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Politiek jongerendebat 27 januari 2017  

Don Ceder (CU), Elbert Dijkgraaf (SGP)  en                 

Hilde Palland (CDA)   

Sporthal de Waard Bergambacht                          

Aanvang 20.00 uur 

                  Actie 10=5  

Om een aansprekende campagne 

te kunnen voeren met de 

aankomende gemeenteraad- 

verkiezingen van 2018 in het 

vooruitzicht, vragen wij van u een 

extra financiële bijdrage in de 

vorm van een jaarlijkse gift van 10 

euro. Ons doel met 10 euro 5 

zetels te behalen! 

Alvast bedankt! 

CU Krimpenerwaard                       

NL89 RABO 0307 3131 74       

Van de voorzitter 

We kunnen als afdeling Krimpenerwaard van de ChristenUnie terugkijken op een mooie ledenvergadering 

van 26 oktober jl.  Met name onze hoofdgast burgemeester Roel Cazemier wist ons te boeien met zijn 

lezing over zijn ambt. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen en er ontstond een 

levendige discussie. 

Heel Nederland, en dus ook onze gemeente en onze partij, maakt zich op voor de komende Tweede 

Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Ook in onze afdeling leven er allerlei ideeën in dit kader. Zo kunt u 

lezen over ons geplande bezoek aan de Tweede Kamer en we hopen dat er velen van u meegaan. Ook zal 

er een speciale verkiezingsavond voor de jongeren worden georganiseerd door jongeren van CU, CDA en 

SGP Krimpenerwaard.   

We hopen al met al op een gezegend nieuwjaar voor onze partij, voor onze gemeente en voor u allen 

persoonlijk. Aan de zegen van de Heere is alles gelegen! Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs 

zwoegen Zijn bouwers daaraan (psalm 127). 

 

             Agenda 2017! 

# Open dag  Tweede Kamer 21 

januari 

# Jongerendebat 27 januari 

# Ledenvergadering CU      

Krimpenerwaard  19 april en 25 

oktober 2017 

# verkiezingen  15 maart  



 

 
 

 

 

 

 

                                 

                   
 

Wie gaat er mee?  

Op 21 januari 2017 willen we met elkaar naar de Open Dag van de ChristenUnie in de Tweede 

Kamer. Tijdens deze dag kunnen we met elkaar op een speelse manier ervaren wat we kunnen 

doen de komende tijd in aanloop naar de landelijke en gemeentelijke verkiezingen. Een 

boeiend dagje uit voor jong en oud, lid of geen lid! Neem gerust andere belangstellende mee! 

Opgeven kan via  secretariaat@krimpenerwaard.christenunie.nl  of M 06-38488956 

Bestuur:  bestuur@krimpenerwaard.christenunie.nl      Fractie:  fractie@krimpenerwaard.christenunie.nl 

Secretariaat: secretariaat@krimpenerwaard.christenunie.nl  Vlastiende 10, 2941 RT,  Lekkerkerk 

Website: www.krimpenerwaard.christenunie.nl         Facebook:  Christenunie Krimperwaard 
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Terugblik 2016 
 
Dat een herindeling enorme invloed heeft op de bestuurlijke agenda van een 
gemeente in de jaren die erop volgen, is in 2016 ook voor Krimpenerwaard gebleken. 
Het was een jaar van lange commissie- en raadsvergaderingen, waarin een grote 
stroom harmonisatievoorstellen zijn weg naar de raad vond. 
 
De politiek meest in het oog springende harmonisatie betrof de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV). Zelden heeft een document dat in de praktijk zo 
weinig wordt geraadpleegd, zoveel stof doen opwaaien. De ChristenUnie is 
voorstander van een slanke APV waaruit onnodige of ongebruikte regels worden 
geschrapt, en die met name focust op onveilige situaties en kwetsbare groepen. We 
zijn dan ook blij dat die slag het komende jaar gemaakt gaat worden. 
 
Een ander heikel thema in 2016 was de opvang van vluchtelingen en statushouders 
binnen onze gemeentegrenzen. Een verdeelde raad, een verdeelde coalitie en na 
veel onderzoek en beladen discussies eindelijk het verlossende woord van het COA: 
er is voorlopig geen behoefte aan opvang van asielzoekers in Krimpenerwaard. De 
ChristenUnie heeft zich in de debatten altijd constructief en nuchter opgesteld. De 
nood in de Europese regio is hoog en wij willen een bijdrage leveren als de situatie 
daarom vraagt, ook als dat de gemeente geld kost en we een besluit moeten nemen 
dat niet bij alle omwonenden op applaus kan rekenen. Omdat het onze Bijbelse plicht 
is te delen van onze overvloed, en we bovendien ruimte, geld en vrijwilligers hebben 
om het in goede banen te leiden. De ChristenUnie is blij dat Krimpenerwaard wat de 
opvang van statushouders betreft zich van zijn beste kant laat zien en zal daar ook in 
de toekomst pal voor staan. 
 
2016 was ook het jaar van twee hoogtepunten: Krimpenerwaard mocht, na massale 
input van burgers voor het gezochte 'profiel', Roel Cazemier als nieuwe 
burgemeester begroeten en er kon een meerjarig sluitende begroting gepresenteerd 
kon worden. Twee belangrijke tekenen dat Krimpenerwaard de zaken snel op orde 
heeft gekregen, hoeveel ruimte voor verbetering er ook nog moge zijn.  
 
Als fractie willen we ook in 2017, puttend uit onze Bijbelse bron, een herkenbaar en 
constructief geluid laten horen in de gemeenteraad van Krimpenerwaard. Maar we 
willen ook meer in gesprek gaan met burgers en voor een breder publiek zichtbaar 
maken waar ons voor inzetten. Bidt en denkt u mee? 
 
    Van de fractie CU Krimpenerwaard 
 
Namens de fractie gezegende feestdagen en een goed 2017 gewenst, 
 
Benjamin Anker  
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