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Twee procent…
Wat heeft het politieke nieuws de afgelopen tijd
beheerst? Het aantreden van president Barack
Obama in de Verenigde Staten zal ons niet
ontgaan zijn. En de economische crisis, het gevolg
van de kredietcrisis, haalt ook dagelijks de krant.
Het aankondigen van een onderzoek van de
regering-Balkenende naar de gang van zaken
rondom de Irak-oorlog heeft de nodige aandacht
gehad.
En wat was hier in Ommen de laatste tijd in het
nieuws? Burgemeester Kok opperde dat een fusie
tussen de gemeenten Dalfsen en Ommen
misschien een goede optie is. En natuurlijk wordt
er doorgesproken over bijvoorbeeld de huisvesting
voor de gemeentewerf, de politie en de brandweer
(Drie-onder-één dak).
Volgt u een en ander een beetje? Misschien hebt u
persoonlijk heel andere zaken aan uw hoofd zodat
het politieke nieuws u gestolen kan worden.
Misschien interesseert iemand anders de landelijke
politiek meer dan de politieke ontwikkelingen in
Ommen. Of andersom. In ieder geval kunnen we
wel constateren dat de economische- en financiële
crisis z’n sporen trekt. Hoe gaat het met mijn
werk, of: hoe gaat het met onze pensioenen?
Er gaat zo geen dag voorbij of er zijn politieke
ontwikkelingen! En de ChristenUnie staat daar
middenin. In Ommen, Den Haag, maar ook in
Brussel! En de vertegenwoordigers van de partij
hebben te reageren op talloze zaken en
ontwikkelingen. Laten we hen dan ook regelmatig
in onze gebeden opdragen aan onze God! Dat
hebben ze nodig!
We kunnen bij al die ontwikkelingen ook
constateren dat niet elke politieke zaak even
principieel geladen is. Dat zullen de
vertegenwoordigers van de ChristenUnie in de
gemeenteraad van Ommen ook voluit beamen. En
dat houdt hen ook wel bezig. Want je wilt wel je
christelijk geluid laten horen in de raad. En wat
doe je dan wanneer er veel onderwerpen worden
besproken die niet principieel geladen zijn? Zoals
bij Drie-onder-één dak? U mag weten dat dat
binnen onze partij hier in Ommen een punt van
aandacht is. We willen als bestuur en
(steun)fractieleden daarover ook doorpraten.
We willen ook met elkaar spreken over andere
zaken. Want het is nodig om elkaar op te scherpen
en aan te spreken op zaken. Om samen nog beter
gestalte te geven aan de christelijke politiek. Als

bestuur en als (steun)fractie. En ook de leden
kunnen dat doen. Ledenvergaderingen zijn
daarvoor een middel. Maar bestuurs- en
(steun)fractieleden staan altijd open voor vragen
en opmerkingen.
U bent begonnen aan het lezen van deze
Nieuwsbrief. En u hebt het nog steeds
volgehouden? Fijn, want dat is ook de bedoeling
ervan. En toch is het niet vanzelfsprekend, want
zoveel mensen zijn er nou ook weer niet die de
politiek zodanig interessant vinden dat ze zich er
in gaan verdiepen. Integendeel. Zo was onlangs
weer in het nieuws dat maar 2% van de
Nederlandse bevolking lid is van een politieke
partij. Twee op de honderd slechts! En van die
2% is ook maar een deel actief lid. Bent u lid?
Hopelijk zien we elkaar binnenkort weer op de
ledenvergadering. Het is goed om elkaar dan te
ontmoeten en te bemoedigen. Zo hebben we dat
de afgelopen keren ook ervaren. Bent u geen
lid? Denk eens na over de vraag of de politiek
nou echt een zaak moet zijn van een kleine
minderheid van onze samenleving, van een
aantal hobbyisten. Of zou het zo kunnen zijn dat
de christelijke politiek (met al zijn fouten en
gebreken) toch ook een plaatsje heeft binnen het
koninkrijk van God?
Namens het bestuur,
Jaap Siertsema
Voorzitter

