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Een nieuw begin
Gerard Middelkoop
Elk voorjaar ontwikkelt zich weer nieuw leven in de natuur. Het
frisse jonge groen aan de bomen en struiken is overal te zien

Uit de fractie
Christenunie/SGP
Simon Brouwer

en geeft in korte tijd een nieuwe uitstraling aan onze
leefomgeving: een nieuw begin.
Zo’n nieuw begin is er niet alleen in de lente, het doet zich
ook wel in andere situaties van het leven voor. Bijvoorbeeld in
de politiek. Wat de inwoners van GrootBrittannië als een
nieuw begin zagen toen ze in meerderheid voor de Brexit
kozen, daar is voor de meesten van hen het nieuwe begin
allang af.
Een ander voorbeeld is het nieuwe elan dat de partij Forum
voor Democratie uitstraalt en de grote politieke winst die dat
heeft opgeleverd bij de laatste verkiezingen voor de
provinciale staten. In Woerden behoort deze partij volgens
deze uitslag tot één van de drie grootste

Eropuit: het belang van objectieve
criteria rondom schuifruimte voor
bedrijven
Na weken van voorbereiding heeft de raad recent besloten
enkele gebieden aan te wijzen waar bedrijven zich zouden
kunnen vestigen. Deze gebieden worden verder onderzocht
op haalbaarheid. Onze motie werd raadbreed aangenomen.
Waar gaat het om?
Al jarenlang loopt Woerden aan tegen onvoldoende ruimte
voor lokale ondernemers om uit te breiden. Schuifruimte is
uitbreidingsruimte, zodat bedrijven uit Woerden een nieuwe
partijen die meer dan 3.000 stemmen hebben. Voor FvD is dit

vestiging kunnen starten, waarbij de ruimte die achtergelaten

een heel mooie uitslag en een geweldige uitdaging om deze

wordt, weer kan worden ingezet om andere bedrijven te

stemmenwinst om te zetten in politieke munt. Het moet

helpen. Denk aan een soort ruilverkaveling, waarbij alle

allemaal anders en beter. Zal er met deze partij een nieuw

puzzelstukjes net wat makkelijker op hun plek vallen. De

begin komen in onze samenleving?

noodzaak voor het vinden van 69ha op korte termijn is voor

Er heeft zich gelukkig op wereldniveau al een nieuw begin

ons hoognodig en staat dus niet ter discussie.

voltrokken. Dat is gebeurd op de paasmorgen op het

We zijn als voorbereiding met de fractie op de fiets gestapt en

moment waarop de Heere Jezus opstond uit de dood en het

hebben alle locaties goed bekeken. De conclusie is: geen

graf verliet. Hij maakte daarmee het echte NIEUWE BEGIN,

enkele locatie is perfect. We hebben gemerkt dat heel

waardoor

deze wereld

Woerden meedenkt met dit onderwerp. Veel mensen vinden

behouden (zalig) kunnen worden. Zij zien uit naar het grote

er iets van, getuige ook de grote opkomst bij een eerdere

moment waarop hun Verlosser en Zaligmaker terugkomt op

beeldvormende sessie.

in

zichzelf

verloren

mensen

in

deze aarde en alles echt weer nieuw zal maken. Dan breekt
de eeuwige lente aan, door het nieuwe begin op de
paasmorgen.

Ook uit persoonlijke gesprekken met direct betrokkenen
merken we dat het opleggen van voorkeursrecht, waardoor
een eigenaar niet meer zomaar zijn grond kan verkopen aan
projectontwikkelaars, een enorme persoonlijke impact heeft.
Dat beseffen wij terdege!
Tegelijk moeten wij als gemeenteraad alle belangen zuiver
afwegen. Om dat te doen, vinden wij het belangrijk dat elke
afzonderlijke fractie transparant de keuze kan maken welke
criteria fracties prioriteit geven. We hebben daarom een
motie ingediend, om alle criteria bij het verder onderzoeken
voor elke locatie inzichtelijk te maken. Op die manier kan de
besluitvorming vervolgens op een zuivere manier in de raad
behandeld worden.

Doen en laten

Wijziging schenktijden jeugdsozen
(paracommerciele horeca)
Vanuit PW en VVD werd een voorstel gedaan om de

Johan Schimmel

schenktijden van jeugdsozen te verlengen (van 1 uur naar 3
uur). We hebben een goed gesprek gehad met twee
vertegenwoordigers van de jeugdsozen. Uiteindelijk is het
voorstel gewijzigd door de raad aangenomen, namelijk een
verlenging naar 2 uur.
Ik wil u de reactie van de initiatiefnemers na afloop niet
onthouden: ‘Van alle partijen waar ik de visie van de
jongerensozen heb mogen vertegenwoordigen en mogen
verdedigen, was de avond bij uw partij voor mij toch de
meest waardevolle. Ik had het idee dat er bij uw partij
daadwerkelijk

geluisterd

werd

en

op

inhoud

werd

gediscussieerd. Dit is iets waarvan ik persoonlijk denk dat nog
vele andere partijen in de raad van Woerden nog veel van
kunnen leren: het uitspreken dat dialoog en debat belangrijk
is, is iets anders dan dit daadwerkelijk (zelf) doen en er

Er was veel mis in het land waar Jezus zo’n 2000 jaar geleden

inhoudelijk aan bijdragen.”

rondging. In Mattheüs 23 lezen we hoe de toenmalige
leidslieden handelden met het volk en met welke persoonlijke

Tot slot, wist u dat:
1.

2.

belangen ze dat deden. Steeds weer spreekt Jezus ze aan

we inmiddels in het nieuwe gemeentehuis vergaderen

met: ‘Wee u!’ Het was in die tijd gewoon dat iedere inwoner

(sinds 18 april);

10 procent van zijn inkomsten gaf voor de dienst van God. De

we het college hebben gevraagd om voor de begroting

leiders beroemden zich erop dat ze deze plicht nauwgezet

uit te zoeken of er een regeling kan komen voor het
saneren van asbestdaken;
3.

ons

plan

uit

het

verkiezingsprogramma

om

een

vrijwilligerspas voor mantelzorgers te ontwikkelen, wordt

4.

waarnamen. Ze gaven zelfs de tienden van hun meest
onbeduidende bezittingen.
Maar, zegt Jezus dan, jullie vergeten het belangrijkste,
namelijk het oordeel, de barmhartigheid en het geloof. Alle

door het college uitgezocht;

dingen van Gods wet zijn belangrijk, maar dié zijn het

de raad bezig is om, op ons initiatief, een hoorzitting te

vraag is: hoe staan wij in het leven? Doen we onze plicht en

organiseren met organisaties rondom duurzaamheid,
zodat de plannen van onderaf worden omarmd?

belangrijkst die een uitdrukking zijn van innerlijke heiligheid. De
doen we het ook met de goede innerlijke gezindheid?
Deze dingen moest men doen, en de andere, ook de kleine
dingen, niet nalaten, houdt Jezus ons voor in vers 23 van dit
hoofdstuk.

Belangrijke data
Partijdag 2019 zaterdag 18 mei
in het NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein. Ontvangst 9.30 uur.

Europese verkiezingen 23 mei 2019
Voor alle data geldt: Zo de Heere wil en wij leven
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