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VAN HET BESTUUR
Kerst 2015
door Piet Veerman, voorzitter CDA Woerden
Aan het einde van het jaar is er altijd een moment
van rust en bezinning, van gezelligheid en uitzicht
op een nieuw jaar. Maar wat betekent dat in deze
tijd?
We zien de enorme vluchtelingenstroom die zich
de afgelopen maanden over Europa aan het
verspreiden is, die eigenlijk geen onderdak vindt en zich nauwelijks een
plaats weet te bemachtigen in ons vrije Europa.
Het geweld wat zich dit najaar heeft afgespeeld in Parijs laat bij de
meeste mensen sporen na van onbehagen, boosheid en angst. Zijn
alle vluchtelingen wel echte vluchtelingen? Hoeveel geradicaliseerden
zouden zich daaronder bevinden? Wat staat ons nog te wachten?
Kunnen we die grote massa ook wel fatsoenlijk onderdak bieden, met
de winter voor de deur? Het lijkt er op dat ook onze politici op al deze
vragen geen passend antwoord hebben. En toch zullen we deze
mensen moeten helpen, onderdak bieden, eten en drinken verschaffen
en een nuttige dagbesteding.
Maar ja, we hebben onze wet en regelgeving over waar wel en niet
gewoond mag worden, dus zomaar ergens wonen blijkt ongewenst en
de vluchtelingen worden soms letterlijk het bos in gestuurd. Dat hoort
toch niet bij onze beginselen, waarden en normen? Er staat in
Nederland 6 tot 7 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg. Daar zou
je met wat eenvoudige middelen toch tijdelijke huisvesting in moeten
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kunnen realiseren? Zeker als het gaat om tienduizenden vluchtelingen in
Nederland?
Eigenlijk zien we een geschiedenis zich herhalen, zeker als je er aan
denkt dat er ook zwangere vrouwen op de vlucht zijn en geen
onderkomen hebben. Dan doet dit ons terugdenken aan Jozef en Maria,
waar geen plaats meer voor was in de herberg maar slechts in een stal!
Het is dus geen oud verhaal maar een werkelijkheid, die nog steeds
geldt in deze huidige tijd. Het evangelie, het woord van God is en blijft
werkelijkheid tot aan de dag van vandaag.
Een samenleving die is gebaseerd op gerechtigheid en barmhartigheid,
op humaniteit en mensrechten, vrijheid en verdraagzaamheid blijkt
kwetsbaar. Dat ervaren we nu. Maar als CDA zijn dit voor ons de
waarden om voor te 
b lijven
staan, en aan te 
b lijven
werken.
Ik wens u gezegende Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.

Verslag Algemene Ledenvergadering op 17 november 2015
door Hans Slooijer, secretaris
Deze vergadering werd gehouden in
de vergaderzaal van Concordia in het
centrum van Woerden. Ongeveer 30
leden hadden gehoor gegeven aan
de uitnodiging.
Nadat Piet Veerman de vergadering
had geopend met het lezen van een
overdenking ‘Storm op het meer’, met een verwijzing naar de actuele
onrustige omstandigheden in de wereld en in ons land, werden de
agendapunten van het huishoudelijk deel behandeld. De vergadering
3
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ging akkoord met het verslag van de algemene ledenvergadering in het
voorjaar (gehouden op 5 maart 2015).
Daarna lichtte penningmeester Bas Kemp de begroting 2016 toe.
Hoewel het aantal betalende leden licht is toegenomen als resultaat van
de ledenwerfactie dit jaar, zijn de contributieinkomsten op hetzelfde
peil geraamd. De uitgaven in 2016 zullen licht dalen, omdat er geen
campagnekosten zijn geraamd. De begroting werd aldus vastgesteld.
De vergadering ging met applaus akkoord met het voorstel om Ed
Hoogenboom te benoemen tot inkomend penningmeester en Leen van
der Have als bestuurslid. Fijn dat we op deze manier het bestuur
kunnen versterken.
De partij is een landelijke ledenwerfactie begonnen en op een van de
ledenwerfkaarten staat Josine Westerbeek, inwoonster van onze
gemeente. Zij is tevens landelijk voorzitter van het CDAV (CDA
Vrouwen) en vertelde waarom het belangrijk is leden te werven door
mensen aan te spreken.
Het inhoudelijk deel bestond uit eerst een algemene politieke
beschouwing door fractievoorzitter Arjan Noorthoek, waarna het woord
was aan Marco Hollemans en Vera Streng. Zij praatten de aanwezigen
bij, aan de hand van een presentatie op het scherm, over de
veranderingen in het sociaal domein. Daar zijn vele taken bij de
gemeente komen te liggen om de directe zorg aan inwoners goed te
regelen en ook om mensen zonder werk weer te reintegreren. Marco
en Vera lieten ons zien hoe belangrijk het is om als fractie – in
samenwerking met andere fracties – het gemeentelijke beleid in de
goede richting bij te sturen.
Tot slot vertelde Teus van Oosterom hoe hij als schaduwlid van het
CDA in de Provinciale Staten van Utrecht bijdraagt aan het werk van de
fractie.