Politiek forum
Op donderdagavond 9 april gaan
ChristenUnie-raadsleden in
discussie/gesprek met o.a. oudburgemeester Arend ten Oever en
Hendrik Bouwmeester, voorzitter
van de HVO.
Het forum begint om 20.30 uur,
aansluitend aan de
jaarvergadering.
Plaats van handeling:
de Carrousel te Ommen
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Nieuws van het bestuur
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er weer
verschillende zaken waarover we u iets kunnen
melden. De verkiezingen voor het
waterschapsbestuur zijn geweest. Voor iedereen
was het wennen dat er nu ook politieke partijen
aan meededen. De opkomst viel gewoon tegen. En
over het nut van het meedoen van politieke
partijen is het laatste woord volgens mij nog niet
gezegd. De uitslagen zijn bekend. In veel
waterschappen heeft de ChristenUnie één of
meerdere zetels en heeft ze meegedaan in de
bespreking en vorming van een dagelijks bestuur.
Nu is het belangrijk voor de zittende bestuursleden
om gevoed te blijven vanuit de achterban. Men
denkt ook hier aan een soort steunfractie.
Op 3 november 2008 hebben we onze
ledenvergadering gehad. Het deed ons als bestuur
goed dat er een nóg betere opkomst was dan de
keren daarvoor. Er waren dertig personen
aanwezig. Als u daar niet bij was hopen we u de
volgende keer te ontmoeten. Want meedenken en
meepraten over actuele Ommer politieke zaken is
heel belangrijk. De raadsleden en steunfractieleden
zijn ook gebaat bij de inbreng van de achterban.
Dat houdt de zaak levendig. U mag ook gerust
via telefoon of mail reageren richting fractie
en/of bestuur.
Met het oog op de komende
gemeenteraadsverkiezingen van D.V. 3 maart
2010 heeft het bestuur individuele gesprekken
gevoerd met de ChristenUnie-wethouder, met onze
raadsleden en met onze steunfractieleden. Er
komt in de gesprekken van alles aan de orde.
Ook zijn we bezig met de bemensing van de
propaganda-commissie en de programmacommissie. We kunnen veel hulp gebruiken en we
hopen dan ook van harte dat als er een beroep op
u gedaan wordt u daarop positief reageert.
Verder wil ik u alvast warm maken voor de
komende jaarvergadering op D.V. 9 april 2009.
Deze vindt plaats in de Carrousel te Ommen. We
hopen om half 8 ’s avonds te beginnen.
Naast de gebruikelijke huishoudelijke zaken willen
we de avond deze keer iets anders invullen. Ons
raadslid Frans v.d Mooren zal in een korte inleiding
wat zaken uit de Ommer politiek aansnijden en
enkele stellingen poneren. Vervolgens gaat een
forum samen met u als vergadering in discussie.
In het forum hebben de beide raadsleden zitting,
Gerrit Jan Bolks en Frans v.d Mooren, oudburgemeester van Ommen Arend ten Oever,
Hendrik Bouwmeester als voorzitter van

Handelsvereniging Ommen (HVO) en Dick v.d
Horst als agrariër.
We hopen op een leuke en leerzame avond.
Komt allen en zegt het voort. Neem gerust
gasten mee. Misschien kunnen we op deze avond
al zaken naar voren brengen die van belang zijn
voor het nieuwe verkiezingsprogramma.
Het bestuur rekent op uw inbreng, uw steun en
aanwezigheid. Bovenal vragen we uw gebed voor
het werk van de (plaatselijke, provinciale en
landelijke) ChristenUnie. De politici hebben het
nodig. Zeker ook in deze tijd waarin vele zaken
(denk aan de economische crisis) spelen.
Tot ziens op onze jaarvergadering.
Dick van der Horst
Secretaris

Nieuws van de fractie
De verleiding is groot om de lezer deelgenoot te
maken van wat in de Ommer politiek speelt. Het
zal duidelijk zijn dat dat enerzijds ondoenlijk is
vanwege de veelheid aan onderwerpen, en
anderzijds geen recht doet aan het politieke
gevoel dat bij de behandeling van die
onderwerpen komt kijken. Bovendien gaat het
om nieuws. We zullen een keus moeten maken.
Zwembad
Een zaak die de gemoederen zeer sterk bezig
houdt, is die van het buitenzwembad.
Een ieder is het erover eens dat Ommen met een
buitenbad is gediend. De vraag is tot welke prijs.
Zwembaden zijn per definitie voor een gemeente
verliesgevend. De enige verantwoording voor het
toch hebben van zo’n bad is de behoefte die een
gemeenschap heeft aan deze publieke
voorziening. Maar alweer is de vraag: tot welke
prijs?
De ChristenUnie heeft zich in het verleden
uitgesproken voor een nieuw bad bij de
Carrousel. Mede omdat een aantal argumenten is
aangevoerd waarom dat plan niet realistisch was
(vervuilde grond, aanleg Danteweg Noord en
hinder voor Dantebewoners), is via
democratische besluitvorming gekozen voor
renovatie van het bestaande bad Olde Vechte.
Toen er na jaren daadwerkelijk uitvoering werd
gegeven aan de renovatieplannen voor de Olde
Vechte is hiervoor met de nodige moeite
uiteindelijk ongeveer 1,5 miljoen Euro
beschikbaar gesteld. De aanbesteding pakte
echter veel hoger uit dan de begroting. De raad

