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Zorgen om zorg
Na het zomerreces start de voorbereiding op de begroting
20202023. Nadat in het voorjaarsoverleg al duidelijk werd dat
Woerden op een tekort afstevende, is in de zomerperiode
hard gewerkt om het complete sociaal domein tegen het
licht te houden. De in het coalitieakkoord ingezette koers
werpt zijn vruchten af, maar helaas is ook geconstateerd dat
de verwachte besparingen later worden gerealiseerd. Zo zien
we dat het ‘casemanagement’ werkt, maar dat dit pas na
een jaar duidelijke voordelen heeft. Ook de pilot met praktijk
Ruim zicht of ver kunnen zien is mooi, daar kunnen we van
genieten. Deze zomer waren er veel mooie zonnige dagen
met een strakblauwe en heldere lucht. Vaak was er tot ver in
de verte een strakke heldere horizon te zien. Zo’n zomerdag
was het bijvoorbeeld op de monumentendag van 14 sep
tember. De monumenten werden mede daardoor goed be
zocht. Vooral de toren van de Petruskerk was erg in trek. Op

hulpondersteuners bij de huisarts biedt veel perspectief. Huis
artsen verwijzen vaak door, bijvoorbeeld naar jeugdzorg,
maar de gemeente wordt dan achteraf geconfronteerd met
de rekeningen, zonder dat er duidelijk zicht is op het resultaat.
Inmiddels doen drie van de negen praktijken mee, en als
ChristenUnie/SGP hopen we dat de andere zes ook snel aan
haken.

de omloop van de toren konden de bezoekers na een forse

Verkeer

klimpartij naar de bijna 30 meter hoogte, genieten van ver

Rondom verkeer heeft vrijwel iedereen een mening. We willen

gezichten. Door de lage luchtvochtigheid kon men de con

zo snel mogelijk van A naar B, en liefst op een comfortabele

touren van de steden Almere, Amsterdam, Gouda, Den Haag

manier. Recent hebben Eric de Jonge en Simon Brouwer (als

en Utrecht zien. Iets wat bijna nooit voorkomt. Er was die dag

woordvoerders verkeer) zich laten voorlichten door de des

een geweldig mooi en ruim zicht op de omgeving.

kundigen van de werkgroep die ook aan de verkeersvisie

In het leven van alle dag is het ook van belang dat we voor
uitkijken. Bij dát vooruitzien gaat het er vooral om dat we
rekening houden met de toekomstige ontwikkelingen in het
leven. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de ontwikkelingen van
onze gemeente Woerden. Een nieuw politiek jaar is begon
nen, waarin weer veel overleg zal zijn over de toekomstige
ontwikkelingen van de gemeente. Vooral is er veel aandacht
voor de toekomstige leefbaarheid in de gemeente. En daarbij
wordt ver vooruitgekeken en worden jaartallen genoemd als
het gaat over duurzaamheidsmaatregelen van 2030, 2050 en
zelfs 2100. Er wordt vér vooruitgekeken en nagedacht over

hebben meegewerkt. Het was een zeer nuttige bijeenkomst,
waarin we ons – voordat het conceptrapport over de brug
WoerdenWest uitkomt – al konden voorbereiden. Onze visie
sluit erg aan bij hoe de deskundigen hier ook naar kijken. Een
verbinding over de Rijn is wenselijk, maar laten we daarbij het
doel niet uit het oog verliezen. Dat doel is wat ons betreft niet
persé een Westelijke Randweg, maar een oplossing van de
verkeersproblematiek in Woerden (met name Rembrandt
laan, Boerendijk en Jozef Israëlslaan). Wat ons vooral aan
sprak is de aanpak om van groot naar klein te werken, dus:
1.

Eerst bepalen waar Woerden naar toe gaat ontwikkelen

het leven van de toekomstige generaties. De vraag daarbij is

(een gemeente die doorgroeit naar 60.000 inwoners of

vooral: ‘Hoe houden we het leven op deze aarde leefbaar?’

een veel grotere ambitie naar wellicht 100.000 inwoners)

Een vraag waarop niet echt een sluitend antwoord is te
geven.

2.

Er is echter bij deze onzekerheid ook zicht op een toekomst
die wel vast en zeker is. Als we daar naar uit mogen zien, dan
zien we verder dan een aardse horizon. We mogen dan uit
zien naar de dag van wederkomst van Jezus Christus op de

Daarna kijken waar de benodigde functies dienen te
komen (denk aan de broodnodige schuifruimte voor
Woerdense bedrijven).

3.
4.

Pas dan kijken naar de infrastructuur.
Concreet voorbeeld van één van de aanwezigen: een

wolken van de hemel. Dan zien we echt vér en is onze toe

weg voorbij de waterzuivering zonder een Westelijke

komst zeker!

Randweg is een weg naar niets en dus weggegooid geld.
5.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het kruispunt
bij het Vinkje. Dit zorgt best voor overlast, maar is in onze
ogen ook een opmaat naar een robuuster netwerk. De
opening van de Zuidelijke Randweg in 2018 lijkt al voor
een betere doorstroming te zorgen en met deze maat
regelen rondom de Waardsebaan is de verwachting dat
dit nog verder verbeterd.

Een gerust en stil
leven…
Johan Schimmel
Zo’n leven, bestaat dat nog in onze tijd vol hectiek en haast?
Het lijkt wat saai en weinig opwindend en we denken bij deze
woorden misschien aan lang vervlogen tijden. De woorden
vinden we in onze Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 36,
waar het gaat over het ambt van de overheid. De zinsnede is
rechtstreeks ontleend aan de Bijbel, 1 Timotheüs 2 vers 2.
Als we de Bijbel openslaan op deze plaats dan staat er meer.
We worden aangespoord om, voor alle dingen, te bidden en

Uitbreiding fractie
Net voor het zomerreces is de fractie versterkt door de komst
van Joppe Dingemanse, als fractieassistent voor de Christen
Unie. Hiermee is de fractie weer voltallig en hopen we de
komende periode ons politieke handwerk weer goed te kun
nen verdelen.
Als

fractie

we

de

betrokkenheid

die

we

heid uit onze eigen achterban. Zo hebben we recent ge
met

heid zijn. En dan komt het: opdat we een gerust en stil leven
mogen leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. In onze
kerken mag het gebed voor de overheid steeds weer ge
daan worden. Voor ons persoonlijk is het ook een opdracht.
Net als u en ik zijn overheidspersonen maar mensen, vol ge

waarderen

regelmatig ervaren, als we een beroep doen op deskundig
sproken

te danken voor alle mensen, koningen en allen, die in hoog

vertegenwoordigers

uit

Zegveld

over

de

brek en tekort, het gebed om kracht en wijsheid is daarom
nodig.
De overheid is toch Gods dienares, u en mij ten goede?

woningbouw, zijn we op werkbezoek geweest in Harmelen
(ook over woningbouw) en hebben we met een aantal des
kundigen gesproken over de energietransitie. Tegelijk besef
fen we vooral dat we ons werk niet zonder de hulp van de
Heere kunnen doen. Dat is wat ons als ChristenUnie en SGP
bindt! We zijn ons er dan ook van bewust hoe bevoorrecht we
zijn om gebaseerd op de Bijbel, in alle vrijheid ons werk te
mogen doen! We zien dat dit niet vanzelfsprekend is.

Belangrijke data
Maandagavond 7 oktober
Bijeenkomst SGPafdeling Woerden met fractieleider Kees van der Staaij
Thema: ‘De vrijheid van een christen in Nederland’
Plaats: Jan de Bakkerschool, Irisstraat 2, 3443 XH Woerden
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