
Op het juiste spoor….?
Het blijft fascinerend: nijver zwoegende arbeidslieden die 
over een traject van honderden meters bijna volcontinu aan 
het sjouwen zijn met bouwmaterialen. Kilometers 
betonijzer, af en aan rijdende zandauto’s en betonmolens, 
telkens weer afwijkende rijroutes en vele andere 
ongemakken: de tunnel trekt z’n diepe sporen door de 
Delftse samenleving. Dat geldt natuurlijk speciaal tussen 
Phoenixstraat en Spoorsingel, tussen Houttuinen (waar was 
dat ook al weer…?) en Coenderstraat maar ook bij de 
Engelsestraat en richting Delft-zuid is dat ernstig zichtbaar. 

Ook in de Delftse politiek blijft de tunnel een constante 
factor van aanhoudende zorg. Is het niet om de 
bereikbaarheid van de stad zo goed mogelijk te bewaken 
(toch wel knap dat we nog nooit niet verder konden….), dan 
is het wel om te kijken of het toch niet wat zuiniger kan: wel 
stadskantoor of niet; en die woningen?  Zitten we nog op 
het juiste spoor? Niet bouwen kost meer dan wel bouwen, 
hebben we zojuist begrepen uit het rapport van de 
deskundigen. De risico's zijn zo groot dat Delft dat financieel 
niet kan dragen. Dus toch maar doorzetten, met eventueel 
een kantoorlaag minder? In ieder geval is een referendum in 
deze fase niet wenselijk. Wij vonden als ChristenUnie altijd al dat referenda 
valse verwachtingen wekken en door de "waan van de dag" kunnen leiden tot 
onhandige spagaten in de besluitvorming. Bij de verkiezingen wordt gestemd 
en met dat mandaat mogen de politieke partijen aan het werk.

Op het juiste spoor? Dat is ook de grote vraag die we bij de uitkomsten van Prinsjesdag kunnen stellen. Donkere 
wolken, aanwakkerende wind, mogelijk storm op komst...  Menigeen maakt zich ernstig zorgen over de 
toekomst. En wij? Vrezen wij ook voor ''inleveren'' en achteruitgang? Of kunnen we wel een stootje hebben. 
Stellen wij ons vertrouwen op de beurs, de economie of vluchten we in het goud? Laten we in nederigheid maar 
vluchten tot onze hemelse Vader; als we ons vertrouwen op Hem stellen, dan komt het goed. Hoe dan ook!

Mattie Mostert

Het jongste lid van de ChristenUnie Delft.....
Mooi nieuws: alweer een half jaar geleden, op vrijdag 11 maart 2011 (net 
na de ChristenUnie bestuursvergadering) is Hanne geboren. Ze is de 
dochter van Leen en Gijsje de Graaf. Op deze foto is ze nog heel ''piep'', 
maar ondertussen is het alweer een hele dame.
Graag willen we u via ChristenUnie Contact van dit blijde feit op de 
hoogte stellen en Gijsje en Leen van harte feliciteren en Gods zegen 
toewensen als gezin en bij de opvoeding van Hanne.

Mattie Mostert
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ChristenUnieContact is een uitgave van de kiesvereniging ChristenUnie Delft. Het werkgebied van 

de ChristenUnie Delft omvat de gemeente Delft. Dit blad verschijnt ten minste twee keer per 

jaar. Bijdragen kunt u richten aan het redactieadres (zie onder). De redactie behoudt zich 

het recht voor stukken niet te plaatsen, dan wel in te korten. 

 
Samenstelling bestuur ChristenUnie Delft: 

 
Voorzitter:   Leen de Graaf, Laan van Overvest 76, 2613 DN Delft 

Telefoon: 015 - 213 59 55. E-postadres: secretariaat@delft.christenunie.nl 

 

Vice-voorzitter/penningmeester: Jan Bron, Brittenpad 7, 2625 ZD Delft. 

   Telefoon: 015 - 256 94 96. E-postadres: jbron@ziggo.nl 

 

Secretaris  (tijdelijk) Bart van der Pot, Bartoutszate 38, 2614 MK Delft. 

Telefoon: 015 – 262 40 58. E-postadres: secretariaat@delft.christenunie.nl 

 

Bestuurslid/eindredactie Contact: Mattie Mostert, Multatuliweg 32, 2624 CJ Delft. 