4

CDA Woerden Aktief

Jaargang 26  Nummer 3  December 2015

Succesvolle studiereis naar Wenen
door Hans Slooijer
Een groep van 27 deelnemers
beleefde van 4 tot en met 7
november 2015 een fantastisch
bezoek aan deze Oostenrijkse
stad met keizerlijke en muzikale
allure.
Het programma, zoals dat was
voorbereid
met
DrieTour
Reizen, is volledig naar onze
wensen uitgevoerd. De welhaast alleswetende gids Fritz was
onovertroffen tijdens de dagen dat hij ons vergezelde en informeerde
over alle bezienswaardigheden.
Hoogtepunten waren het bezoek aan
het
nationale
parlement
van
Oostenrijk, op uitnodiging van de
Oostenrijkse Volkspartij ÖVP, en de
ontvangst door de Nederlandse
ambassadeur de heer drs. Marco
Hennis in zijn residentie. Een
ontroerend mooi moment was dat
Ada Hoogerbrugge ons daar na het officiële deel begeleidde bij het
zingen van het Wilhelmus.
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CDA Vrouwen (CDAV)
door Josine WesterbeekHuitink, voorzitter CDAV
Het CDAV wil de politieke bewustwording van vrouwen
vergroten en stimuleert hen actief deel te nemen aan
politiek en maatschappij. Om dit doel te realiseren
worden er activiteiten georganiseerd en wordt er
binnen de partij gewerkt aan ideeën en opvattingen die
van belang zijn voor vrouwen binnen en buiten het
CDA. Zo levert het CDAV inbreng in het politieke
beleid via het partijbestuur, via contacten met tweede
kamerleden, tijdens de
congressen en op basis van het
verkiezingsprogram. Door scholing op landelijk, provinciaal en soms
ook lokaal niveau, wordt het politieke bewustzijn bij vrouwen bevorderd.
Daarnaast streven we naar een gelijkwaardige participatie en integratie
van vrouwen op alle posities binnen het CDA. Hiervoor zijn we actief
vrouwen aan het werven om zich beschikbaar te stellen voor
bijvoorbeeld gemeenteraden, wethoudersposten, bestuurlijke functies,
etcetera. Dat is geen eenvoudige taak, want vrouwen moeten vaak
worden overgehaald om zich kandidaat te stellen. Op dit moment
werken we samen met het partijbureau aan een goede databank en
worden er ideeën uitgewerkt voor de scouting en begeleiding van
vrouwen.
Het CDAV heeft een landelijk bestuur, en de voorzitter daarvan is
tevens lid van het Partijbestuur. In elke provincie is ook een provinciaal
bestuur actief, en die vormen met elkaar het Netwerk Provinciale
Vertegenwoordigers. Het CDAV bestuur stelt samen met het NPV een
jaarthema vast. Dit jaar is dat thema : Werk, zorg en invloed in balans?
Elke provincie is vrij om hieraan een eigen invulling te geven. Zo zijn er
bijeenkomsten georganiseerd over pensioenen, over mantelzorg en
over de combinatie werk en gezin.
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In de provincie Utrecht is Wilmie van der Kuil voorzitter van het CDAV.
Het provinciaal bestuur organiseert elk jaar verschillende activiteiten
waarvoor de CDAV leden uit de provincie Utrecht worden uitgenodigd.
Zo is er jaarlijks de nieuwjaarsbijeenkomst, was er dit jaar een
bijeenkomst rond Prinsjesdag en is er een “high tea” georganiseerd
met vrouwelijke CDA raadsleden en wethouders.
Het CDAV heeft ongeveer 3000 leden maar
kan altijd nog meer leden gebruiken. U kunt zich
gratis aanmelden via de website. Hoe groter
het aantal leden hoe sterker de lobby binnen de
partij. Samen staan we sterk. Neem dus gerust
eens een kijkje op de website www.cda.nl/cdav. Daar vindt u alle
informatie over inzet en activiteiten van het CDAV.
En ... noteer vast in uw agenda de nieuwjaarsreceptie van het CDAV op
9 januari 2016 in Restaurant Engels te Rotterdam. Het programma en
de mogelijkheid om u aan te melden vindt u in de loop van december
op de website. Thema is de vluchtelingenproblematiek en met name de
gevolgen daarvan voor vrouwen. Ik hoop er veel Woerdense vrouwen
(mannen zijn overigens ook welkom) te ontmoeten.
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NIEUWS VAN DE RAADSFRACTIE

Vluchtelingen
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25
september 2015 heeft er een zogenaamd
interpellatiedebat plaatsgevonden, waarin de
actuele situatie inzake de vluchtelingenstroom
naar Europa en in het bijzonder naar Nederland
aan de orde is gesteld. In dit debat hebben de
fractieleiders van de diverse partijen in de
Woerdense gemeenteraad te kennen gegeven
wat de mening van hun fractie is inzake dit
gevoelige onderwerp. Hieronder vindt u een weergave van de mening
van de CDA fractie, zoals die is uitgesproken door Arjan Noorthoek.
