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De vakantie staat voor de deur. De meesten hebben zich al vroegtijdig georiënteerd wat de wensen en 

mogelijkheden zijn om hun vakantie door te brengen. De pret kan dan al vroeg beginnen terwijl je 

dagelijkse werk gewoon door gaat. Ieder oriënteert zich ook op zijn eigen manier. De een verdiept zich in 

ieder detail en plant alles zorgvuldig en is daar tijden mee bezig. De ander loopt een reisbureau binnen en 

oriënteert zich daar op de vele vakantiemogelijkheden die er geboden worden en laat de organisatie aan 

het bureau over.  

In de gemeentepolitiek wordt er ook veel georiënteerd realiseerde ik mij toen ik de agenda met bijbehoren 

van de fractievergadering ChristenUnie-SGP doornam. Het woordenboek geeft het woord 'oriënteren' als 

volgt weer: inzicht geven, plaats bepalen (kompas richten). De (steun)raadsleden moeten zich 

voortdurend oriënteren op de onderwerpen die zij in hun portefeuille hebben en zich daarover uitspreken 

in de fractie- en raadvergaderingen. Best wel een hele kluif! Zij verschaffen zich het inzicht, wat wordt er 

beoogd met dit onderwerp en hoe staan wij als ChristenUnie-SGP daarin. Hun kompas hierbij is de Bijbel.  

Als bestuur geven wij u, onze leden, de mogelijkheid om een oriënterende stage te lopen bij de 

ChristenUnie. Vaak weet je wel dat de ChristenUnie (CU) actief is in het Westland, maar wat daar allemaal 

voor nodig is of wat er allemaal op politiek terrein speelt weet men niet precies. Natuurlijk kun je via de 

plaatselijke weekbladen of gemeentelijke website e.e.a. te weten komen. Maar het persoonlijk bijwonen 

van een bestuurs-, fractie-, of  gemeentevergadering en een uitnodiging voor een ledenvergadering is toch 

heel wat anders! Echt een uitdaging om dit mee te maken. U mag zich hiervoor aanmelden bij de 

secretaresse van de CU. U wordt persoonlijk begeleidt door een van onze bestuursleden.  

Bij al dit oriënteren mag ik u, namens het bestuur, een prettige en ontspannen zomervakantie toewensen. 

Dat u uit mag rusten naar lichaam en geest. 'Geest' bedoel ik ook met een hoofdletter. Dat Hij u dagelijks 

mag verfrissen, zodat u zich goed kunt oriënteren in uw dagelijks leven. 

  

 
Oriënteren                                door voorzitter Keetie van der Wel     
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U heeft ongetwijfeld gehoord dat een tekort op de gemeentebegroting dreigt van 14 miljoen 

Euro. De helft hiervan komt door de landelijk sterk oplopende kosten van de jeugdzorg, een 

probleem van gemeenten en rijk samen. Voor de rest moet de gemeente zelf maatregelen 

nemen. Nu wordt er gesproken over: ‘iedereen gaat het voelen’ en ‘we hebben geen geld voor 

onderhoud, kunnen alleen pleisters plakken’. Als ChristenUnie-SGP Westland staan we hier anders in. 

De ChristenUnie staat bekend om een goed financieel beleid, gebaseerd op degelijke keuzes. ‘Pleisters 

plakken’ is niet ons idee van een degelijke keuze. Dat kan beter. 

De OZB voor bedrijven is in Westland ruim 30% lager dan in de meeste andere gemeenten. Dat was 

prima in de crisistijd, als steun voor het bedrijfsleven. Maar nu het heel goed gaat, is het tijd voor een 

normaal tarief. Let wel, niet huizenhoog, maar normaal. Daarmee kan het grootste gat in de begroting 

worden gedicht. Geld voor de plannen die er al lang lagen, op gebied van sport, cultuur en wegen 

bijvoorbeeld , is er dan nog niet. Daarvoor gaan we gewoon sparen, zoals het hoort. Al onze voorstellen 

op begrotingsgebied passen niet in dit stukje, maar luistert u naar het debat op 16 juli, dan weet u alles. 

En heeft u uw eigen ideeën? Laat het ons weten! 

Een lastenverzwaring voor de burger komt er wel: voor het afval gaat het tarief stijgen. Dat heeft niets 
met gemeentebezuiniging te maken, maar met verhoging van de kosten van de afvalverwerker, en met 
verhoging van de rijksbelasting op afval. Met dat laatste probeert het rijk mensen over te halen minder 
afval te produceren. Maar daarover een andere keer. 

Ik val maar met de deur in huis….Kijkt u weleens op de site van www.cusgpwestland.nl? 
Onder het kopje ‘Onze mensen’ kunt u meer lezen over onze raadsleden Willy de Zoete en Arij de 
Bloeme. Mocht u nu ergens een vraag over hebben die de gemeente Westland betreft, dan kunt u die 
altijd via de site aan Willy of aan Arij stellen. Ik zou u willen stimuleren om van dit recht als lid gebruik te 
maken. 

