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door voorzitter Keetie van der Wel

Naast mij ligt het boekje 'Wijsheid maakt ‘t verschil' van Marinus van den Berg. In Jakobus 1:5
staat: "Schiet iemand van u te kort in wijsheid dan moet hij haar vragen aan God, en zij zal
hem gegeven worden, want God geeft aan allen zonder voorbehoud en zonder verwijt."
Wijsheid hebben de raadsleden en het college van burgemeester en wethouders wel nodig voor het
besturen van onze Westlandse gemeente. Het advies van Jakobus is, jammer genoeg, bij een klein aantal
van hun bekend. Wij, als ChristenUniebestuur, bidden de raad en het college Gods wijsheid toe in het jaar
dat voor hen ligt.
Deze wijsheid wens ik ook onze fractie ChristenUnie-SGP toe. De fractievergadering van januari had een
volle agenda met veel moties. Een van de moties ging over de Nashvilleverklaring. Tijdens de
fractievergadering werd besproken wat er in de raadsvergadering hierover gezegd zou worden. Onze
fractievoorzitter, Willy de Zoete, zou niet inhoudelijk op de Nashvilleverklaring ingaan tijdens de
raadsvergadering. Zij heeft aangegeven dat er in het Westland ook mensen wonen die deze verklaring
onderschrijven, maar dat wij op dit terrein ook vrijheid van meningsuiting hebben. Gert-Jan Segers zegt:
"Iedereen is welkom". Jezus zegt: "Dit is mijn gebod dat je elkaar lief hebt, en oordeelt niet en met de
mate waarmee je meet zul je gemeten worden. Wat ons betreft staat het liefdesgebod boven de Nashvilleverklaring. Toen de motie in stemming werd gebracht in de raad was de uitslag 19 voor en 19 tegen. Deze
motie wordt de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht. Hier is echt wijsheid voor
nodig!
Graag wil ik u uitnodigen voor onze Ledenvergadering op 25 februari 2019 in een zaaltje van de
Ontmoetingskerk in Naaldwijk. Inloop vanaf 19.45 uur met koffie en thee, start van het programma om
20.00 uur.
Onze wethouder Leen Snijders en Willy de Zoete zullen een korte presentatie houden van hun
werkzaamheden vanaf vorig jaar maart.
Gaat u ook gebruik maken van uw stemrecht? Dan kunt u dat doen op de volgende data:
20 maart Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen
23 mei
Verkiezingen Europees Parlement
Mag ik u namens het bestuur veel wijsheid toewensen en wij hopen u te ontmoeten op 25 februari in de
Ontmoetingskerk.

Een compleet nieuwe ervaring

door Ad van Harmelen, steunraadslid van de CU-SGP fractie in het Westland

Ik zal mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Ad van Harmelen en ik woon 11 jaar in
’s-Gravenzande.
Geboren en getogen in Den Haag, 42 jaar getrouwd met Jannie en wij hebben 3 dochters en 9
kleinkinderen.
In de raadsvergadering van 18 september 2018 ben ik door de toenmalige burgemeester, mevrouw
A.M.A. van Ardenne-van den Heuvel, beëdigd als steunraadslid en benoemd tot lid van de
raadscommissie “Ruimte”.
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Samen met steunraadslid Ton van Spronsen ‘doen’ wij, namens de CU-SGP fractie, deze
raadscommissie. Het werk dat mij wachtte was voor mij een compleet nieuwe ervaring. Naast het lid zijn
van het bestuur van de kiesvereniging van de SGP in Den Haag en nu hier in het Westland, was ik
politiek niet echt actief.
Tot nu toe zijn er 4 commissievergaderingen geweest waar ik bij aanwezig was. Over het algemeen zijn
dit behoorlijk intensieve vergaderingen die om 19.00 uur beginnen en eigenlijk nooit voor 23.00 uur
eindigen. Uitgebreide agenda’s, veel variatie in onderwerpen en tijdens de vergadering wordt de vaart er
flink ingehouden.
Onderwerpen welke aan de orde komen zijn:
Woningbouw, wegenbouw (aanpassen N211, Wippolderlaan), terugplaatsen beeld van Gravin Machteld
op het dorpsplein in ’s-Gravenzande, keuze van de plaats van de nieuwe gemeentewerf, herinrichting
centra in woonkernen, ophalen huisvuil, busroutes, inrichting industriegebied “Honderdland”, Polen-hotel,
verkeersoverlast en nog tal van andere onderwerpen.
Je moet je over al die onderwerpen een mening vormen. De commissievergaderingen worden altijd vóór
besproken in fractievergaderingen, waar naast de raadsleden ook de 3 steunraadsleden aanwezig zijn. In
deze fractievergaderingen wordt de mening gevormd over aan de orde zijnde onderwerpen.
Zoals reeds gezegd: een compleet nieuwe ervaring. Maar wat is het interessant en wat kom je veel te
weten over de inrichting van het Westland.
Bij gelegenheid wil ik later wat dieper ingaan op een aantal onderwerpen die in de raadscommissie
“Ruimte” aan de orde komen.