“ Onze Woerdense gemeenschap kent uiteenlopende gevoelens met
betrekking tot de opvang van vluchtelingen. Gevoelens van mededogen
en bezorgdheid, die zich uiten in de reacties van kerken en stichtingen,
van het netwerk aan informele ondersteuning in Woerden maar ook van
individuele inwoners. Daarnaast is er ook twijfel, soms zelfs angst en
zijn er vele vragen: over woonruimte, werkgelegenheid en veiligheid op
straat.
Al die gevoelens moeten we erkennen, en niet tegen elkaar uitspelen.
Wie angstig is of bezorgd, is nog geen benepen racist; wie met open
armen staat, is nog geen verblinde idealist. Het CDA vindt het een
morele plicht op barmhartige wijze open te staan voor vluchtelingen. De
zwakkere in nood moet hulp worden geboden. Maar tegelijk is er begrip
nodig voor de zorgen die er zijn.
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De vragen moeten daarom worden gesteld en beantwoord, en de
zorgen moeten worden gedeeld en opgelost. Het CDA wil dat het
Woerdense college van Burgemeester en Wethouders (B&W) het
gesprek in de samenleving aanmoedigt en op gang brengt. Want alleen
in gesprek komen mensen tot elkaar en blijven ze niet tegenover elkaar
staan.
We zijn blij met de vele initiatieven die genomen worden in de
samenleving, en daar mag Woerden trots op zijn. De problemen zijn
echter zo groot dat de regie wel bij mensen moet liggen die op
professionele wijze inzicht hebben in de problematiek van de
vluchteling, maar ook zicht hebben op de gevoelens die leven in de
samenleving.
Hier ligt een belangrijke rol voor de gemeente. Wat betreft de start
waren we aanvankelijk niet tevreden over de communicatie, omdat
teveel vragen niet snel genoeg konden worden beantwoord.
 Wij vragen ons hardop af of het Sportcentrum Snellerpoort wel zo'n
gelukkige keuze is, door de gedeelde ingang met een school van bijna
1000 leerlingen. Juist voor deze jongeren en hun ouders is voorlichting
dan noodzakelijk. De vragen van de Medezeggenschapsraad delen wij.
Waarom is deze locatie verkozen boven de andere plaatsen voor
crisisopvang?
 Ook een uitleg over het vervolg is noodzakelijk, want er komen naar
alle waarschijnlijkheid ook meer statushouders naar Woerden en wij
delen de zorg dat dit de woningmarkt onder druk zet. Op welke manier
blijft de markt voor huurwoningen toegankelijk voor Woerdenaren?
Dit soort vragen hebben een goede uitleg nodig. Zoals reeds gezegd
wil het CDA Woerden dat het College van B&W werkt aan draagvlak,
draagvlak en nog eens draagvlak. Spreek met de mensen, betrek ze
erbij, en leg het ze uit, telkens weer. Wat dat betreft verdient de
burgemeester complimenten voor zijn filmpjes op Woerden.tv, maar
daarmee zijn we er nog niet.
9
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We zijn nog niet klaar na dit debat op deze avond. Over deze
onderwerpen is niet discussie het belangrijkste, maar gaat het om
het gesprek. Want in een discussie sta je 'tegenover elkaar', maar dit
probleem vraagt om mensen die 'met elkaar' de problemen en
zorgen aanpakken.
Samen kunnen we laten zien hoe sterk het weefsel van de
Woerdense samenleving is
.“

Een nieuwe fractieassistent
Deze uitgave van ons verenigingsblad is een mooi
moment om me even voor te stellen aan degenen die
mij nog niet kennen. Mijn naam is John Boere en ik
ben de kersverse fractieassistent van de CDA fractie
te Woerden.
Het begon allemaal in 1970 toen ik werd geboren in
het buitengebied van Kamerik, zo’n 600 meter bij de
Kanis vandaan. Mijn ouders hadden daar een melkveebedrijf waar ik
ben opgegroeid tussen de koeien en de groene weilanden. Mijn eerste
school was dan ook aan de Kanis. Daarna ben ik de Mavo in Woerden
gaan volgen en vervolgens een agrarische beroepsopleiding, want ik
wilde in de agrarische sector aan het werk. Vooral koeien hebben mijn
interesse en ik voel me zeer op mijn gemak in het buitenleven. Toen in
1988 mijn agrarische opleiding was afgerond ben ik op het ouderlijk
bedrijf gaan werken en na 2 jaar ben ik gaan werken op een
melkveebedrijf bij Kamerik. Op dit moderne fantastische bedrijf ben ik
na 25 jaar nog steeds werkzaam als bedrijfsleider.
Met mijn vrouw Angelique heb ik 9 jaar in Woerden gewoond, en daarna
zijn we naar Kamerik verhuisd om dichter bij mijn werk te wonen. Voor
de verzorging van vee moet je soms dag en nacht aanwezig zijn op het
10
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bedrijf. In Kamerik, waar het ‘ons kent ons’ gehalte hoog is, wonen we
inmiddels al meer dan tien jaar naar volle tevredenheid en hebben we 2
kinderen: Kevin (10) en Lindsey (8).