Onder het kopje ‘Contact’ kunt u meer lezen over de Aanspreekpunten in de kernen. Inmiddels zijn er 

aanspreekpunten voor de kern Poeldijk (Henk Doornekamp), de kern Monster (Bea Koen), de kern ’s-

Gravenzande (Jos van Spronsen en Pieter-Jan Hofman)  en de kern Maasdijk (Jolanda Duindam). 

Heeft u een vraag of maakt u zich zorgen over een van deze kernen dan kunt u altijd een mailtje sturen 

naar een aanspreekpunt. Wij vinden het fijn en stellen het op prijs als u meedenkt! 

Een partij als de CU-SGP gaat van meer betekenis zijn als er over en weer een gesprek komt tussen 

raadsleden en leden, tussen aanspreekpunten en leden. Het werk kan pas goed gedaan worden als we 

weten wat er leeft en welke zorgen er zijn. Niet dat we overal een pasklaar antwoord op hebben, 

tenslotte bestaat de Gemeenteraad uit 39 raadsleden en levert CU-SGP Westland 2 raadsleden. Echter 

ook een kleine partij kan van betekenis zijn. 

 
Pleisters plakken?                door fractievoorzitter Willy de Zoete                  

Een kijkje op de site en over onze aanspreekpunten in de 
kernen                         door bestuurslid ChristenUnie Bea Koen-Snijders 

 

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

 

Contact 

Even voorstellen:   Guido Zwarts                                     

Ik wil me graag even voorstellen: 

Ik ben Guido Zwarts, 54 jaar, gelukkig getrouwd en al weer ± 25 jaar woonachtig in het Westland. Ik heb 5 
kinderen. 

Ik werk als projectmanager bij een Westlandse Orchideeënkwekerij van topkwaliteit. 

Ik steek graag tijd in mijn gezin en familie, mag regelmatig ouderling zijn en probeer eenmaal per week te 
volleyballen, dus tijd “over” is er niet echt. 

Ik houd niet van politieke spelletjes, ambtelijk gepraat en campagnevoeren. Politici die makkelijk praten en 
veel beloven vertrouw ik niet. Lange complexe stukken doorlezen kan ik wel, maar vind ik zeker niet leuk. 
Ik heb ook niet veel met wetten en beleidsplannen. En ik begrijp niet wat het nut is van lange-termijn-
plannen in wazige taal en met moeilijk meetbare resultaten. 

 

Wat doet iemand als ik dan (al weer bijna 10 jaar) in het bestuur van de ChristenUnie? 

Je kan het gevoel voor Christenplicht noemen of (dat klinkt wat beter) de wens om me in te zetten voor 
het koninkrijk van onze God. 

Want of je het nu fijn vindt of niet, in de politiek van het Westland, van de provincie of van Nederland 
worden keuzes gemaakt die de levens van iedereen beïnvloeden, christenen en niet christenen. En dat is 
te belangrijk om over te laten aan alleen liefhebbers, mensen die zichzelf willen profileren of op zoek zijn 
naar macht. Dat leg ik liever neer bij mensen die verantwoordelijkheid willen dragen en vooral mensen die 
zich willen verantwoorden voor God. 

Dus stem ik steeds weer op mensen die daarvoor staan. Ik hoop en verwacht dat u dat ook doet. En dan 
vind ik zelf het wat te gemakkelijk om vervolgens te zeggen: zoek het nu verder maar uit. Dus probeer ik 
in de lokale politiek mijn vertegenwoordigers te ondersteunen en te bemoedigen, door concreet ook zelf 
bij te dragen aan hun werk. 

Als “gewoon” bestuurslid doe ik dat door in de bestuursvergaderingen te helpen bij de organisatie. En ook 
door een paar keer per jaar bij fractievergaderingen mee te denken over standpunten en dan vooral die 
waar onze identiteit vorm kan krijgen. En tenslotte ook door met onze raadsleden voortgangsgesprekken 
te hebben over hoe het gaat en waar nog kansen liggen. En daarvoor gebruik ik eigenlijk alleen mijn 
nuchtere verstand en vooral Gods liefde die mij helpt. 

Dat kost me verspreid over het jaar maximaal 10 avonden. En dat zijn geen avonden waar ik met tegenzin 
heen ga: ze zijn boeiend en je krijgt er energie van. 

En dan verbaas ik me er wel eens over dat het zo moeilijk is om tussen al die ChristenUnie-stemmers nog 
wat meer vrouwen of mannen te vinden die dat ook wel eens een tijdje willen doen.  

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

 

 

mailto:secretariaat@westland.christenunie.nl
http://www.cusgpwestland.nl

