met de ChristenUnie deel aan deze
verkiezingen.
Zo
kunnen
we
het
christelijk
karakter
van
Woerden
versterken. Op hoop van zegen!
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Woerden onze stad
Gerard Middelkoop

Als inwoners van Woerden
mogen we trots zijn op onze
stad. Het is een stad met een
rijke geschiedenis. Die gaat
zelfs terug naar het begin
van onze jaartelling! In 41 na Christus
werd het Romeinse Castellum (fort)
Laurium gevestigd aan de oever van de
Rijn. Dit vormde de Limes (grens) van
het Romeinse rijk.
Als rond 700 de Engelse zendeling
Bonifatius in Woerden het evangelie
brengt, vindt dat weerklank bij de
inwoners. Het eerste houten kerkje
wordt gebouwd op de plaats waar nu
de Petruskerk staat. Vanaf die tijd is het
christendom in Woerden gevestigd. Aan
de spitsen van kerktorens in de skyline
van de stad en de omliggende kernen
-Harmelen, Kamerik en Zegveld- is dat
nog te zien. Vandaag de dag zien we
het christendom onder andere terug in
het
stadsbestuur,
waar
de
drie
christelijke partijen deel uitmaken van
het college van B&W. Daarvan is de SGP
de oudste; vanaf 1949 nam ze zitting in
de gemeenteraad om medeburgers het
goede van een leven naar Gods
geboden voor te houden.
In maart 2022 is het 650 jaar geleden
dat Woerden stadsrechten kreeg. In
diezelfde maand (16 maart) worden
ook de gemeenteraadsverkiezingen
gehouden. De SGP neemt weer samen

Harmelen moet hoognodig
gebouwd worden. Daar is
zo’n beetje iedereen het
wel over eens. Er liggen
diverse stukken grond waar allerlei
plannen voor worden gemaakt.
Desalniettemin blijkt het nog niet eenvoudig
om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.
Binnen de rode contouren blijven is gewenst;
we willen zo veel mogelijk woningen, maar
ook weer niet te hoog of te breed. Tja, u
begrijpt nu vast al beter waarom het zo lang
duurt voor er een paal de grond in gaat. De
discussie over de Hof van Harmelen (max. 96
woningen) spitst zich onder andere ook toe
op de “eilandjes” die zijn toegezegd aan een
aantal woningen. Voor hen een prima
afscherming, voor anderen weer een
hindering van het uitzicht. Ook zijn er
aarzelingen over de drukte die 96 woningen
met zich meebrengen op een toch al smalle
weg. Na jarenlange plannenmakerij dus
helaas nog even: “wordt vervolgd …”

Participatie
Simon Brouwer

gemeenteraad zich over buigt?
En
hoe
wegen
we
de
verschillende
belangen
die
daarbij spelen, om te voorkomen
dat de meerderheid zonder
direct belang de minderheid met een direct
belang
kan
overrulet?
De
hardste
schreeuwers willen we niet altijd gelijk geven
natuurlijk, daarom willen we de mensen die
zwijgen juist ook horen. Al met al niet
gemakkelijk om daarvoor een kader op te
stellen. Dat zien we bijvoorbeeld bij de
discussie over het parkeerbeleid, waar allerlei
participatiegroepen in het leven geroepen
zijn, en nu toch een groep mensen zich niet
gehoord voelt. Hebben we dan vergeten
hen te vragen? Hebben we niet goed
geluisterd? Of hebben we wel geluisterd,
maar uiteindelijk een ander besluit genomen
en
dat
niet
duidelijk
genoeg
gecommuniceerd?

Zoiets speelde zeventien jaar geleden ook al.
Toen Simon startte binnen de fractie, was er
discussie over de invulling van het defensieeiland. Daar werd een heel traject voor
opgetuigd. Aan het eind van het liedje nam
de raad het besluit het eiland te kopen (voor
heeeel veel geld), om er wat moois van te
maken. Herinnert u zich de discussie nog? Of
vindt u dat het eiland een prachtige
aanvulling van de stad Woerden is
geworden?

Besturen van de gemeente
De gemeente Woerden heeft de afgelopen
tijd hard gewerkt om slagvaardiger te
worden.
Rapportages
aan
de
gemeenteraad laten zien dat het inmiddels
beter gaat. Toch denken wij als fractie dat
het nog beter kan en moet. Zo moet de
beloofde kwaliteitsverbetering, zoals helder
communiceren en afspraken nakomen, naar
de burger zichtbaar worden. Waarom
stoppen we hier als fractie tijd en energie in?
Omdat burgers dat gaan merken als ze
bijvoorbeeld een vergunning aanvragen. De
gemeentelijke organisatie voert o.a. werk uit
voor alle in Woerden gevestigde bedrijven en
huishoudens. Pas als die tevreden zijn, is het
succesvol! Eric gaat binnenkort een vervolg
gesprek aan met de directie van de
gemeentelijke organisatie om de volgende
stappen
te
zetten
naar
een
nog
professioneler ambtenaren apparaat in
Woerden.

van Gods Woord, in afhankelijkheid van Gods
zegen. Daarvan voortdurend een gepast
getuigenis te mogen afleggen, lokaal,
provinciaal, landelijk en in Europees verband,
blijft de diepste drijfveer. (…) ‘Die uw wet
beminnen
hebben
grote
vrede’
(Psalm119:65).
Het uitzicht dat Bijbels genormeerde politiek
biedt, is gelukkig niet afhankelijk van onze
inspanningen en wordt uiteindelijk niet
geblokkeerd door schijnbaar autonome
ontwikkelingen. Dat ligt geborgen bij de
Schepper en Onderhouder van de aarde.
(…)
Dat geloofsvertrouwen geeft rust en biedt
hoop voor Bijbels genormeerde politiek.”
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Wat is ons land en wat is onze
wereld in beweging en wat
staan
verhoudingen
en
uitgangspunten ter discussie.
Betrokken zijn als christen in
die samenleving vraagt daarom om een
bijbels perspectief.
Zo’n perspectief is heel mooi verwoord in de
SGP-bundel ‘Politiek bij een geopende Bijbel’
(2018-SGP honderd jaar). Een citaat uit het
slot van M.F. van Leeuwens epiloog:
“De SGP beseft dat we met elkaar in een
seculier land en een zondige, gebroken
wereld leven. We mogen, ja, we moeten het
Bijbels ideaal nastreven, maar we kunnen het
slechts ten dele realiseren. Dat noopt tot
bescheidenheid over eigen kunnen. Het
spoort ook aan tot trouw aan de waarheid

F. Schaddelee, ‘uw tuin op maat’
Handelsweg 2, Harmelen (0348 444015)
J. Boonzaaijer, Hovenier Otterspoorbroek 3,
Breukelen (0346 265095)
Hoveniersbedrijf Sjors Noordzij, Kapittelhof 4,
Harmelen (0348 562771)
T. Verlaan, Vakgarage Leidsestraatweg 3234, Harmelen (0348 444242)
HP Bouw, Bouwbedrijf Daggeldersweg 16a,
Woerden (0348 420777)
Aannemersbedrijf Harinck Rietveld 55,
Woerden (06-20546141)

