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door voorzitter Keetie van der Wel

Dankbaar in tegenspoed? Efeze 5:20, en dankt God, die uw Vader is, altijd voor
alles in de naam van onze Here Jezus Christus.
‘Dankbaarheid haalt de angel uit tegenslagen’ schrijft Sara Young op 24 november in haar
dagboek ’Dicht bij Jezus’. Deze uitwisseling bevat een mysterie: jij dankt Mij (hoe je je ook voelt)
en Ik geef jou vreugde (hoe je omstandigheden ook zijn). Dit is een geestelijke daad van
gehoorzaamheid.
Dankbaar zijn voor gelukkige omstandigheden dat gaat vanzelf! Maar als de omstandigheden
niet zo goed zijn door ziekte, tegenslagen, relatieproblemen, financieel niet rond kunnen komen
en ga zo maar door. Om dan dankbaar te zijn gaat niet vanzelf. Wat is dan het geheim?
Dankbaarheid opent je hart voor Gods nabijheid en je verstand voor Gods gedachten. Het is net
alsof het licht is aangegaan, waardoor je vanuit Gods perspectief kunt kijken. Door het licht van
Gods aanwezigheid zien tegenslagen er anders uit.
Een aantal dankpunten wil ik u wel noemen:
Dankbaar voor de ledenvergadering op 24 september 2020.
Dankbaar voor een nieuw bestuurslid.
Dankbaar dat de vacature voor steunraadslid is vervuld.
Dankbaar dat wij nog uitkijken naar nieuwe bestuursleden.
Dankbaar voor de uitdagingen waar onze (steun)raadsleden voor worden geplaatst.
Dankbaar voor de verantwoordelijkheden die ons zijn toevertrouwd.
Vult u het zelf maar verder aan met uw eigen dankpunten.
Tijdens de ledenvergadering heeft u allen een kleine flyer gekregen met daarop de 5
speerpunten die wij gebruiken om de fractie CU/SGP te profileren. Onze vraag aan u is: Heeft u
een aandachtspunt vanuit onze samenleving die wij mee kunnen nemen in onze speerpunten
voor de komende campagne? U kunt uw aandachtspunten op ieder
moment door geven aan onze secretaresse. Wij zijn benieuwd naar uw
reacties.
Aan het einde van deze maand vieren wij het feest van Christus in u
‘Kerstfeest’. Namens het bestuur wensen wij u, niet alleen maar samen
(binnen de coronaregels), gezegende dagen toe.
Met vriendelijke groet,
Keetie van der Wel-Kuipers
Neem ook eens een kijkje op onze website: www.cusgpwestland.nl of bezoek onze facebookpagina: facebook ChristenUnie-SGP
Westland.
Regelmatig plaatsen wij berichten over werkbezoeken, onze standpunten of columns van de (steun-)raadsleden. Uiteraard zijn
reacties altijd welkom, stuur deze naar info@cusgpwestland.nl.
Heeft u of heb jij iets te melden over bijvoorbeeld de leefomgeving, zoals overlast, onkruid etc., neem dan gerust contact op
met één van onze aanspreekpunten. De namen en emailadressen staan vermeld op de website, onder het kopje CONTACT.
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INVESTEREN, ONDERSTEUNEN EN BEHOUDEN
INVESTEREN, ONDERSTEUNEN EN BEHOUDEN
Het college geeft in de begroting deze 3 hoofdlijnen aan.
Het college blijft dus investeren in de leefbaarheid en het welbevinden van onze inwoners.
Daarvoor is het noodzakelijk dat voorzieningen in voldoende mate beschikbaar en bereikbaar
zijn én blijven. Kortom, niet bij de pakken neerzitten, maar anticyclisch investeren om
economisch en sociaal-maatschappelijk sterk uit de crisis te komen en perspectief voor de
toekomst te bieden. Samen de schouders eronder!
