Waterschapsverkiezingen 2008
Een campagne die eerst niet van de grond kwam, maar op het juiste moment was de lijsttrekker Derk Jan te Rietstap
dan toch levensgroot in beeld! Bijna 4000 stemmen in totaal uitgebracht op lijst 6 van de ChristenUnie, en dat was
meer dan verwacht. De zetels werden verdeeld naar de uitslag van de verkiezingen: één zetel gehaald en als eerste
kwamen wij in aanmerking voor een restzetel. Lijsttrekker Derk Jan te Rietstap en Jan van Hoek vertegenwoordigen de
ingezetenen namens de ChristenUnie in het Algemeen Bestuur.
Ondanks het feit dat wij, dankzij onze speerpunten de hoofdlijnen helder konden formuleren, hebben we onze zetel
in het Dagelijks bestuur helaas niet behouden. Dit mede i.v.m. gezondheidsproblemen van Derk Jan vlak voor kerst.
Gelukkig gaat het door rust en goede zorgen nu weer de goede kant op. We hopen dat de kennis en ervaring van Derk
Jan in de komende periode volop kan worden ingezet!
Er was een opkomst van 25%. Moeten we het de volgende keer weer zo doen? Uiteraard
niet! De eerste enquêteformulieren zijn al binnen. We hebben nog vier jaren om
verbeteringen aan te brengen.
Als tweemansfractie willen we een goed overleg creëren tussen de bestuurders van het
Waterschap, de gemeenten en de beide provinciale overheden.
Waterschap Velt en Vecht heeft een ambitieuze taakstelling vanuit de wettelijke kaders en
zoals gebruikelijk zijn de middelen daarbij beperkt. Het wordt schipperen! We houden de
vinger aan de pols en zullen met goede initiatieven komen om de speerpunten waar te
maken.
Het nieuwe Dagelijks Bestuur wil voor de zomer komen met een breedgedragen
bestuursprogram, dus geen collegeprogram, anders zouden we veroordeeld zijn
tot oppositiepartij. We willen graag dat het Waterschap functioneel wordt bestuurd:
kwalitatief en daadkrachtig!
Daar zullen we ons steentje aan bijdragen. Beloofd is beloofd!
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Jan van Hoek, lid algemeen bestuur waterschap Velt en Vecht.

gendaWie is Colo
janvanhoek@hotmail.com – www.veltenvecht.christenunie.nl
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nieuwsbrief van
ChristenUnie
Hardenberg en
verschijnt
4 x per jaar.

12 maart 2009:
Ledenvergadering ChristenUnie
Hardenberg afdeling Zuid-Oost
De Hoeksteen in Bergentheim aanvang
20.00 uur
onderwerp: wonen, samen zorgen,
groene ruimte, rol gemeente en
algemeen.
26 maart 2009:
Ledenvergadering ChristenUnie
Hardenberg afdeling West
De Fontein in Dedemsvaart aanvang
20. 00 uur.
Onderwerp: voorzieningen, samen
zorgen, economie, rol gemeente en
algemeen.
23 april 2009:
Ledenvergadering ChristenUnie
Hardenberg afdeling Midden-Noord
LOC in Hardenberg aanvang 20.00 uur
Onderwerp: wonen,samen zorgen,
veiligheid , economie en
algemeen.
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 raadsvergaderingen
achteraf terugluisteren via deze
website!

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

Van links naar rechts op de foto:
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

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

www.hardenberg.christenunie.nl

Binnenkort wordt gestart met de sloop van het huidige gemeentehuis...