  Telefoon: 015 - 257 82 90. E-postadres: mattiepm@xs4all.nl 
 

 

Gemeenteraadsfractie ChristenUnie: 
 
Raadslid:   Joëlle Gooijer - Medema, Laan van Altena 24, 2613 AJ Delft. 

Telefoon: 015 - 214 69 92. E-postadres: jkmedema@dds.nl 

 

Fractiesecretaris: Vacature 

 

Commissielid, niet raadslid: Jabco Vreugdenhil,  Willem Hooftstraat 3-1, 2614 EV Delft. 

Telefoon: 06 18 76 41 97. E-post: jabcovreugdenhil@hotmail.com 

 

Commissielid, niet raadslid: David Koerts, Coenderstraat 32, 2613 SN  Delft. 

Telefoon: 06 47 41 07 23. (015) 284 02 52. E-post: david.koerts@gmail.com 

 

Commissielid, niet raadslid: Wim van Balen, Oostpoort 16, 2611 RZ Delft. 

   Telefoon: (015) 214 65 77. E-postadres: wimvanbalen@gmail.com   

 
 

 

Kijk ook eens op:  http://delft.christenunie.nl/ 
onze ‘eigen’ Delftse website! 

mailto:secretariaat@delft.christenunie.nl
mailto:jbron@ziggo.nl
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mailto:mattiepm@xs4all.nl
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mailto:jabcovreugdenhil@hotmail.com
mailto:d.lobregt@12move.nl
mailto:mdegraaf@bart.nl
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Van de voorzitter 
 

Bestuursnieuws 

Henrieke van Balen heeft helaas moeten besluiten om te 

stoppen als voorzitter en bestuurslid. Ik ben Henrieke dankbaar 

voor haar inzet tijdens haar bestuursperiode en ik wens haar het 

allerbeste toe. Ik mag haar taak als voorzitter overnemen en voor 

de daardoor vrijgekomen secretarispositie wordt een nieuw 

bestuurslid gezocht. Bart van der Pot zal tot de aanstelling van 

een nieuw bestuurslid het bestuur aanvullen. 
  

Leen de Graaf 

Komkommertijd 
 

Tijdens de zomermaanden is er vaak weinig actueel en 

relevant nieuws te melden. Politici genieten van hun reces en 

journalisten zijn op vakantie. Tijdens deze ‘komkommertijd’ 

komt het wel eens voor dat bijzondere nieuwsberichten boven 

komen drijven. Zo waren we in 2005 met z’n allen op zoek naar 

een poema die zou rondwalen op de Veluwe. Na die zomer 

hebben we echter nooit meer wat van deze poema 

gehoord...  

In veel opzichten was er in de zomer van 2011 weinig te 

merken van komkommertijd. Het nieuws was elke dag weer zo 

‘groot’ dat het soms bijna niet te bevatten was. De Arabische 

lente begon nog zonder veel bloedvergieten in Tunesië en 

Egypte. Na grote demonstraties verloren de regimes snel de 

steun van het leger. Helaas weten we ondertussen dat het in 

Syrië en Lybië totaal anders ging. De gevolgen bleken enorm. 

Na vele doden en gewonden is het in die landen nog steeds 

onrustig. Zelf was ik eind juni in Saoedi-Arabië, waar de bevolking ook niet veel vrijheid 

heeft. Daar is het vooralsnog rustig, maar de vraag is hoelang alle financiële maatregelen 

de bevolking onder de duim kunnen houden.  

In de week dat ik dit schrijf is het tien jaar geleden dat er in Amerika vliegtuigen werden 

gekaapt. Twee daarvan eindigden in het World Trade Center met fatale gevolgen. Daar 

kwamen deze zomer nog andere beelden bij die niet snel van je netvlies verdwijnen. In 

Noorwegen kwamen 77 mensen op een vreselijke manier om het leven door een 

bomaanslag in Oslo en een daaropvolgende schietpartij op het eiland Utøya.  

Hoe kan het toch zijn dat ‘meningsverschillen’ resulteren in deze vreselijke conflicten? Ik 

kan het niet bevatten. Misschien klinkt het gemakkelijk, maar ik blijf steeds denken aan de 

eenvoudige boodschap (maar de opdracht uiterst moeilijk gebleken!) die Jezus ons 

meegaf. De Farizeeën dagen Jezus uit om het hoogste 

gebod van de Wet aan te geven. Jezus zegt dan  
 

‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met 

heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het 

grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan 

gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.’  