De ChristenUnie-SGP fractie is het eens met deze stellingname en kan zich in hoofdlijnen
vinden in de programmabegroting 2021-2024.
Het behandelen van de begroting is dit jaar geheel anders verlopen dan gebruikelijk.
De fracties in de Westlandse raad konden hun bijdrage, waarin vertolkt wordt hoe de fracties
tegen de begroting aankijken, schriftelijk indienen. In de raadsvergadering werd deze dus niet
uitgesproken.
Het college gaf daarop schriftelijk antwoord. Dit werd gezien als de behandeling in eerste
termijn.
In de begrotingsraad werd dus gelijk begonnen met het reageren door de fracties op de
antwoorden van het college waarna het college weer hierop kon reageren.
Ook waren 18 amendementen en 42 moties ingediend.
Al met al genoeg onderwerpen om de hele avond mee te vullen.
De onderwerpen die in de bijdrage van de CU-SGP Fractie Westland aan de orde kwamen zijn:
Veiligheid; Verkeer, vervoer en waterstaat; Economie; Onderwijs; Sport, cultuur en recreatie;
Sociaal domein; Volksgezondheid en milieu; Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing; Bestuur en ondersteuning; Concernfinanciën en algemene dekkingsmiddelen.
Het voert te ver om nu inhoudelijk in te gaan op al deze beleidsterreinen.
Als u de bijdrage van CU-SGP met de antwoorden van het college wilt lezen stuur dan een mail
naar:
ad@cusgpwestland.nl dan krijgt u de bijlage per omgaande toegestuurd.
Onze bijdrage sluit af met de woorden:
Om alle ideeën uit uw werkprogramma goed af te ronden, zal nog veel werk verzet moeten
worden.
Wij wensen het college en haar ambtenaren veel wijsheid, inzicht en Gods onmisbare zegen toe.
Zodat het onze gemeente en haar burgers goed mag gaan.
Hartelijke groet,
Ad van Harmelen; Fractievoorzitter CU-SGP Westland
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Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021 in de gemeente Westland
De landelijke organisatie van de ChristenUnie is al enkele weken druk bezig met de campagne
voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Elke afdeling is gevraagd om een
plaatselijke campagneleider te leveren en dat ga ik doen. Hoewel ik pas kort bestuurslid ben van
de ChristenUnie Westland, vind ik het leuk om mij exclusief voor de ChristenUnie in te zetten.
Landelijk is er veel ondersteuning en ook hebben de lokale trekkers van de regio Zuid-Holland
Zuid samen een app-groep om ideeën uit te wisselen.
Zaterdag 12 december ondertekende ik namens de ChristenUnie samen met Maja van der Graaf
-Stam, voorzitter van de PCOB in de gemeente Westland een intentieverklaring waarin wij
afspreken ons in te zetten voor een lokaal actieplan Waardig Ouder Worden 2.0. Dit deden wij
precies op het moment dat onze landelijke vertegenwoordigers een handtekening zetten onder
het gelijknamige manifest.
Wij willen met dit onderwerp ook in de gemeente Westland aan de slag. Waardig ouder worden
betekent wat ons betreft niet alleen goede zorg en liefdevolle aandacht, maar ook een
samenleving waarin ouderen kunnen blijven meedoen en zich gezien en gewaardeerd voelen.
Omdat we het niet alleen bij woorden wilden laten, bezorgden we een kerstboom vol kaarten met
goede wensen bij de ouderen in het verzorgingshuis Woerdblokeiland in Naaldwijk. Hieraan
hebben ook scholieren een enthousiaste bijdrage geleverd.
Er zijn nog meer campagne-plannen. Alles moet op afstand, maar ook op die manier is publiciteit
te bereiken. Ik kan best nog wat hulp gebruiken. Wie wil de komende weken met mij meedoen?
Wilfred de Zeeuw, 06-2368.9686, wilfreddezeeuw@gmail.com

Voor reacties op deze nieuwsbrief: secretariaat@westland.christenunie.nl
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