Hardenberg krijgt in 2011 een nieuw gemeentehuis op de
huidige locatie aan het Stephanusplein. Architecten Cie uit
Amsterdam (ook ontwerper van het nieuwe 2e kamer gebouw)
heeft een ontwerp gemaakt wat aan het programma van
eisen voldoet. Binnenkort zal bekend gemaakt worden wie het
gebouw mag bouwen. De voorbereidende werkzaamheden zijn
inmiddels gestart.
Na de herindeling in 2001 was het voor ons als ChristenUnie
duidelijk dat er een nieuw gebouw moest komen. Centralisatie
van alle diensten is een belangrijke voorwaarde om een goede
organisatie neer te zetten.
Nadrukkelijk is ook gekeken maar de mogelijkheid om het
huidige gebouw te renoveren. Op termijn bleek nieuwbouw

echter goedkoper te zijn dan renovatie van de bestaande
gebouwen en aanvullende nieuwbouw om de groei van de
organisatie op te kunnen vangen. Door de nieuwbouw kan
de dienstverlening aan de burgers verbeteren en kunnen
medewerkers makkelijker samenwerken.
Het nieuw te bouwen gemeentehuis van Hardenberg wordt
het duurzaamste gemeentehuis van Nederland. We willen
dit bereiken door het realiseren van verschillende duurzame
maatregelen op het gebied van gas, water, electra en het
gebruik van duurzame materialen. Onder het gemeentehuis
komt een parkeergarage die plaats biedt aan 470
parkeerplaatsen. Het geheel komt te liggen in een stadspark
waardoor er veel groen te zien zal zijn in de omgeving.
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HET NIEUWE GEMEENTEHUIS
Het nieuwe gemeentehuis is onderdeel van het
Centrumplan Hardenberg. Het centrumplan, opgesteld eind
negentiger jaren, bestaat uit verschillende deelplannen
die elkaar versterken. Zowel in kwaliteit als in financiële
zin. De opbrengsten van een deelplan (bijv. winkels en
appartementen) worden gebruikt voor andere deelplannen.
Dat is ook één van de redenen waarom het voor ons als
ChristenUnie geen optie was om het nieuwe gemeentehuis
buiten het centrum te realiseren. In het totale centrumplan
is er al voldoende ruimte voor winkels en woningen en
appartementen. Wanneer dan op de plaats van het huidige
gemeentehuis niet gebouwd wordt, ontstaat daar een lege
plek die moeilijk ingevuld kan worden. Daarnaast geeft de
huidige locatie ook een positieve impuls aan het versterken
van het winkelgebied in het centrum.

van het carillon. Aan de ChristenUnie is toegezegd dat het
carillon een plaats zal krijgen op maximaal 75 meter van het
gemeentehuis.

In 2009 zal worden begonnen met de sloop van de toren, een
gedeelte van het huidige gemeentehuis en het verwijderen

Bertus Kerssies, fractielid,
bertus.kerssies@hardenberg.christenunie.nl

Op werkbezoek in Dedemsvaart
Dinsdag 20 januari heeft een bijna voltallige fractie van de
ChristenUnie een werkbezoek gebracht aan Dedemsvaart.

Het streven is om in 2013 alles af te ronden. Een nieuw
gemeentehuis in een parkachtige omgeving met ruime
parkeermogelijkheden. Goed bereikbaar met zowel eigen
als openbaar vervoer. We hebben dan in Hardenberg de
beschikking over een duurzaam en representatief gebouw.
Waar burgers goed geholpen kunnen worden in een goede
en praktische werkomgeving voor medewerkers en bestuur.
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Meer informatie zal worden gegeven in het blad “kwaliteit in
de kern” (huis aan huis verspreiding), tijdens verschillende
inloopbijeenkomsten en op www.hardenberg.nl

Voor meer informatie: Sybren Stelpstra, voorzitter.bestuur@hardenberg.christenunie.nl
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Jo IJzerman, fractielid,
jo.ijzerman@hardenberg.christenunie.nl