Over mijn politieke verleden kan ik kort zijn want die heb ik niet. Wel is
mijn vader gemeenteraadslid in Kamerik geweest toen dit nog
zelfstandig was. Ik kan me herinneren dat hij er zeer veel stukken voor
moest lezen.
Ruim een jaar geleden werd ik door een Kamerikse burger die ik erg
hoog heb staan benaderd om mee te denken in het CDA. Daar ben ik
toen over gaan denken en tot de conclusie gekomen dat Kamerik en de
agrarische sector slecht vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad van
Woerden. Woerden wil zich presenteren als hoofdstad van het Groene
Hart en daar maakt de agrarische sector een belangrijk deel van uit.
Zonder deze sector zou er geen groen hart zijn en inmiddels is al een
groot deel bebouwd. Dit heeft me doen besluiten om me aan te sluiten
bij de CDAfractie om hierin mee te denken. De portefeuille is dan ook
‘ruimte’. Verder zijn onderwerpen als bodemdaling, groene energie,
dierenbeleid, buitengebieden, dorpskernen, klimaatverandering,
wateroverlast en onderhoud openbare ruimte wel aan mij besteed.
Ik denk inmiddels een klein jaar mee in de CDA fractie en dat is me tot
nu erg goed bevallen. Wat politiek betreft moet ik nog veel leren, maar
in de fractie voel ik me wel thuis. Mede doordat verschillende mensen
met kennis op allerlei vlakken een hecht team vormen die de toekomst
voor Woerden en omliggende dorpskernen veel goeds wil laten
toekomen.
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DE KERNEN
Harmelens’ politieke perikelen
door Toos van Soest, fractielid CDA Woerden
Het kan u niet zijn ontgaan dat er behoorlijk wat te
doen is over het verkeer door het dorp. Jarenlang
hebben de inwoners van Harmelen gedacht dat met
het
open
gaan van de
randwegen alle
verkeersproblemen zouden zijn opgelost, maar dat is
niet het geval gebleken. Het feit dat de Dorpstraat
wordt gerenoveerd werkt ook niet mee aan de doorstroming. Harmelen
is, zo lijkt het, tijdelijk een bijna onneembare vesting.
Dat veel inwoners van Harmelen begaan zijn met het onderwerp
‘Verkeer’ bleek uit het aantal insprekers in de vergadering van de
raadscommissie waarin ‘Verkeersdoorstroming Harmelen’ op de
agenda stond. Dit waren maar liefst elf personen. Allemaal gaven ze
hun visie op het verkeersbeleid in Harmelen en adviezen aan het
college over hoe het wat hen betreft beter zou kunnen. Daarbij stonden
de insprekers onderling soms lijnrecht tegenover elkaar.
Het CDA heeft moeite het college te begrijpen als het gaat om de visie
achter beslissingen over verkeersdoorstroming in Harmelen. Een
voorbeeld : de afsluiting van Groenendaal voor autoverkeer werd door
het college met hand en tand verdedigd omdat Groenendaal een
smalle landweg is. Haanwijk blijft echter open voor bijna alle verkeer,
terwijl dit óók een smalle landweg is. Ja, het CDA heeft beide wegen
daadwerkelijk opgemeten, en ze zijn nagenoeg even smal.
In de loop van 2016 is de renovatie van de Dorpstraat klaar. Wat het
CDA betreft wordt er dan gekeken wat er in Harmelen nodig is aan
verkeersregulerende maatregelen. En wat het CDA betreft wordt daarbij
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naar àlle mogelijkheden gekeken, ook het eventueel weer openstellen
van Groenendaal voor auto’s. Voor landbouw en werkverkeer dient
daarbij gewoon ruimte in de dorpskern te blijven, zoals dit al honderden
jaren het geval is.
Het CDA heeft goede banden met het (agrarische) bedrijfsleven in
Harmelen. Van daaruit weet zij dat (landbouw) vrachtverkeer alleen door
de dorpskern rijdt als het écht niet anders kan. Harmelense
ondernemers moeten op een fatsoenlijke manier hun werk kunnen
blijven doen. Als zij hun verantwoordelijkheden maar blijven nemen op
het moment dat zij deelnemen aan het verkeer hoeven er geen
ongelukken te gebeuren. Het CDA zal ze daar zeker op aanspreken.
Er is vanuit Harmelen ook goed nieuws te melden. Het CDA diende in
juni 2014 een motie in om op het terrein van de Notenbalk, wat een
dezer dagen vrij komt, starterswoningen te laten bouwen. Deze motie
werd toen verworpen omdat een aantal fracties eerst de woonvisie en
daarbij horende strategische woningbouwplanning van de gemeente
wilden afwachten. Die visie en planning is inmiddels verschenen en
daar staan zij nu ook in, de starterswoningen die in 2016 gebouwd gaan
worden óp het terrein van de Notenbalk. Zo ziet u maar, deelname in het
college is niet altijd noodzakelijk om goede ideeën uitgevoerd te
krijgen.

Kamerik
door Job van Meijeren, fractielid CDA Woerden
en John Boere, fractieassistent
Drie Kamerikse onderwerpen kwamen de afgelopen weken voorbij.