 

Ik kijk uit naar 2012, met een zomer lang komkommer-

tijd, desnoods met een poema op de Veluwe...  
 

Leen de Graaf 
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Notulen algemene ledenvergadering  ChristenUnie Delft 12 mei 2011 

 
Aanwezig: J.Y. Haagsma, E. Van Doornik, S.H. Alkema, A.C. Alberts, D. Van der Goot, B. van der 

Pot, R. Heij, A. Plas, H. van Til, J. Vreugdenhil, J. Gooijer, M. Mostert, J. Bron, LP. de Graaf (notulist) 

Afwezig m.k.: A. de Boer, M. de Boer-Post, J. Schrier, H. Oldersma, C. Mensinga 

 

1. Opening  

Voorzitter van deze ALV is Jan Bron, hij heet iedereen welkom, leest uit psalm 8 

en gaat voor in gebed. 

 

2. Agenda en mededelingen vanuit het bestuur 

Agenda: De agenda van de ALV is akkoord.  

Mededelingen:  

1. Secretaris Leen de Graaf leest de namen van de leden op die zich 

afgemeld hebben voor de ledenvergadering en laat de presentielijst rond 

gaan.  

2. Jan Bron geeft aan dat hij deze vergadering voorzit omdat Henrieke van Balen-Beldman helaas 

om persoonlijke redenen heeft besloten te stoppen als voorzitter en bestuurslid. Leen de Graaf zal 

haar taak als voorzitter overnemen en voor de daardoor vrijgekomen secretaris positie wordt een 

nieuw bestuurslid gezocht. Bart van der Pot zal tot de aanstelling van een nieuw bestuurslid het 

bestuur aanvullen.  

3. ChristenUnie congres: Joëlle Gooijer geeft aan dat ze samen met Jabco Vreugdenhil de 

kiesvereniging zullen vertegenwoordigen op het ledencongres en geeft kort een toelichting op de 

agenda van het ledencongres. Het belangrijkste thema is de evaluatie van de positie van de 

ChristenUnie n.a.v. de bestuursnotitie ‘Met hart en ziel verder’. Leen de Graaf geeft verder aan dat 

er van een andere kiesvereniging moties zijn binnengekomen met de vraag om deze mede te 

ondertekenen. Er is voor gekozen om dit niet te doen, omdat de moties niets toevoegden aan de 

al lopende discussies n.a.v. de bestuursnotitie. Iedereen was het eens met deze lijn.  

 

3. Notulen vorige ALV 11 november 2010  

De notulen worden uitgedeeld aan de aanwezigen en worden vastgesteld. 

 

4. Jaarverslag kiesvereniging 

Naar aanleiding van het punt Activiteiten in het jaarverslag 2010 wordt er kort gesproken over 

mogelijke activiteiten voor onze kiesvereniging. Annelies Plas geeft aan dat we bijvoorbeeld een 

thema-avond zouden kunnen organiseren en daar Tweedekamerlid Cynthia Ortega voor 

uitnodigen als spreker. Joëlle Gooijer vult hierop aan dat de huidige kentering in het beleid rondom 

schuldhulpverlening dan een goed onderwerp zou zijn (evt. samen met het Interkerkelijk Sociaal 

Fonds). Ander onderwerp voor een discussieavond is de koers van de ChristenUnie. 

Naar aanleiding van het punt Samenwerking met de SGP vraagt Jabco Vreugdenhil naar de 

voortgang van het overleg met de SGP. Jan Bron vertelt dat we in gesprek blijven met de SGP en 

Joëlle Gooijer vult aan dat de fractienotulen ook met enige regelmaat naar de SGP worden 

doorgespeeld. 

Als laatste opmerking bij het Jaarverslag geeft Bart van der Pot aan dat het CU Contact een 

waardevolle communicatie is richting de leden. 

 

5. Financieel jaarverslag: rekening 2010 en begroting 2011 

Jan Bron bespreekt kort de jaarrekening 2010 en legt uit dat het negatieve resultaat uit 2010 vooral 

komt door de extra storting van 800 euro in de verkiezingskas. De kascontrole van de jaarrekening 

zal nog gedaan worden door Bart van der Pot (dit is inmiddels gebeurd). Hiermee wordt de 

jaarrekening vastgesteld. 