blad 3

kreeg de keus voorgelegd om te stoppen met de
plannen of meer geld te bestemmen voor het
opknappen van het zwembad. Daarbij kwam ook
de klemmende vraag op tafel om het bad in de
zomer hoe dan ook open te houden.
De fractie van de ChristenUnie heeft het volgende
overwogen met betrekking tot het zwembad.
De ChristenUnie had voorkeur voor een
buitenzwembad bij de Carrousel. De argumenten
die indertijd zijn aangevoerd gelden niet meer of
niet in dezelfde mate. De Danteweg wordt niet
aangelegd, de vervuilde grond is schoon genoeg
om te worden gebruikt en de hinder voor de
Dantebewoners is niet formeel en onomstotelijk
vastgesteld. Het aanvankelijk vastgestelde budget
van ongeveer 1,5 miljoen Euro wordt substantieel
overschreden.
Dit alles vormt voor de ChristenUnie reden om na
te gaan of niet een andere locatie voor het
zwembad (en dat hoeft niet perse bij de Carrousel
te zijn) een betere en goedkopere oplossing kan
zijn.
Er is zoals bekend, een alternatief plan ingediend.
De fractie van de ChristenUnie meent dat plannen
als deze op zijn minst een financiële toets
verdienen. Ommen heeft belang bij een goede
buitenbadvoorziening tegen de laagste kosten.
Laten we hopen dat het gezonde verstand en geen
partijpolitieke overwegingen de doorslag geven bij
het vervolg.
Fractie(ondersteuning)
Wij berichtten eerder dat zich drie serieuze
belangstellenden voor de fractie hebben
aangemeld. Intussen hebben Gerard Marsman,
Richard Veurink en Johan Wind hun
‘beginnerservaring’ in Ommen opgedaan en
draaien zij aardig mee. Dat mag ook wel als wordt
bedacht dat binnen een jaar de
gemeenteraadsverkiezingen een feit zullen zijn.
Ter voorbereiding hierop hebben de eerste
gesprekken tussen de (steun)fractieleden en het
bestuur plaatsgevonden. Het zou ook goed zijn
wanneer de personen die vanaf volgend jaar
betrokken zijn bij het geluid van de ChristenUnie in
Ommen, eveneens al bij de Kadernota 2010
betrokken zijn.
Frans C.Th. van der Mooren
fractiesecretaris

Bestuur ChristenUnie Ommen
Voorzitter
Secretaris

J.K.S. Siertsema, Gerard Doustraat 50
D. van der Horst
Maatschappijwijk 14, 7738 PS Witharen
Tel. 0523 – 67 65 27

secretaris@ommen.christenunie.nl
Leden

D.P. Feenstra, Bouwmeesterstraat 2
D. Th. Pos, Havik 66
B. Veurink, Gerard Doustraat 83

Fractievoorzitter

Samenstelling fractie
G.J. Bolks
F.C. Th. van der Mooren

Penningmeester

Fractiesecretaris

Schaduwfractie
D. Th. Pos
Voor meer informatie
www.ommen.christenunie.nl

Verzoek !!!
Als bestuur willen we graag onze ledenbestand uitbreiden met uw
emailadres. Het kan gebeuren dat we snel onze leden willen
raadplegen of informeren indien er belangrijke onderwerpen te
bespreken zijn.
Stuur een (leeg) mailbericht naar
met als onderwerp “mailadres”. Wij nemen uw gegevens dan op in
ons adressenbestand.
Vanzelfsprekend gebruiken we uw gegevens uitsluitend voor de
Christenunie Ommen en worden uw gegevens niet aan derden
verstrekt!
Alvast bedankt voor uw medewerking!