Het onderhoud aan de wegen, woningbouw in de toekomst en het
bestemmingsplan Oortjespad. Mede dankzij onze nieuwe
fractieassistent John Broere weten we wat er speelt in het dorp.
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Onderhoud
In Kamerik staat onderhoud aan de wegen Overzicht, Overstek,
Voorhuis, Hallehuis, Spijkerlaan en Mijzijde al enige tijd op de planning.
Voorjaar 2015 zou er worden begonnen met het uitvoeren van de
reconstructie. Het is nu bijna winter en de schop gaat eindelijk de grond
in. Uit informatie van inwoners en aannemer blijkt dat in het voorjaar al
bekend was dat de reconstructie ingewikkeld zou worden. Herhaaldelijk
is aangekondigd dat echt met de reconstructie zou worden begonnen.
Bewoners werden in het voorjaar geïnformeerd dat de werkzaamheden
zouden aanvangen, maar hoorden heel de zomer niets. In september
begon het werk, maar het werd snel stilgelegd omdat de leidingen van
de nutsbedrijven vastzitten in het asfaltpakket. Twee maanden later lijkt
dit probleem tte worden aangepakt, maar met de winter voor de deur
dient dit wel met enige voortvarendheid te gebeuren. Al met al
verdienen de aanpak en de communicatie van dit project geen
schoonheidsprijs, terwijl toch vooraf bekend was dat het project
ingewikkeld zou worden. Het CDA heeft het College daarom om uitleg
gevraagd. Tijdens de dorpsschouw in Kamerik met het dorpsplatform
viel ons ook al op dat dit project niet vloeiend loopt, en vandaar onze
zorg en het kritisch volgen van de gang van zaken.
Woningbouw
De woningbouw in Kamerik in de komende jaren staat in de woonvisie
beschreven. Als we vervolgens naar kansen kijken voor de komende
jaren dan is er voor starters goed nieuws, er komen weer wat
bouwprojecten aan, bijvoorbeeld in de toekomst ook op de locaties van
de scholen (onlangs is het plan scholenbouw Kamerik goedgekeurd
door de raad). Op de langere termijn is er zorg dat Kamerikse
woningbouw ‘op slot’ komt. De provincie houdt keihard vast aan de rode
contouren, ontwikkelingen in Noord komen dan tot stilstand. Reden tot
zorg voor het CDA, want Kamerik moet in onze ogen vitaal blijven als
dorpskern. Daarom is voorzichtige groei voor de lokale gemeenschap
van belang. Zodat jongeren ook in hun dorp kunnen blijven wonen.
14
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Reden voor Job om vragen te stellen bij de bespreking van de
woonvisie en de wethouder mee te geven vooral in gesprek te gaan
met de provincie. Dat beloofde wethouder Schreurs dan ook, hij wil
kijken naar de kansen van een kernrandzone. Dat is een instrument
waarbij de provincie woningbouw aan de rand van het dorp toestaat als
er ook kwalitatieve verbeteringen zijn zoals groen en water. Dat geeft
perspectief voor de toekomst!
Oortjespad
De raad spreekt in december ook weer over het bestemmingsplan
Oortjespad. Eerder werd dit plan door de rechter vernietigd. Op 30
november hebben we de ondernemers van Kamerijck op bezoek
gehad in de fractie om meer informatie te krijgen over hun plannen. We
krijgen ook veel informatie van inwoners die niet zo blij zijn met de
plannen en toetsen goed of de plannen passen bij Kamerik. Komende
maand zal hierover besluitvorming plaats gaan vinden.

Resultaat voor Woerden; Brediusboerderij en Parkeren
door Job van Meijeren, fractielid CDA Woerden
Twee resultaten voor Woerden die het CDA heeft
geboekt in de afgelopen periode vragen er om te
worden uitgelicht. Het CDA mag dan in de oppositie
zitten, soms zijn we uiterst effectief in het bereiken van
onze doelen.
Brediusboerderij
Over de Brediusboerderij is een uiterst spannend debat gevoerd. Het
college kwam met een halfslachtig voorstel om deze monumentale
boerderij voor een half miljoen euro te kopen. Het CDA was hier zeer
kritisch op : Wat kopen we? Wie neemt het risico? Wat gaan we ermee
15
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doen? Zomaar drie vragen die CDA raadslid Toos van Soest
(woordvoerder Vastgoed) stelde in de commissie. Het CDA wilde een
uitgewerkt plan van het college voor we konden instemmen. Immers, zo
redeneerde Toos, ook als ondernemer moet je een plan hebben
voordat je financiering rondkrijgt.
Die druk van het CDA sorteerde effect.
Het college kwam met een uitgebreide
toelichting en onderbouwing. Dat kwam
mede omdat binnen de coalitie verschil
van inzicht bestond over de plannen. Met
name D66 was geen voorstander van de
aankoop. Het CDA kon dan ook extra
eisen stellen, en die kwamen er in de vorm van een amendement.