Jan Bron geeft aan dat er voor gekozen is om in 2011 terug te gaan naar de reguliere storting van 

400 euro in de verkiezingskas. Jabco Vreugdenhil benadrukt dat er daarmee nog steeds wordt 

uitgekomen op een negatief resultaat in 2011. Het bestuur zal proberen de uitgaven te beperken 

en neutraal uit te komen. Dick van der Goot vraagt waarom de onvoorziene uitgaven van 2010 

niet zijn begroot voor 2011. Jan Bron legt uit dat er is gekeken naar de achtergrond van de 
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onvoorziene uitgaven en dat de conclusie was dat deze eenmalig waren en dat er daarom voor is 

gekozen deze niet te begroten voor 2011. Annelies Plas vraag naar de mogelijkheden voor het 

volgen van opleidingen bij het opleidingscentrum van de ChristenUnie. Het budget is in eerste 

instantie bedoeld voor fractie en bestuursleden en niet voor alle leden. Robert Heij vraagt of het 

bestuur nog extra activiteiten in de planning heeft staan om iets te doen aan het dalende 

ledenaantal. Jan Bron geeft in antwoord hierop aan dat het bestuur zoekt naar een goede manier 

om leden te behouden en nieuwe leden te werven. Mattie Mostert vult aan dat de meeste 

vertrekkende leden te relateren zijn aan verhuizingen (naar andere kiesvereniging). Robert Heij 

vertelt dat er landelijk een proef loopt om nieuwe methoden te testen voor het werven van nieuwe 

leden. De begroting wordt met dank aan Jabco Vreugdenhil voor zijn hulp bij het opstellen van de 

begroting vastgesteld.  

 

6. Aan het woord: Robert Heij, voorzitter PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 

Robert Heij geeft een presentatie over zijn werk als voorzitter van PerspectieF. Er zijn op dit moment 

ongeveer 2000 jongeren lid van perspectief waarvan er 100 actief zijn in commissies, werkgroepen, 

afdelingen of het bestuur. De missie van PerspectieF is om een 

politieke jongerenvereniging te zijn, waarvan de leden, in eenheid 

verbonden door de liefde voor God en de medemens, elkaar en 

andere jongeren interesseren en enthousiasmeren voor en 

mobiliseren en toerusten tot actieve deelname van christenen aan 

het publieke debat in maatschappij en politiek.  

Met duidelijke en of ludieke acties probeert Robert Heij het geluid 

van de ChristenUnie jongeren te laten horen, enkele voorbeelden 

van recente acties: 

 1 miljoen sociaal geïsoleerden, kerstdiner hartje zomer op het 

strand van Scheveningen 

 Kleine ondernemers dupe koopzondagen, ondernemers 

gevangen zetten in kooi 

 Rechten van toekomstige generatie, buikbanden uitdelen 

op 9-maanden beurs 

 Gehoorschade onder jongeren, ‘oorbehoedsmiddelen’ presenteren 

 OV kaart voor MBO’ers, eigen OV kaarten uitdelen 

 Bezuinigingen onder de aandacht, ‘bouw je bezuiniging’. 

 

Pauze 

 

7. Aan het woord: ChristenUnie Delft - fractie met terugblik op het afgelopen gemeenteraadsjaar 

Jabco Vreugdenhil en Joëlle Gooijer vertellen over het fractiewerk. Jabco Vreugdenhil geeft aan 

dat de commissie Middelen en Economie op dit moment een commisse is waarin veel actuele 

themas spelen in verband met de bezuinigingen. Dit is te merken bij veel onderwerpen: onderhoud 

wegen, discussie over het aantal ambtenaren, frequentie van het ophalen van huisvuil en de 

bijstand. Verder is er nu de kaderbrief actueel, een discussie over realiteit versus ambitie.  

Joëlle Gooijer vult aan dat de fractie kritisch tegengas probeert te geven waar mogelijk, maar dat 

het moelijk is omdat er ook voor goede plannen weinig geld beschikbaar is. Er wordt nu 

onderzocht of het mogelijk is een tegenbegroting in te dienen. Andere actuele thema’s worden 

nog besproken, waaronder de recente sluiting van bibliotheek DOK tanthof, de nieuwe WMO (wet 

maatschappelijke ondersteuning), Spoorzone project, nieuwe stadskantoor en de nieuwe 

openbaar vervoer dienstregeling Haaglanden (met dank aan Dick van der Goot voor zijn hulp bij 

het beoordelen van de nieuwe dienstregeling). 

