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LEVENSBEKER
Waar haalt u in deze tijd uw levenskracht vandaan? Door welke bronnen wordt u gevoed?
In een tijd waarin ieders leventje flink wordt opgeschud door een wereldwijde pandemie. Een
aantal activiteiten en bijeenkomsten zijn in een gedeeltelijke lockdown, we werken thuis en we
houden afstand van elkaar. Er is veel eenzaamheid en de spanning onderling neemt toe.
En om die te ontladen zetten wij ons tegen elkaar af, fysiek of via social media. Of veel erger, we
hitsen elkaar op en gaan lekker rellen. En dit komt voor in alle lagen van onze samenleving.
De vraag is dan: Uit welke bron wordt je als mens gevoed? Vandaag las ik Psalm 16 waar David
zegt:
Behoed mij, God, ik schuil bij u.
Ik zeg tot de Heer: ‘U bent mijn Heer’ mijn geluk, niemand gaat U te boven’.
Maar tot de goden van dit land, de machten die ik vereerd heb, zeg ik: ‘Wie u volgt, wacht veel
verdriet’.
Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker, U houdt mijn lot in handen.
Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft, zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.
U wijst mij de weg van het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een liefelijke
plek aan uw zijde.
Bij wie schuil je als mens? Wie is voor u de bron van het leven? Wie geeft u inzicht? Wie wijst u
de weg naar het leven? David in Psalm 16 wist zich geborgen bij God, zijn levensbron.
Eind van deze maand mogen wij met elkaar het feest van de geboorte van Jezus vieren. Hij, die
uit liefde naar deze wereld kwam om voor u en mij een levensbeker te vullen en ons de weg te
wijzen naar het leven, ook in 2022.
Namens het bestuur van de ChristenUnie Westland wens ik u goede feestdagen toe met een
gevulde levensbeker om zelf uit te drinken en aan anderen uit te delen.
Met vriendelijke groet,
Keetie van der Wel-Kuipers
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In gesprek met ……….. Arij de Bloeme

Op een zaterdagmorgen in november ga ik in gesprek met ons raadslid, Arij de Bloeme. We zitten
gezellig aan tafel bij Arij thuis. Arij serveert eerst een heerlijk ‘bakkie’ koffie. Snel steken we van wal.
Kun je iets over jezelf vertellen?
In 1953 ben ik geboren in Middelharnis, in een gezin met vier zussen en twee broers. Het was een
gezellige club thuis. Na zes jaar verhuisden we naar Spijkenisse. Daar bracht ik mijn jeugd door en
volgde ik de middelbare school. Na mijn militaire dienstplicht volgde ik een opleiding als verpleegkundige
in Dordrecht. Daar woonde en werkte ik 10 jaar. In 1988 kreeg ik een baan bij Sonnevanck en ging ik in
’s-Gravenzande wonen. Na verloop van tijd ging ik als kwaliteitsmedewerker zorg voor Pieter van Foreest
werken. In 2006 trouwde ik met Gerdine van der Sar. Samen zijn we actief lid van de Dorpskerk in ’sGravenzande. Mijn hobby’s zijn: wandelen, fietsen, piano spelen, klassieke en jazzmuziek.
Hoe ben je in de gemeenteraad gekomen?
Via Keetie van der Wel, een goede vriendin en collega in De Kreek, werd ik lid van de ChristenUnie. Al
snel kwam ik het bestuur en daarna op de kandidatenlijst voor de gemeenteraad. Ook zat ik in het
campagneteam en hielp ik mee met de campagne.
Ik weet nog dat het begin 2018 heel koud was: het sneeuwde en vroor stevig. Desondanks hebben we
een aantal zaterdagen campagne gevoerd. Na de verkiezingen werd ik beëdigd als steunraadslid. Snel
daarna kwam de CU-SGP zowaar in de coalitie te zitten en leverden we een wethouder in de persoon
van Leen Snijders. Daardoor kwam ik fris en fruitig in de raad terecht. Dat was een hele nieuwe ervaring!
Wat zijn je ervaringen in de raad?
In het begin is het allemaal nieuw. Je moet je echt inwerken. Gelukkig had ik vooraf de cursus ‘warm
lopen voor de raad’ gevolgd. Ik had het eerste jaar ook veel steun aan Willy de Zoete, die
fractievoorzitter werd. Na een jaar werd zij gedeputeerde voor de provincie. Ad van Harmelen nam haar
taak over. Dat was heel fijn!