Daarin werd vastgelegd dat het college geen structurele middelen zou
bestemmen voor de boerderij, er moet een exploitatie komen die
zonder gemeenschapsgeld rondkomt. In ruil daarvoor konden wij
instemmen met de aankoop van het pand, omdat het past in de
vastgoedgedachte van het CDA dat sommige panden bij Woerden
horen. Deze boerderij is zo'n pand en, zo wees taxatie door een
makelaar uit de achterban uit, de vraagprijs was marktconform, een
belangrijk punt van aandacht. Al met al kon de fractie dan ook akkoord
gaan met het voorstel nadat een meerderheid instemde met het
amendement.
Het voorstel haalde het dankzij het CDA, want D66 stemde tegen het
voorstel van het college. Daarmee komt er op termijn een
vernieuwende Brediusboerderij beschikbaar voor de Woerdense
gemeenschap!
Parkeren
Een tweede succes bereikte het CDA op het gebied van parkeren. In
de verkiezingstijd hadden we al aangegeven dat dit een belangrijk punt
is voor onze partij. Nu konden we dat bij de begroting voor het eerst
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handen en voeten geven. Met steun van coalitiepartij VVD en de
oppositiepartijen Lijst Van der Does en Inwonersbelangen werd een
meerderheid gehaald voor een pilot, waarbij een exploitatieoverschot
van circa €70.000 wordt ingezet om in overleg met inwoners en
ondernemers het betaald parkeren te beperken.
Belangrijk, want het is ons een doorn in het oog dat
op onlogische tijden parkeergeld wordt geheven.
Bijvoorbeeld op maandag en dinsdag en op de
avonden. Met dit geld is er een mogelijkheid om dat
te beperken. Dat dit in samenspraak met inwoners en
ondernemers zal gebeuren geeft kansen om ook hun
ideeën in te zetten. Misschien ontstaat er met cofinanciering met
initiatief tot meer maatregelen. Het doel hiervan is te kijken of de
Woerdense binnenstad aantrekkelijker kan worden gemaakt. Voor de
ondernemers natuurlijk van groot belang. En op een andere manier kan
dat de gemeente weer geld opleveren natuurlijk.
Al met al zijn we blij met dit politieke kunststukje. Fractievoorzitter Arjan
Noorthoek sloot in de schorsing van de begrotingsraadsvergadering de
deal met de VVD waardoor hiervoor een meerderheid ontstond. In ruil
voor de steun ging het CDA akkoord met een voorstel waarbij de
ozbstijging met 0,5% wordt beperkt tot 1,5%. Ook een voorstel waar
de inwoner beter van wordt. U begrijpt, daar doen we het voor bij het
CDA!

De Middenweg in Zegveld is een zorgenkind
door Piet Brak, voorzitter dorpsplatform Zegveld
In het Zegveldse wegennet is de Middenweg al jarenlang een
zorgenkind. Op de vergaderingen van het dorpsplatform is deze weg
vaak gespreksonderwerp. Daarom staat de volgende passage in het
dorpsplan 20152019 : “De Middenweg tussen Rondweg en Meije is
17
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te smal voor het brede verkeer dat hier passeert. Dit geeft schade
aan de bermen. Door aanleg van een aantal wisselplaatsen kan een
deel van de problematiek worden opgelost.”
De Middenweg is de verbindingsweg
tussen de kernen Zegveld en de Meije, en
tevens de verbindingsweg tussen drie
boerderijlinten : Rondweg, Dwarsweg en
Meije. Het aantal actieve boerenbedrijven
hier neemt af, maar de overblijvers nemen
in omvang toe. De landerijen die daar bij
horen komen meer en meer verspreid te liggen. Dit betekent een
toename van vervoersbewegingen door zwaar landbouwverkeer. Ook
bij transport van veevoer en melk neemt de asdruk toe. De slappe
boden in het gebied kan die gewichtstoename niet aan, en dit betekent
schade aan de wegen en dus duurder onderhoud.
Kort na 1960 was er in Zegveld een ruilverkaveling gaande. Er zijn in die
tijd meerdere ontsluitingswegen aangelegd door het polderland, en de
Middenweg is daar één van. De weg heeft een breedte van ongeveer 4
meter, en bij de aanleg was dat genoeg. Personenwagens kunnen
elkaar bij rustig rijgedrag passeren. Voor vrachtverkeer is dat lastiger,
maar met enig geduld en behendigheid van de chauffeurs ging dat
jarenlang ook redelijk goed. Het landbouwverkeer wordt echter steeds
breder. De maximale breedte is nu 3 meter, en de huidige Middenweg
is daar met een breedte van 4 meter niet op berekend. Al jarenlang
worden de bermen door landbouw en vrachtverkeer gebruikt om elkaar
te passeren met alle gevolgen van dien. Brede sporen in de bermen en
afbrokkelend asfalt.
Het Dorpsplatform heeft de gemeente voorgesteld een achttal
wisselplaatsen aan te leggen tussen Rondweg en de Meije. De
gemeente begroot de aanleg daarvanvan op een totaalbedrag tussen
de 60.000 en 100.000 euro. Deze investering kan niet bekostigd
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worden uit het reguliere onderhoudsbudget van de gemeente voor
polderwegen, dus het geld ervoor is er op dit moment dus niet.