 

8. Rondvraag  

Mattie Mostert vertelt dat Rudolf van den Boom in een GGZ instelling verblijft en laat een kaartje 

rondgaan wat we naar Rudolf zullen opsturen. Verder zijn er geen rondvragen in deze ALV 

 

9. Sluiting  

We sluiten af met gebed.  
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Vanuit de fractie 
  

Deze zomer had ik de gelegenheid om (met het gezin) vrienden op te 

zoeken die wonen en werken in Malawi. Een indrukwekkende reis, 

waarin we genoten hebben van veel moois dat het land te bieden 

heeft, maar ook een reis waarin we getroffen werden door de 

problematiek van het land. Elke vakantie kan een moment van 

reflectie bieden. Deze reis bood zeker de gelegenheid om eens van een afstandje te kijken naar 

ons leven hier. Ook naar ons werk als ChristenUnie in deze stad. In Malawi is het moeilijk voor te 

stellen dat je je druk kunt maken over postzegelbestemmingsplannen, over  terrasbotenbeleid of 

een doorvaarbare Phoenixgracht.  De bevolking van Malawi maakt zich druk over voedselprijzen 

(20% gestegen), het ontbreken van benzine en diesel, de inperking 

van persvrijheid en de donorlanden die afhaken, waardoor 

onderwijs en gezondheidszorg waarschijnlijk minder toegankelijk 

(veel duurder) zullen worden. De overheid lijkt weinig moeite te 

doen tot structurele verbeteringen. Voor het eerst in 30 jaar was het 

onrustig in Malawi, geplande demonstraties ontaarden in rellen 

omdat de politie begon te schieten op demonstranten…. 
 

Malawi 

Malawi is een land met grote problemen, waar de overheid weinig moeite 

lijkt te doen tot structurele verbeteringen. Tegelijkertijd (daardoor?) zie je 

dat veel mensen de overheid nergens voor nodig hebben. Ze bouwen hun 

eigen huis, verbouwen hun eigen eten (mais). Ze kunnen Openbaar 

Vervoer niet betalen, en reizen dus op volgepakte open trucks naar hun 

eventuele plaats van bestemming. In Malawi heeft 75% van de mensen 

geen baan. Maar ook geen uitkering. Ze leven van wat ze zelf oogsten, 

van een klusje hier en daar. Kinderen kunnen naar gratis onderwijs,maar 

zitten daar soms met wel 160 kinderen in één klas… Intussen tref je trotse mensen. Die niet uit het lood 

geslagen worden door een kleine tegenslag. Deze mensen gun je een overheid die zorgt voor banen, voor 

wegen, voor goed onderwijs en toegankelijke gezondheidszorg. Basale zaken. 

 

Terug in Delft genoot ik van alle comfort en van hoe goed 

alles hier geregeld is. Ik viel direct in de politieke discussies 

over het nieuwe stadskantoor (HNK) en een eventueel 

referendum. Volgens sommigen is het college blind voor 

alle protesten bezig met dit prestigeproject.  Volgens 

anderen is het college zich juist bewust van haar 

veranwoordelijkheid richting de stad, en andere partijen 

(Pro-rail, NS, het Rijk), waardoor ze niet anders kan dan 

doorgaan met de bouw. Voor de zomer vroegen we 

samen met een aantal andere (oppositie)partijen om een 

nader onderzoek naar de optie ‘niet bouwen’. Het 

college meent dat dit geen optie meer is, vanwege de 

vertraging die dit zou opleveren (elke maand vertraging 

kost veel geld) en de claims die je van partijen kunt verwachten. Deze conclusies zijn genomen op 

basis van geheime cijfers, die we als raadsleden wel mogen inzien. En dat is een vak apart. We 

hopen dat het externe onderzoek meer licht werpt op de zaak. Zodat college én raad beter aan 

de stad kunnen uitleggen waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Als u dit blad ontvangt 

weten we hopelijk meer. 