Nieuws van het (waterschaps)verkiezingsfront
door Pieter-Jan Hofman, lijsttrekker CU-SGP Delfland

Een team van zes man sterk vormt het campagneteam. Het zijn de eerste 6 kandidaten die op de
kieslijst staan voor Delfland.

Voor alle gemeenten binnen Delfland zullen posters op verkiezingsborden worden opgenomen. Circa 7
borden per gemeente, geplaatst op strategische plekken. Ook is een flyer ontworpen. Deze zal in de
twee weken vóór de verkiezingen worden uitgereikt op diverse plekken in de regio.
Het meest spannende moment was de inlevering bij het stembureau van Delfland van de
instemmingsverklaringen van de kandidaten. De kieslijst bevat totaal 28 kandidaten, er moesten 28
verklaringen worden overgelegd met handtekening en identiteitsbewijs. Dit allemaal volgens de wettelijke
regeling van de Kieswet. Onze jongste kandidaat is 20 jaar, wie de oudste is blijft geheim. Het
stembureau heeft aangegeven dat de ingediende formulieren in orde zijn bevonden. Dit bericht was hele
opluchting. Nu kan de campagne echt beginnen en op stoom komen.
Er worden persberichten opgemaakt met zaken die wij de komende tijd aandacht willen geven. Op de
flyer zijn de belangrijkste onderwerpen vermeld.
Ook zijn er verkiezingsavonden gepland: op 6 maart in Vlaardingen en 12 maart in Monster en 19 maart
in Delft. De laatste avond is vooral voor studenten. Houdt de kranten in de gaten.
Voor de komende tijd zal het campagneteam een beroep op de leden doen om mee te helpen zodat de
verkiezingsuitslag een knaller zal zijn: twee zetels in Delflands Bestuur.
Een persoonlijke noot van mijn kant. Mijn slogan is “Lopen op het water”, elke dag weer het oog houden
op Jezus. Een prachtig lied is hieraan gewijd (Opwekking nr. 789).
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Verkiezingen Provinciale Staten

door Jacco Schonewille

Zuid-Holland is een mooie provincie, die ons veel te bieden heeft. Op 20 maart kiezen we
een nieuwe vertegenwoordiging in de Provinciale Staten, ik ben namens de ChristenUnie de
lijsttrekker. Het zijn belangrijke verkiezingen, op provinciaal niveau staan we namelijk voor
grote uitdagingen zoals de energietransitie, de bodemdaling en de woningbouwopgave.
Tegelijkertijd werkt uw stem ook door naar de Eerste Kamer. Voor een goede en christelijke
vertegenwoordiging in ons land is het dus van belang dat u gaat stemmen! Roep ook mensen in uw
omgeving op om hun stem te laten horen. De lijstverbinding met de SGP is (helaas) afgeschaft, maar
tegelijkertijd zijn we positief over de kansen die er liggen, ondersteund door de trouw van onze God die
boven alle statistieken en voorspellingen uitgaat.
We hebben het provinciale programma de titel DURFT gegeven. De ChristenUnie DURFT keuzes te
maken voor de toekomst. Vooral als het gaat om het koesteren van de beschikbare ruimte die er nog is in
Zuid-Holland. De ruimte die er is voor natuur, recreatie en ontspanning staat op het spel. We willen geen
Zuid-Holland waarin de economie op nummer 1 staat. We willen dat u als inwoner op nummer 1 staat.
Daar hoort een gezonde leefomgeving bij. Steun ons zodat we kunnen zoeken naar een goede balans
tussen economie en leefbaarheid. Hierbij hoort ook de verbinding tussen de grote steden, dorpen en het
platteland. Zuid-Holland is meer dan Rotterdam en Den Haag. Vrije ruimte is ook in het Westland
kwetsbaar, laten we dit met elkaar koesteren en beschermen. Wij vragen uw steun, om ook op provinciaal
niveau goede rentmeesters te zijn!

Contact

Agenda

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

Ledenvergadering: maandag 25 februari 2019
Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen: 20 maart
Verkiezingen Europees Parlement: 23 mei

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