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NIET GEDACHT ….... MAAR TOCH!.......

Op de verkiezingsavond vonden wij het wel spannend toen er gezegd werd dat de helft van de
stemmen geteld waren en wij op dat moment niet voldoende stemmen hadden voor een zetel in
de raad. U kunt begrijpen dat wij erg blij waren toen bijna alle stemmen geteld waren en wij toch
onze twee zetels hebben kunnen behouden. Daarvoor danken wij onze God. En namens het
bestuur van de ChristenUnie wil ik u allen hartelijk bedanken voor uw uitgebrachte stem.
Wat nog niet in het Westland is voorgekomen is nu werkelijkheid geworden. U heeft het inmiddels
al uit alle media vernomen. Wij zijn uitgenodigd om mee te doen in de formatie voor de vorming
van een nieuwe coalitie en deze heeft zich inmiddels gevormd en gepresenteerd op 27 april.
Leen Snijders en Willy de Zoete waren bij de besprekingen betrokken. Aan de besturen werd
gevraagd: welke punten moeten wij meenemen. De volgende onderwerpen hebben wij aan hen
meegegeven:

Tijdens de verkenning moeten de punten die wij in de flyer hebben aan de orde komen,
aangevuld met punten uit het verkiezingsprogramma.

Wat wij daarbij belangrijk vinden is dat je een of twee punten hierbij naar voren kunt halen
waarin wij ons van de anderen onderscheiden. Waarin onze identiteit naar voren komt.

Wat de wethoudersfunctie betreft vinden wij het belangrijk welke portefeuille je krijgt
toebedeeld en wie daar de meeste affiniteit met de heeft. Een wethoudersfunctie waar je
niets mee hebt doet niemand goed.

Wij zijn niet voor een gedeeld wethouderschap!
U begrijpt een spannende en intensieve tijd zeker voor Leen en Willy. Leen Snijders gaat nu de
functie van wethouder vervullen en dat geeft ook weer verschuiving binnen de fractie CU/SGP.
Willy de Zoete gaat het fractievoorzitterschap op zich nemen en Arij de Bloeme wordt raadslid.
Wij wensen Leen, Willy en Arij Gods onmisbare zegen toe bij het vervullen van hun functie.
Keetie van der Wel-Kuipers
Voorzitter CU Westland

Contact
Reactie op deze nieuwsbrief per email:
secretariaat@westland.christenunie.nl
of per post:
Van Rennesstraat 8
2692 CN ‘s-Gravenzande

Agenda
- Partijcongres (in Lunteren): 9 juni 2018

Regelmatig zetten we ook nieuwsberichten op onze website. Kijk op: www.cusgpwestland.nl
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Grote veranderingen….

Bericht van wethouder Snijders

Wie had verwacht dat de verkiezingen zulke grote
gevolgen zouden hebben? Ik niet, juist niet toen
de uitslag bekend werd. We konden met grote
dankbaarheid constateren dat we twee zetels
behielden, maar het werd ook duidelijk dat onze
achterban niet meegroeit met de groei van het
aantal inwoners van het Westland. Een gebedspunt en een werkpunt. Desondanks mag onze
fractie voor het eerst in de geschiedenis
plaatsnemen in het college van B&W. Daar zijn
we gelukkig mee. Niet om de eer, maar omdat
het als wethouder mogelijk is veel goeds voor de
inwoners van Westland te doen.

Op dinsdag 15 mei jl. ben ik als wethouder
van de gemeente Westland geïnstalleerd.

door Willy de Zoete

Voor mijzelf is de omschakeling groot. Ik wordt als nieuweling in de Westlandse politiek - fractievoorzitter en moet dus zo snel mogelijk door
krijgen wat er allemaal speelt (en dat is veel!). De
steun van ‘oude rot’ Leen kan alleen beperkt zijn,
want in het dualistisch systeem zijn college en
fracties gescheiden. Tegelijk moet ik leren
omgaan met de pijlen van de oppositie die nu ook
op ons, als collegepartij, gericht gaan worden.
Dat laatste vind ik moeilijk omdat - anders dan bij
Provincie of waterschap - vaak ‘op de persoon’
gespeeld wordt. Vooral op dat gebied heb ik aan
wijsheid te leren. Wat de inhoud betreft is het een
kwestie van gewoon heel hard werken, met een
fijn team. Arij heeft zich grondig voorbereid op het
raadswerk, Ton is een ervaren commissielid met
grote kennis van het Westland en Anja gaat de
kennis die zij opdeed als fractiemedewerker nu
ook inzetten als commissielid.
Wilt u meedenken over de toekomst van het
Westland, en wat ChristenUnie-SGP daaraan kan
bijdragen? Van harte welkom! We hopen samen
iets moois tot stand te brengen. Maar ook
hiervoor geldt wat Leen zo mooi
zei bij de presentatie van het
Westlands akkoord: “niet in eigen
kracht”.

Direct op woensdag 16 mei jl. om 8.00 uur
ben ik aan de slag gegaan met inwerken.
Om 9.00 uur stelden alle wethouders zich
voor aan het personeel, we kregen enkele
minuten om ons voor te stellen en onze
speerpunten aan te geven.
Van 11.00 tot 17.30 uur hadden we onze
eerste B&W-vergadering met een heerlijke
lunch tussen de middag.
Vooral de eerste dagen komt er ontzettend
veel informatie over je heen en er wordt
verwacht dat je direct hierover je mening
kan geven, een leuke uitdaging.
Ik ben nog maar net gestart maar het is
ontzettend leuk om je met het reilen en
zeilen van de gemeente te bemoeien en
mee te werken aan bestaand beleid maar
ook aan nieuw beleid en projecten.
Kortom ik kan mijn energie kwijt in
portefeuilles Beheer buitenruimte, water en
groen, milieu, vergunningverlening Bouwen
en wonen, gemeentelijke gebouwen en
energietransitie in de uitvoering.

Wel heb ik net als jullie iedere dag Gods
kracht en nabijheid nodig om mijn
werkzaamheden te mogen te verrichten.
Hebben jullie vragen of opmerkingen, ik ben
bereikbaar per email:
LKSnijders@gemeentewestland.nl
Met vriendelijke groet,
Jullie wethouder Leen Snijders
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