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Een altijd open deur
Gerard Middelkoop
Na een zomer met heel veel zonnige en warme dagen en
een mooie vakantieperiode is het gewone leven weer
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gestart. Het onderwijs vraagt daarvoor de aandacht op
spandoeken met de tekst ‘De scholen zijn weer begonnen’.
Dat betekent voor iedere deelnemer aan het verkeer: “Let op
onze kinderen, ze gaan weer naar school.”
Zoals de schooldeuren na de vakantie open zijn gegaan voor
de leerlingen, zo zijn de deuren van de winkels, kantoren en
bedrijven weer volledig open en draait alles op volle kracht.
En inmiddels groeit het aantal winkels en ook wel bedrijven
die alle dagen in de week doordraaien. Om dat te
benadrukken lees je bij sommige bedrijven op een spandoek:
“Op zondag open”. In de toekomst zal zo’n spandoek niet
meer nodig zijn. Dan weet men niet beter of alle dagen kun je
overal inkopen doen en staan de deuren dus elke dag open.
Onder leiding van Ad de Regt, wethouder in IJsselstein, is het
coalitieakkoord tot stand gekomen met als titel ‘Duurzaam en
daadkrachtig, midden in de samenleving’. Onze wethouder
Tymon de Weger is in deze coalitie weer teruggekomen. Hij
krijgt ruimtelijke ontwikkeling, woningbouw, duurzaamheid en
zorg & welzijn in de portefeuille. Simon Brouwer, Hugo Bulk en
Tymon de Weger hebben vele uren aan het akkoord gewerkt,
samen met de andere coalitiepartijen. En nu aan de slag met
een goed doortimmerd en ambitieus programma!
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Dat de deuren van een kerkgebouw op zondag open staan,

wijken en dorpen meer vorm en moet de zorg voor de

is niet nieuw. Wat dat betreft hebben de kerken de primeur

inwoners verbeteren en efficiënter worden.

met de zondagsopenstelling en zij zullen die houden.

Woningbouw

Iedereen is er elke zondag welkom en men krijgt de
gelegenheid om in alle rust te luisteren naar een goede
boodschap. Tijdens de kerkdienst wordt aan de hand van de
Bijbel uitgelegd dat er nog een andere deur is die open staat.
Een open deur waar wij door kunnen gaan tot ons eeuwig
behoud. Die deur is geopend door God Zelf, vanwege het
offer dat zijn Zoon Jezus Christus heeft gebracht. Die deur
staat altijd open tot aan de wederkomst en de grootste
zondaren kunnen genade ontvangen en behouden worden.
In die zin is dit ook een continu proces. Continu tot aan de
wederkomst op de wolken van Christus. Wat is er mooier en
rijker dan aan het eind van het leven door deze altijd open
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ontwikkeling van de Poort van Woerden (Snellerpoort,
Stationsgebied en Middelland) krijgt komende periode vorm.
In de dorpen wordt eveneens de woningbouw snel vlot
getrokken.

Verkeer
De verkeersknelpunten in Woerden West en Oost worden
aangepakt. In Woerden Oost wordt de Steinhagense weg
omgelegd en er komt een ongelijkvloerse fietskruising. Verder
komt er een snelle fietsverbinding langs het spoor.

Deur (Christus) te mogen binnengaan in de eeuwige

Duurzaamheid

heerlijkheid!

We willen Techcampus realiseren en trekken fors geld uit om

Vanuit het perspectief dat deze altijd deur open staat,
verricht de SGP haar opdracht in het nieuwe seizoen.

de ambitie CO2neutraal in 2030 te halen. We kiezen in
schuifruimte voor bedrijventerreinen en gaan die ontwikkelen.
Geld voor nieuwe generaties die opgroeien in Woerden blijft
beschikbaar. We verbeteren de dienstverlening van de
gemeentelijke

organisatie

door

in

de

eerste

jaren

te

investeren. Dat levert in de toekomst geld op.

Financiën
En we willen het huishoudboekje van de gemeente op orde

brengen.
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opgenomen in de begroting. Kosten worden ook niet
vooruitgeschoven naar de toekomst. De inkomsten vanuit de
OZB worden in de eerste twee jaar met 3% verhoogd. De
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Ontwikkeling fractie
De nieuwe fractieleden van onze fractie zijn druk bezig met
het zich eigen maken van de dossiers en het leren kennen
van de gemeentelijke organisatie. Als fractie hebben we ook
opnieuw nagedacht over onze werkwijze en verdeling van
het werk. We zijn met elkaar anderhalve dag ‘de hei’ op
gegaan

met

als

programma

‘Teambuilding

en

visie/

strategievorming’. Eén van de resultaten is dat er nu een
mooie verdeling is ontstaan tussen fractievoorzitter, team
coördinator (nieuwe rol), korte termijn en lange termijn
(nieuwe rol) en als laatste secretariaat en communicatie. De
nieuwe organisatie geeft veel energie en we zijn zeer

Belasting betalen. Geen leuke bezigheid, zie ik u denken.

enthousiast.

Inkomstenbelasting, box 1, 2 en 3 en wat er allemaal bij hoort.

Deze effectieve manier van werken was nodig: Hugo Bulk
heeft na zorgvuldige afweging aangegeven te stoppen als

Het maakt deel uit van ons leven als burger. We horen en
lezen ook over ontduiking, belastingparadijzen en witwassen.

fractieassistent en gaat zijn energie stoppen in zijn nieuwe

Jezus wordt ook bevraagd over deze zaken. Op de vraag of

baan, gezin en mogelijke vervolgstudie. We danken Hugo

er belasting moet worden betaald vraagt Hij een muntstuk en

enorm voor zijn inbreng van de afgelopen jaren! We wensen

wijst de vraagsteller op de afbeelding en het opschrift. Het is

hem alle goeds samen met zijn gezin.

een munt met de afbeelding van de keizer. En dan geeft

Dossiers

Jezus het verrassende antwoord: “Geef aan de keizer wat

Ondertussen hebben we alweer diverse stevige dossiers te
pakken: beleidskader van de binnenstad, de begroting 2019
2022, participatie en de nieuwe omgevingswet. Ook de

van de keizer is en aan God wat van God is.” Een tweeledige
opdracht dus. Paulus onderstreept het door te zeggen dat de
overheid de dienaar van God is.

alledaagse dingen gaan door. Zoals de bouw van het

En wij? Geven we de overheid wat haar toekomt en geven

gemeentehuis  het wordt heel mooi! , discussie over de

we aan God wat we Hem verschuldigd zijn? Het eerste gaat

teckelfokkerij of illegaal geslagen heipalen op Geestdorp 4.

maar om een klein stukje van ons bezit en inkomen, maar in

Alles komt langs op maandagavond tijdens de inmiddels

het tweede vraagt God alles van ons. Jezus vat het samen:

wekelijkse fractievergadering. U/jij bent altijd welkom om mee

“God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf.”

te luisteren en te denken! Stuur vooraf even een mail naar
ericdejonge@cusgpwoerden.nl.

Belangrijke data seizoen 20182019
Ledenvergadering en open avond op D.V. 12 november 2018 in gebouw Elim te Kamerik
Deze avond zullen we samen onze wethouder Timon de Weger en fractieleider Simon Brouwer op een interactieve manier het
nieuwe beleid van de gemeente Woerden tegen het licht houden. Het belooft een boeiende avond te worden. Iedereen die
de christelijke politiek in Woerden een warm hart toedraagt, kan deze avond niet missen en is daarom van harte welkom!
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