Met ingang van 1 januari 2009 is de gemeente Hardenberg aangesloten bij de Veiligheidsregio IJsselland. In deze
Veiligheidsregio gaan de brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de politie IJsselland en de
gemeenten samenwerken.
Waarom is deze nieuwe veiligheidsstructuur bedacht?
Om bij een werkelijk grote brand of ramp die de eigen gemeente overstijgt, slagvaardig te kunnen optreden. Daarvoor moeten
de brandweerkorpsen centraal door één bewindvoerder worden aangestuurd.
Als ChristenUniefractie hebben wij het afgelopen jaar veel tijd besteed aan de vorming van de Veiligheidsregio. Er was grote
onrust onder onze brandweermensen. Zij zagen als gevaar van de Veiligheidsregio dat onze brandweervrijwilligers hun
betrokkenheid bij het eigen gemeentelijke brandweerkorps zouden verliezen. Zou dat niet het einde van de vrijwillige brandweer
betekenen?
Als ChristenUnie hebben we steeds het belang van de brandweervrijwilligers voorop gesteld. Daarnaast zagen we wel de
noodzaak van een centrale aansturing bij grote rampen. Uiteindelijk hebben we voor het Collegevoorstel gestemd waarin
alleen de Hardenbergse brandweercommandant in regionale dienst komt. Voor de rest houdt Hardenberg zijn gemeentelijke
brandweer.
Omdat minister Verhoeven alleen gemeenten geld geeft als ze volledig regionaliseren, loopt onze regio een groot bedrag voor
de invoering mis. Maar dat is ons het behoud van de brandweervrijwilligers waard.
Mettina Grimmerink, fractievoorzitter, mettina.grimmerink@hardenberg.christenunie.nl
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“Dan vraag ik me
toch af waar is dat
vroegere geloof in
een christelijke partij
nu gebleven? ”

			
Over 1 jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De voorbereidingen
OPROEP!
			
hiervoor zijn inmiddels al in volle gang! Om de activiteiten te coördineren is
het bestuur van de ChristenUnie nu op zoek naar een campagneleider M/V. Heb je creatieve ideeën,
kan je mensen motiveren en heb je doorzettingsvermogen, neem dan contact met ons op!
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Vervolgens hebben we als fractie gesproken met
het bestuur van de Dedemsvaartse Middenstand
Centrale (DMC) over het Masterplan Centrum
Dedemsvaart.

Ook de sportieve kant werd niet vergeten, want we brachten
ook een bezoek aan de beide voetbalverenigingen van
Dedemsvaart. Dit in verband met de intensieve speeldruk
die er op dit moment rust op het sportpark “de Boekweit”.
Men wil graag op korte termijn in aanmerking komen voor
een kunstgrasveld. Het blijkt erg lastig te zijn voor beide
wedstrijdsecretarissen om alle wedstrijden in het weekeinde
weer goed in te plannen. Maar ook door de week is er een
tekort aan trainingsfaciliteiten.

Op de bres voor de brandweervrijwilliger

Vooral in de landelijke politiek is dit een onderwerp voor discussie. Immers nu onze partij
in de regering zit, zijn er allerlei vragen over of ze het “pluche”van de coalitie wel aan kan.
Ook duiken er in de pers artikelen op over de herformulering van doelstellingen, waarin
de verzakelijking van de ChristenUnie binnen een geseculariseerde samenleving ter
discussie staat. Doet onze partij nog de goede dingen?
Natuurlijk zou ik hier een hele uitleg kunnen geven, zoals die thans in de pers al
beschreven is , maar dat laat ik nu even daar of in gesprek met de leden zelf. Liever
daal ik even met u af naar de plaatselijke of gemeentelijke politiek. Daar zitten we als
ChristenUnie al jaren in de coalitie. Minder dan in de landelijke politiek heb ik daar een
discussie gehoord over het pluche. Velen van ons kennen onze fractieleden en weten
waar ze voor staan. Voor mij is er geen twijfel of onze fractieleden nog geloven in de
ChristenUnie. Het zijn alle actieve christenen en ze komen er vrij voor uit dat ze hun werk
zien als een soort roeping. Ze geloven daarmee dus niet alleen in de ChristenUnie maar
ook daarbinnen geloven ze en dat is toch de kern van waaruit ze werken.

Sybren Stelpsta, voorzitter bestuur ChristenUnie Hardenberg
voorzitter.bestuur@hardenberg.christenunie.nl
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Gelooft u nog in de ChristenUnie?