Bovendien past het aanleggen van wisselplaatsen in de optiek van de
gemeente niet bij de huidige wegbreedte van 4 meter. Wisselplaatsen
worden normaal gesproken aangelegd bij smallere wegen. In de
discussie is daarom zelfs voorgesteld de Middenweg smaller te maken,
mede om te hard rijden van personenauto’s tegen te gaan. Het
Dorpsplatform vindt dat geen goed plan, omdat de schade aan de
bermen door vrachtverkeer dan alleen nog maar erger wordt .
Als tussenoplossing is in de laatst gehouden vergadering van het
Dorpsplatform voorgesteld om de locaties van de beoogde
passeerplekken nu eerst te gaan aanvullen met puin, en dat regelmatig
te herhalen. Als daar bij het passeren zwaar verkeer overheen rijdt kan
de verharding gaan ‘zetten’. Na voldoende zetting kan worden
geasfalteerd, en de kosten zijn dan een stuk lager dan nu voor bij
complete aanleg is berekend.
Daarnaast is het nodig dat er binnen het gemeentelijk apparaat en in de
politiek een discussie op gang wordt gebracht over hoe het in Woerden
verder moeten met polderwegen van het type Middenweg. Het lijkt
onontkoombaar dat er in de nabije toekomst voor dit soort wegen
structureel investeringen moeten worden gedaan. De ontwikkelingen in
de landbouw staan niet stil, en lengte, breedte en zwaarte van het
landbouwverkeer zullen blijven toenemen. Of er moeten andere
oplossingen komen.
Een geluk bij dit alles is dat er enkele tientallen jaren geleden met
subsidie van de landelijke overheid een fietspad langs de Middenweg
kon worden aangelegd naar de Meije. Fietsers en bromfietsers kunnen
hier ten minste veilig rijden.
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HET WATERSCHAP EN DE PROVINCIE
Toekomstvast en Duurzaam
door Bernard de Jong, hoogheemraad De Stichtse Rijnlanden
Het CDA in Woerden heeft afgelopen maart
bij de verkiezingen voor het Waterschap een
geweldig resultaat geboekt. Ruim 5400
woerdenaren stemden op het CDA, bijna twee
keer zoveel als de tweede partij met 2900
stemmen. Dat schept wel verplichtingen !!!
De CDAfractie in het waterschap bestaat uit 3
personen: Kaj Valk uit De Bilt, Ko Droogers uit Kamerik en Bernard de
Jong uit Woerden. Het gebied van het waterschap is zeer uitgestrekt,
het loopt van BodegravenReeuwijk tot Rhenen achter de Utrechtse
Heuvelrug. Drie gebieden met een heel eigen karakter en vanuit het
waterbeheer verschillende opgaven.
De Utrechtse Heuvelrug met z’n heuvels en zandgronden vraagt veel
aandacht van het waterschap in verband met verdroging en
wateroverlast.
Het stedelijk gebied van Utrecht vraagt om veel aandacht voor de
waterkwaliteit in de stad en wateroverlast bij piekbuien en hittestress in
droge en warme perioden.
Het westelijk veenweidegebied rondom Woerden en de Lopikkerwaard
heeft temaken met bodemdaling en het waterbeheer kan bijdragen aan
het afremmen van de bodemdaling en daardoor het behoud van de
agrarische sector en de koe in de wei.
Maar ook is er aandacht voor de waterbehoefte van de natuurgebieden
in het werkgebied van het waterschap.
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Woerden is goed vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van het
waterschap, naast het CDA met Ko en Bernard hebben ook de PvdA en
CU Woerdenaren in hun gelederen. En ook de niet politiek gekozen
fractie van Landbouw, Natuur en Economie(LNE) heeft twee
woerdenaren onder de leden, namelijk Bert de Groot en Toos van
Soest. Beide niet onbekend in ons Woerdense CDA.
Na de verkiezingen in maart jongstleden
moest het college van Dijkgraaf en
Hoogheemraden worden samengesteld,
het dagelijks bestuur van het waterschap
zoals burgemeester & wethouders dit zijn
bij de gemeente. Na onderhandelingen van bijna een maand vonden de
partijen LNE, Water Natuurlijk(WN) CDA en PvdA elkaar in een
programma voor de komende vier jaren onder de titel: “Toekomstvast
en Duurzaam”. Een programma met een hoog CDA gehalte waarbij
goed rentmeesterschap en duurzaamheid centraal staan. Maar ook in
de personele samenstelling komt Woerden goed aan z’n trekken. De
fractie van LNE schoof Bert de Groot als hoogheemraad naar voren en
het CDA Bernard de Jong. Zij zijn natuurlijk verantwoordelijk voor het
gehele grote gebied van het waterschap, maar locale kennis van de
vraagstukken in het westelijk veenweidegebied komt goed van pas.
De CDAfractie zal in de komende nummers van CDAactief schrijven
over waterschapsonderwerpen uit Woerden en omgeving. Indien u zich
alvast wil oriënteren op de actuele thema’s waar het waterschap zich
mee bezig houdt kunt u via internet kennis nemen van “Waterkoers
20162021;
Water
in
beweging”.