2

Nieuwsbrief afdeling Westland

Nr. 4 - december 2021

Het raadslidmaatschap is best een klus. Je bent verantwoordelijk voor de kiezers van de CU-SGP, maar
ook voor alle inwoners van Westland. Daarnaast is er het commissiewerk. Zelf zit ik in de commissie
Maatschappelijke Ondersteuning (MO) en de commissie Economie Financiën en Organisatie (EFO).
Vanuit het geloof en onze normen en waarden probeer je steeds goede keuzes te maken voor onze
inwoners.
Heel nuttig waren de werkbezoeken, bijv. aan Patijnenburg, Vitis Welzijn, het platform gehandicapten, de
warmwaterboringen, en aan de Tweede Kamer. Ook geeft de verbinding met een landelijke partij veel
steun voor het werk in de raad.
Het is mooi om te zien dat je inzet iets kan veranderen. Een voorbeeld: we vinden de zondagsrust
belangrijk. Daarom hebben we jaren geleden een motie ingediend om de Westlanddag van het Varend
Corso niet op zondag te houden. Nu is in het programma de Westlanddag op zaterdag.
Hoe was het om raadslid te zijn in Coronatijd?
Dat was heel bijzonder en heftig voor iedereen. Het raads- en commissiewerk ging al heel snel digitaal.
Ook fractievergaderingen werden digitaal gehouden. Werkbezoeken konden niet meer plaatsvinden. Pas
een korte periode in september/oktober ’20 en vanaf mei ’21 vergaderden we weer fysiek. Toch heeft de
Coronatijd ondanks veel narigheid ook positieve kanten: het besef wat echt van waarde is, de contacten
met je naasten, het vertrouwen dat God ons leven leidt.
Hoe is de samenwerking in de fractie?
Die is heel goed! Ad en ik, de steunraadsleden en de -fractieondersteuner, werken constructief en
plezierig met elkaar samen.
Wat verwacht je van de verkiezingen die op 16 maart 2022 worden gehouden?
We zijn er klaar voor! We hebben een mooi verkiezingsprogramma voorbereid. Er is een apart
campagneteam. We hebben gelukkig een stabiele achterban. Ik hoop op een goede campagne en op
tenminste twee zetels. Zelf sta ik wel op de kieslijst maar ben ik niet beschikbaar voor een nieuwe
raadsperiode. Ik draag het stokje vol vertrouwen over aan Bea Koen die nu al steunraadslid is.
Waarom is het goed om op de CU te stemmen?
Als CU staan we voor normen en waarden vanuit Gods Woord. We zijn een principiële, stabiele partij met
een hecht fundament. We hopen dat mensen dat herkennen. Het is mooi om te zien dat we de laatste tijd
een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen.
Ik bedank na een tweede bakkie en een lekkere eierkoek Arij voor het gesprek en zijn inzet als raadslid.
Interviewer van dienst, Gerard van der Wel
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Kansen voor integrale aanpak taken gemeente en Delfland
Gemeente Westland en het hoogheemraadschap Delfland opereren op hetzelfde grondgebied. De
gemeente ligt namelijk binnen het taakgebied van Delfland. Op vele terreinen komen gemeente en
waterschap elkaar tegen. Een scala aan onderwerpen passeren de
revue: handhaving waterkwaliteit in glastuinbouwgebieden, bewaking
van de kwaliteit in zwemwaterplassen, het voorkomen van wateroverlast
bij neerslag, afkoppeling en zuivering van rioolwater voor huishoudens
en bedrijven, de collectieve zuivering voor glastuinbouwgebieden, de
vergroening van de leefomgeving en de waterberging in
glastuinbouwgebieden. Onderwerpen die een goede onderlinge
afstemming vragen tussen de besturen van beide overheden.
Mijn waarneming is dat de gemeente en het waterschap de
voorbereiding van beleid en de uitvoering van taken nog te weinig
integraal aanpakken. Dit is een gemiste kans. Door samen op te trekken
aan de voorkant van besluiten kan tijdwinst worden geboekt en
kostenbesparingen worden gerealiseerd.
Leden van de raden van beide besturen ontmoeten elkaar sporadisch.
Een bredere bekendheid met ieders taken en de dilemma’s die daarbij
worden ondervonden, verrijkt het inzicht. Échte samenwerking vereist
een intensievere omgang met elkaar dan nu het geval is. Dit komt het
belang van de regio ten goede en geeft voor de inwoners meer vertrouwen in de overheden.
Misschien is het een idee dat in het kader van de aanstaande verkiezingen - in 2022 en 2023 - onze
fracties in de gemeente en het waterschap de krachten bundelen. De organisatie van een symposium
waarbij gemeenschappelijke thema’s worden belicht voor een breder publiek kan hiertoe bijdragen. Het
kan een aansprekend platform bieden voor kennisuitwisseling en onderling binding. Een andere idee voor
samenwerking? Wie haakt aan!

Pieter-Jan Hofman
Fractievoorzitter CU-SGP Delfland
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