In al deze discussies is het als kleine oppositiepartij zoeken naar de juiste houding. Vanuit je 

controlerende rol als raadslid wil je niet te gemakkelijk aannemen wat het college voorstelt, maar 

ook niet klakkeloos alle voorstellen wantrouwen. We zoeken aansluiting bij andere partijen (bijvoor-

beeld in de vraag om dat extra onderzoek), maar willen daar wel onze eigen afweging bij kunnen 

maken. En intussen staan de kranten en internet vol met verwijten van raadsleden over en weer. 

Vaak niet over inhoud, soms over de procedure en maar al te vaak over personen. Ook de afge-

lopen raadsvergadering ging meer over raadsleden en hun gedragingen, dan over de stad en 
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haar problemen. Soms is het wellicht nodig om daar debat over te voeren, toch levert zo’n debat 

eigenlijk nooit iets op. In elk geval leidt het de aandacht af van een echt inhoudelijk debat over 

wat partijen goed vinden voor deze stad. 

Gelukkig volgt er ook inhoudelijk een interessant najaar. Een nieuwe WMO verordening, een nota 

Jeugdbeleid (voorgesorteerd op de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten), een 

nieuw parkeerbeleid1, een geactualiseerd gemeentelijk rioleringsplan, het welzijnsbeleid met 

daarbij een voorstel voor de accommodaties (sluiting van 8 buurthuizen!). En natuurlijk een nieuwe 

begroting (begin september), waarin bezuinigingen concreter ingevuld zullen worden. Tanthof 

voelt dit als eerste: de sluiting van de bibliotheek is vanaf 1 september een feit. We hebben als 

ChristenUnie, met andere partijen geprobeerd deze maatregel tegen te houden. Temeer omdat 

het vooral te maken heeft met de structureel te hoge lasten van DOK centrum in het verleden, en 

niet zozeer met de bezuinigingen van de gemeente. Het was helaas tevergeefs. Een 

onomkeerbaar besluit tot kapitaalvernietiging. 
 

Toch lukt het ook om resultaten te bereiken. Zo hebben we al lang geleden gepleit voor openbaar 

vervoer in de Harnaschpolder. Sinds deze zomer rijdt bus 37 daar. Ook onze wens tot meer bussen 

naar het ziekenhuis is verzilverd: er rijden er nu zes per uur, op gespreide tijden (dat was vier per uur, 

waarvan twee bussen heel kort na elkaar). In de verkiezingstijd heb ik de wens uitgesproken voor 

het realiseren van spoed huishoudelijke hulp (bijv. als mensen uit het ziekenhuis ontslagen worden) . 

Afgelopen dinsdag kreeg ik van wethouder de Prez de toezegging tot een inspanningsverplichting 

van zijn kant om dit in Delft te realiseren. Dit college probeert op diverse terreinen meer een 

regierol in te nemen. Dat klinkt mooi, en misschien wordt dat het ook. Het bleef tot nu toe echter 

redelijk vaag. Op ons verzoek zal het college bij de voorstellen en nota’s die ze schrijft beter 

toelichten wat de rol van de gemeente is in relatie tot andere partners in en buiten de stad. 
 

Bezuinigingen  

De geplande bezuinigingen zullen steeds concreter voelbaar of zichtbaar worden in deze stad. Het is de 

vraag of we als raad nog ruimte hebben om alternatieven aan te dragen, als (b)lijkt dat bezuinigingen de 

verkeerde groepen treffen, of anderszins ongewenste effecten hebben. Dat hangt er ook vanaf of deze 

begroting inzicht geeft in het bestaand beleid (waar dus - wat dit college betreft - niet op bezuinigd wordt). 

Vorig jaar was dat niet inzichtelijk, en daar hebben we als ChristenUnie kritiek op geuit. Er is toegezegd dat het 

dit jaar beter inzichtelijk zou worden. We hopen het. 
 

Op 1 januari 2011 is de nieuwe Winkeltijdenwet in werking getreden. Gemeenten die gebruik 

maken van de toerismebepaling, waardoor winkels elke zondag open kunnen, moeten hun 

verordening herzien. Daartoe moet de  gemeente een brede belangenafweging maken (de mate 

van toerisme, het belang van kleine winkeliers, zondagrust, veiligheid, leefbaarheid en openbare 

orde). Als ChristenUniefractie houden we dit goed in de gaten. Temeer omdat de wethouder al 

heeft aangegeven het beleid niet 

te willen veranderen. We zullen 

controleren hoe die 

belangenafweging in Delft 

gemaakt wordt, en zijn benieuwd 

naar de reactie van bijvoorbeeld 

de kleine winkeliers. 

