g
a
p
ro
P
dering te
ledenverga
en
ed
L
bezoeken.
turen
over, er is
Lokale bes
aat ergens
g
et
H
en
beslissen!
Raadsled
om over te
l
ee
v
en van
Bestuur
en erop vel
k
re
ep
Ik
ro
g
d
roeten
Klankbor
kunnen beg
te
u
r
oo
l nieuwe
goed, zo h
en weer vee
llemaal wel
e
in
le
zien.”
k
Gaat dat a
1
te
gezichten
vragen. Nog
e:
tj
js
li
et
ik iemand
h
,
we toe aan
elijke groet
groep voegen ie
Met vriend
s
is
m
r
es
je
m
tj
ei
Procesco
rt de touw
Gerrit Niem
issie probee
in
ta
Deze comm
a
d
te knopen,
aan elkaar