Blijft over de vraag of u/jij gelooft in de ChristenUnie? Steeds meer zien we dat
ledenvergaderingen minder bezocht worden, bestuursfuncties moeilijk vervulbaar
zijn, predikanten soms (onbewust) nalaten te bidden voor onze plaatselijke
vertegenwoordigers, kerkbladen zich niet meer willen “branden” aan politieke informatie
en dat verspreiding van CU materiaal in kerken ook al sceptisch bekeken wordt. Dan
vraag ik me toch af waar is dat vroegere geloof in een christelijke partij nu gebleven?
Niet dat ik twijfel of de leden niet meer geloven binnen een ChristenUnie of in de
ChristenUnie, maar wat hebben ze er nog voor over, of hoe willen ze er in de praktijk iets
aan bijdragen.
Natuurlijk wil ik u daarmee niet schofferen en vooral de trouwe bezoekers van onze
vergaderingen niet teniet doen, maar je zou zo graag willen dat……. Er is namelijk veel
werk te verzetten in de komende periode. De gemeenteraadsverkiezingen van 2010
naderen en nu al wordt er gewerkt aan de voorbereidingen. Dat vergt veel inspanning.
Inspanning die de leden niet zomaar kunnen delegeren aan een klein aantal mensen, dat
vraagt gezamenlijke kracht. Daarom roep ik u op, in een variant en analoog aan John. F.
Kennedy, u zich niet langer af te vragen wat de ChristenUnie voor u kan doen, maar wat
u voor de ChristenUnie kunt doen. Deze vraag is vooral interessant als u gelooft in en
binnen de ChristenUnie.

’s Morgens werden we ontvangen door de Oegema van
het gelijknamige transportbedrijf, de heer Linde van de
Industrie Kern Avereest en de heer IJmker van Plaatselijk
Belang. Onderwerp van gesprek was de bereikbaarheid van
Dedemsvaart. Gezien de ontwikkeling van het dorp is het
van belang dat ook Dedemsvaart een goede ontsluiting heeft
en houdt naar alle belangrijke uitvalswegen. Een ander punt
van aandacht was het parkeren van vrachtauto’s op
het industrieterrein. Deze staan nu her en der op het
industrieterrein geparkeerd waardoor er gevaarlijke
situaties kunnen ontstaan.

De gemeente Hardenberg heeft in oktober 2007 haar visie
gepresenteerd en naar aanleiding hiervan heeft de DMC een
visie op de winkelstructuur laten opmaken. Grote zorg van
de middenstand is de toekomstige verkeersafwikkeling in het
centrum van het dorp.

Werk als fractie-assistente
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Sinds augustus 2007 ben ik werkzaam als fractie-assistent bij de ChristenUnie van de
gemeenteraad Hardenberg. Naar aanleiding van een advertentie in ‘De Toren’ heb ik gesolliciteerd
op een baan als fractie-assistente. Het leek mij een leuke en interessante bijbaan en dat is het
voor mij ook vanaf het begin geweest.
Als fractie-assistente notuleer ik bij de fractievergaderingen die eens in de twee weken
worden gehouden. Tijdens deze vergaderingen worden onder andere de onderwerpen van
de eerstvolgende raadsvergadering besproken. Op deze manier krijg je veel mee over wat er
allemaal gaande is in de gemeente; welke besluiten worden genomen, welke plannen er zijn etc.
Naast het notuleren stel ik de agenda’s op voor de fractievergaderingen en houd ik het een en
ander bij, zoals de actielijst. Ook beheer ik een gedeelte van de website, hardenberg.christenunie.
nl, waar, onder het kopje ‘Fractie’, onder meer nieuws uit de fractie te vinden is. Dit alles bevalt mij
erg goed, daarom hoop ik mijn werk als fractie-assistente nog lang voort te kunnen zetten.
Nienke Pouwels. fractieassistente, seeyou@hardenberg.christenunie.nl

