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Door een gebrek aan visie gaat het volk ten onder, een keur aan
raadgevers brengt het tot bloei. Spreuken 11:14
De schrijver van Spreuken drukt zich kernachtig uit. ’Visie hebben’, dan geef je aan waar je naar
toe wilt werken. Dat kan al in het klein: in je gezin, familie, op school, de kerk, je werk, sportclub
en de omgeving waar je woont. In het kort gezegd: Welke doelen stellen wij ons en wie zijn onze
raadgevers aan wie wij raad vragen om visie te ontwikkelen?
Als bestuur van ChristenUnie Westland zijn wij verantwoordelijk voor de bijdrage van de
ChristenUnieleden in de fractie ChristenUnie-SGP. Iedere maand krijgen wij inzicht in de te
bespreken stukken en de raadsagenda. Tevens bezoekt één lid van het bestuur de
fractievergaderingen. Zo kunnen wij meedenken en suggesties doorgeven. Voor de gezamenlijke
visie wordt er om de 4 jaar een verkiezingsprogramma geschreven waarin wij de hoofdpunten
van ons beleid verwoorden.

Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De voorbereidingen voor de
verkiezingen zijn in volle gang:
Er moet een kandidatenlijst worden opgesteld.
Als bestuur zijn wij op 8 april 2021 voor de komende verkiezingen en de navolgende vier jaar
opnieuw een samenwerkingsovereenkomst met de SGP aangegaan.
Er wordt een nieuw verkiezingsprogramma geschreven.
Er moet campagne gevoerd worden.
Er moet een ledenvergadering worden gehouden om de leden te informeren en om aan hen
raad te vragen om een goede visie te ontwikkelen.
Wij willen u hartelijk uitnodigen voor de ledenvergadering. Deze wordt gehouden op
maandag 15 november in de Ontmoetingskerk te Naaldwijk en begint om 19.30 uur.
U krijgt daarvoor nog een uitnodiging.
Guido Zwarts heeft zijn taak als algemeen bestuurslid van de ChristenUnie Westland neergelegd.
Wij willen Guido hartelijk bedanken voor zijn jarenlange inzet en wensen hem Gods zegen toe!
Namens het bestuur van de ChristenUnie Westland wil ik u groeten en ik hoop u te ontmoeten
tijdens de ledenvergadering.
Met vriendelijke groet,
Keetie van der Wel-Kuipers
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VAN DE PENNINGMEESTER
Een jaar geleden begon ik als penningmeester van het bestuur van ChristenUnie Westland.
Tijdens de ledenvergadering op 15 november zal mijn eerste financieel overzicht (over 2020) op
de agenda staan.
2020 was financieel geen spectaculair jaar voor de CU Westland. De laatste maanden van 2021
en de eerste van 2022 worden dat wel: we gaan campagne voeren voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. En die campagne kost geld.
SGP en CU leggen beiden uiteraard hetzelfde bedrag in de campagnekas. Om dat mogelijk te
maken moet onze kas wel met 1500 euro worden aangevuld. Uit het bestuur en de fractie is een
belteam samengesteld om alle leden te bellen. En dat werkt. Op het moment dat ik dit schrijf is
er 870 euro aan giften binnengekomen. We zijn dus al over de helft!
Samen de schouders eronder. Elk tientje is er één. NL11 RABO 0148440606.
Wilfred de Zeeuw,
penningmeester ChristenUnie Westland

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.

Wilt u ons steunen met een gift? Ons bankrekeningnummer is NL11RABO0148440606 t.n.v. ChristenUnie Westland
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Nieuws uit de fractie
Vanuit de CU-SGP Westland fractie hierbij een aantal actuele zaken die op dit moment spelen.
Afval:
Dit is een steeds weer, door enkele oppositiepartijen, terugkomend item.
Tijdens een extra raadsvergadering op 8 oktober 2020 is door de wethouder nauwkeurig en
uitgebreid de hele gang van zaken weergegeven en door de oppositie ingediende moties van
wantrouwen en afkeuring zijn niet aangenomen.
Hiermee nemen een aantal oppositiepartijen geen genoegen en blijven vragen stellen.
De fractie van Westland Verstandig heeft nu weer een extra raadsvergadering aangevraagd
om dit item weer te bespreken.
Afsluiting Ambachtsweg te Wateringen:
Ook over dit item is al in meerdere commissie- en raadsvergaderingen gesproken. Het
college wil deze straat definitief afsluiten voor doorgaand autoverkeer. De bewoners van deze
straat staan hier achter. Echter, vanuit enkele fracties is hier ernstig bezwaar tegen en zijn
moties ingediend om dit collegebesluit terug te draaien. Het laatste woord is hierover nog niet
gesproken.
De Veiling in Poeldijk:
Het voormalige veilinggebouw te Poeldijk (ook wel bekent onder de naam De Leuningjes) is
ook zo’n item dat regelmatig op de diverse vergaderingen wordt besproken. Dit gebouw,
eigendom van de Gemeente Westland, wordt verhuurd voor evenementen. Deels met een
maatschappelijk-cultureel doel en deels commercieel.
De Gemeente Westland heeft hierin al veel geld geïnvesteerd. Onze fractie heeft kritische
vragen daarover gesteld waarop het college aangaf binnenkort met een uitgewerkt voorstel te
komen. Wij wachten dit af.
Ontwikkeling Floragebied:
De veiling Royal Flora Holland te Naaldwijk heeft kenbaar gemaakt dat zij een ander lange
termijn perspectief ziet voor de veiling in Naaldwijk. De huidige op het veilingterrein
gevestigde functies zouden (in aangepaste en waarschijnlijk compactere vorm) verhuizen
naar de Mars-locatie. Royal Flora Holland wil kleiner, maar er zijn nog geen concrete plannen.
Onze fractie vindt, ondanks onzekerheid vanuit Royal Flora Holland, het belangrijk dat
onderzoek plaatsvindt, ook t.a.v. het omliggende gebied.
Begroting 2022:
In de maand november staat de begrotingsbehandeling 2022 weer op de raadsagenda. Altijd
weer een drukke periode voor de fracties. De fracties schrijven een reactie op de door het
college voorgestelde begroting en stellen technische en politieke vragen.

Dit waren slechts een paar recente items die in de diverse commissie- en raadsvergaderingen
aan de orde komen.
Met vriendelijke groet,
Ad van Harmelen, Fractievoorzitter CU-SGP Westland

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