Zo proberen we, vanuit onze eigen basis, en gericht op alles wat er op ons af komt, bezig te zijn 

voor de stad. Een dankbare en drukke taak. Hoeveel er ook is aan te merken op lokale 

bestuurders, ik ben dankbaar dat we in een land leven waarin de overheid zich terdege bewust is 

van haar verantwoordelijkheid. Als Christen politicus voel ik die verantwoordelijkheid nog sterker. 

Met onze naam zijn we geroepen om beelddrager van Hem te zijn. Een verantwoordelijkheid die ik 

alleen kan dragen in de wetenschap dat Hij zelf mij wil toerusten voor het werk. 

 

Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; 

Ik raad u; mijn oog is op u (Ps. 32:8) 

 

Joëlle Gooijer  - fractievoorzitter 

                                            
1  Van 5 september tot 3 oktober kunt u een reactie achterlaten op www.delft.nl/ikparkeer  

http://www.delft.nl/ikparkeer
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ChristenUnie opleidingen in Delft 
Wil je de ChristenUnie beter leren kennen of bijvoorbeeld aan je debatvaardigheden werken? Het 

ChristenUnie Opleidingscentrum heeft een breed cursusaanbod voor iedereen die de ChristenUnie 

een warm hart toedraagt. Van lid of geïnteresseerde tot actief politicus en bestuurder. Het 

opleidingscentrum heeft dit seizoen ook een aantal cursussen op het programma staan die in Delft 

worden gegeven: 

Duurzaamheid, 7 en 21 maart 2012 

Cursus over de uitgangspunten van de ChristenUnie rond het thema duurzaamheid. 

Verdieping Christelijk-Sociale politiek, 11 en 25 april, 9 en 23 mei 2012 

Vervolg op cursus “Welkom bij de ChristenUnie”, waarbij deze cursus uw kennis verdiept door 

bespreking van enkele belangrijke teksten. Bovendien reikt deze cursus een weeginstrument 

aan voor de ontwikkeling van politieke standpunten en bezinning op compromisvorming. 

Centraal bij dit alles staat de zoektocht naar de identiteit van de ChristenUnie. 

Welkom bij de ChristenUnie,  8, 15, 22 November 2011 (let op: niet in Delft maar in Rotterdam) 

Deze cursus gaat in op de vragen: Waar staat de ChristenUnie voor? Waarin onderscheidt de 

ChristenUnie zich wezenlijk van andere (al of niet christelijke) partijen? En hoe functioneert de 

Bijbel in onze politieke beslissingen? Of u nu kort of lang lid bent of nog helemaal niet, u krijgt in 

deze basiscursus antwoord op die vragen. 

Voor een compleet overzicht van alle cursussen die worden gegeven door het opleidingscentrum, 

kijk op:http://opleiding.christenunie.nl/ 

 

 
 

U i t n o d i g i n g  

Politiek café:  

Bezuinigen in Delft…Appeltje, eitje?? 
 

Op donderdag 20 oktober mag  

ú  
het zeggen!! 

 

Op tien november aanstaande stemt de Delftse gemeenteraad over de Programma-

begroting 2012-2015. Maar eerst bent u aan zet. Tijdens het politiek café kunt u bepalen 

waarop volgens u bezuinigd moet worden in Delft om de begroting sluitend te krijgen.  

 

Op de buurthuizen of op de veiligheid?  

Op bereikbaarheid of op duurzaamheid?  

 

Ook kunt u aangeven waar juist in geïnvesteerd moet worden.  

Lukt het u om voldoende geld te besparen om Delft financiëel gezond te houden? 

 

Degene met de beste bezuinigingsideeën maakt kans op een boekenbon. 

 

Lokatie: Marcuskerk, hoek Roland Holstlaan/ingang Menno ter Braaklaan 

In de ''huiskamer'': vanaf de ingang, aan het eind van de lange gang rechts. 

Tijd: vanaf 19.30 uur bent u welkom; de koffie staat klaar; aanvang 20 uur. 

 

P.S.  Deze activiteit staat ook open voor niet-leden. Neem dus gerust iemand mee. 

Graag aanmelden via: secretariaat@delft.christenunie.nl 

http://opleiding.christenunie.nl/
mailto:secretariaat@delft.christenunie.nl
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