Kijk
daarvoor
op
http://www.waterschaponline.nl/hdsr . Informatie over de CDAfractie in
het waterschap kunt u vinden op website van de provinciale afdeling van
het CDA : 
http://www.cdaprovincieutrecht.nl
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Het CDA in de provincie
door Teus van Oosterom, cie.lid Provinciale Staten Utrecht
Geachte CDAleden,
hierbij even een kort bericht uit de Provinciale Staten.
Tijdens de op 18 maart 2015 gehouden verkiezingen
haalden we als CDA, na een enthousiaste campagne,
meer stemmen dan in 2011. Die stemmenwinst was
echter niet voldoende voor een zetelwinst, en dus werden het ook nu
voor ons zes zetels.
Na pittige collegeonderhandelingen nemen we nu weer deel aan het
college van Gedeputeerde Staten, met de portefeuille landbouw,
landelijk
gebied,
natuur
en
herbestemming
leegstaande
kantoorgebouwen. Als gedeputeerde kan Bart Krol zijn werk dus
voortzetten.
Er is een coalitie gevormd met VVD, D66 en GroenLinks, maar in
andere zetelverdeling in de Staten. Die was namelijk VVD (11), CDA
(6), D66 (5), en GL (4) en wordt voor de nieuwe periode VVD (9), D66
(9), CDA (6), en GL (4).
Er zijn onder andere afspraken
gemaakt om meer woningen
energieneutraal te maken en ook het Akkoord van Utrecht verder uit te
werken. Zelf mag ik het CDA in de commissie Ruimte Groen en Water
vertegenwoordigen, en ben ik de eerste opvolger voor een zetel in
Provinciale Staten, met voldoende uitdagingen voor de komende
periode.
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TOT SLOT
Meditatie: In de nacht gekomen…
door ds. Maarten Diepenbroek
EvangelischLutherse gemeente Woerden
Een witte kerst. Over een paar weken zullen de
weerkundigen zich wel weer aan de eerste
voorspellingen wagen. Zal het dit jaar een witte
kerst worden? Hoeveel procent kans op wel of
niet? De pestvogel uit Scandinavië is gesignaleerd.
Voorbode van een strenge winter? De eikels vielen
ook vroeg dit najaar. Mijn moeder zegt dan altijd dat
het streng gaat vriezen.
Bij de romantiek van het kerstfeest hoort natuurlijk dat het vriest en
sneeuwt. De meeste taferelen van de geboorte van het kerstkind laten
wit besneeuwde daken zien. En ook in veel kerstliederen gaat het over
sneeuw en ijs.
‘In de nacht gekomen, kind van hogerhand.’ Zo begint een kerstlied van
André Troost. Het lied is te zingen op de melodie van ‘In the bleak
Midwinter’, een bekende Christmas Carol. Die carol bezingt de koude
winternacht waarin Christus is geboren. Er waait een ijzige wind. Het
heeft zo hard gevroren, dat de aarde hard is als staal. Water is als
steen. Sneeuw valt op sneeuw. In die nacht is Jezus geboren.
Historisch gesproken slaat dit natuurlijk nergens op. In Palestina vriest
het bij mijn weten nauwelijks in de winter, laat staan dat het er sneeuwt.
Waarom verlangen wij toch zo naar een witte kerst? Een strenge winter
brengt anders genoeg ongemak. Ouderen kunnen de deur niet uit voor
de dagelijkse boodschappen, autoaccu’s lopen leeg.
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Sneeuw heeft iets magisch. Als de witte sneeuwvlokjes neerdwarrelen,
krijgt de aarde een soort betovering. Er komt een zachte witte deken te
liggen over de aardse dingen. De wereld krijgt een nieuw gelaat en laat
zich van haar zachte kant zien. Misschien heeft de komst van het
kerstkind ook wel met deze betovering te maken.
Ik denk dat daarom die kerstnacht ook koud moet zijn. IJzig koud. Want
dat is zoals mensen onze wereld vaak ervaren. In onze levens kan
soms een ijzige wind waaien. De vrieskou van de dood. De nacht van
eenzaamheid. In die nacht is Jezus gekomen. ‘In de nacht gekomen,
onmiskenbaar kind, kom, doorwaai de bomen, zachte zuidenwind.’
André Troost gebruikt voor Christus het beeld van een zachte
zuidenwind. De komst van de zoon van God is als een zuidenwind, die
de bomen doorwaait. Het is een kind dat ons doet ontdooien. Het is een
kind dat koude harten verwarmt.
Wat is de magie van het kerstkind? God komt in deze wereld in iets dat
kwetsbaar is en onaf. ‘Onmiskenbaar kind’, noemt Troost dat. Een
kwetsbaar begin. En het is een begin. God komt in onze wereld in iets
dat nog niet af is. Een kind moet nog groeien.
Ik wens u en mijzelf toe, dat wij deze kerstperiode weer het kind in
onszelf mogen ontdekken en koesteren. Dat wij ons van onze
kwetsbare en zachte kanten durven laten zien. En dat wij elkaar ruimte
geven om te groeien. Ruimte voor groei en ontwikkeling. Om te
ontdooien, op te warmen, open te bloeien.
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