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Van het bestuur, door Teus Hoogerwaard, voorzitter 
 
Europese verkiezingen 2014 
Op DV 22 mei vinden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. De ChristenUnie 
en SGP trekken hierin gezamenlijk op. De slogan voor de verkiezingen van deze 
gecombineerde partij is ‘Samenwerking Ja, Superstaat Nee’. Het verkiezingsprogramma is  
vastgesteld en Peter van Dalen (ChristenUnie) is gekozen tot lijsttrekker. Peter van Dalen:  
“ChristenUnie en SGP willen het christelijk geloof een stem geven in het Europees 
Parlement. Een boodschap van vrede en hoop, voor ons continent, voor Europese burgers, 
voor Nederlandse kiezers, voor vervolgde christenen wereldwijd.” De nummer 2 op de lijst, 
Europarlementariër Bas Belder zegt: “ChristenUnie en SGP hebben een unieke kijk op de 
Europese samenwerking. Onze slogan geeft aan dat we op verschillende terreinen de 
meerwaarde van Europese samenwerking zien. De economie en het milieu stoppen niet bij 
de grens. Maar Europa hoeft zich niet met alles te bemoeien. Denk aan pensioenen, 
onderwijs en gezondheidszorg. Daarmee gaan de ChristenUnie en de SGP voor de gulden 
middenweg, tussen de mensen die roepen “Meer, meer Europa” en de mensen die zich 
willen terugtrekken achter de dijken: allebei sprookjes”.   

Deze verkiezingen zullen niet bij iedereen alle aandacht krijgen. Maar het is wel een 
belangrijke verkiezing. Daarom roepen wij u op om te gaan stemmen op 22 mei. De 
boodschap van de ChristenUnie-SGP fractie is een heldere en door middel van uw stem 
onderschrijft u die. Geef Peter van Dalen en zijn fractie ook de komende 4 jaar de 
mogelijkheid om hun standpunten uit te dragen.  

Laat uw stem niet verloren gaan en stem op 22 mei! 
 
Van de fractie, door Elisabeth van Zijl, fractievoorzitter 
 
Nieuwbouw rond de nieuwe Koningin Wilhelminaschool 
De bouw van de nieuwe Koningin Wilhelminaschool verloopt voorspoedig. In april hoopt  
men het hoogste punt van het gebouw te hebben bereikt en kan de vlag uit! Voor de 
zomervakantie zal het pand glas- en waterdicht worden opgeleverd. Het ligt nog steeds in de 
planning dat de aannemer op 1 november gereed is met de werkzaamheden en er misschien 
in de herfstvakantie verhuisd kan worden. Goed nieuws voor de kinderen en leerkrachten. 

Zoals bekend zullen er ook nieuwe woningen gebouwd worden. In tegenstelling tot de 
eerdere plannen van een appartementencomplex in een L-vorm is er tijdens de 
raadsvergadering van 20 maart jl. een ander voorstel aangenomen, dat nog verder 
uitgewerkt gaat worden. In dit plan/voorstel zijn 6 sociale koopwoningen getekend aan de 
Burgemeester van Waningstraat. De ChristenUnie heeft geprotesteerd tegen de prijs die 
deze woningen zouden moeten opbrengen: € 211.000,--. In ons verkiezingsprogramma 
hebben wij aangegeven dat er meer starterswoningen moeten komen als er gebouwd gaat 
worden. € 211.000,-- is geen startersprijs. Wij zullen dan ook zeker niet instemmen als de 
woningen op dit prijsniveau blijven.  

Aan de Burgemeester Neetstraat zijn twee geschakelde woninggebouwen getekend 
met daarin 16 sociale huurappartementen. Deze twee gebouwen verschillen van hoogte 
zodat daarmee het idee van een groot bouwwerk wordt voorkomen. Ook doordat er nu voor 
6 woningen en een ‘los’ appartementengebouw is gekozen wordt er meer ruimtelijkheid 
gecreëerd. Dat past beter in het gehele plaatje van school, woningen en omgeving. 

Voor wat betreft de sloop van het gedeelte van Geerestein dat nu leeg is komen te 
staan doordat de verpleeg- en verzorgafdeling (de intramurale zorg) is gesloten, zijn er nog 
geen concrete plannen. Het lijkt de ChristenUnie niet meer dan normaal om te kijken wat hier 
goed past en het aangezicht van de Burgemeester Neetstraat verder verbetert. Daarom 
wilden wij niet direct instemmen met een eerste schets met appartementen op die locatie. 
Wij volgen nauwlettend de plannen en houden u op de hoogte! 



Ook kunst in Lageweg en Gouderak! 
Tijdens de raadsvergadering van 20 maart jl. is er een raadsvoorstel behandeld met 
betrekking tot het plaatsen van een kunstwerk in de muziektent in Ouderkerk a/d IJssel.  
Een leuk initiatief dat is voortgekomen uit de plannen rond de viering ‘750 jaar Ouderkerk a/d 
IJssel’. Omdat dit idee toen geen uitvoering kon vinden heeft het College nu een krediet hier 
voor aangevraagd bij de Raad in het kader van het laatste jaar van een zelfstandig 
Ouderkerk. 

Het heel aardige van dit kunstwerk is dat het wordt gerealiseerd met vrijwilligers. 
Inwoners van Ouderkerk a/d IJssel kunnen meewerken door stukjes tegel ‘te plakken’ dat 
uiteindelijk een mozaïek vormt van typerende onderwerpen die bij Ouderkerk a/d IJssel 
horen. Het ontwerp voor dit mozaïek is gemaakt door Het Ouderkerks Kunstenaarscollectief 
Oog voor Kunst. 

De ChristenUnie heeft tijdens deze vergadering een motie ingediend dat een krediet 
beschikbaar stelt om de mogelijkheid te creëren om voor Lageweg en Gouderak tot een 
kunstwerk te komen. Dit in het teken van het laatste zelfstandige jaar van de gemeente 
Ouderkerk. In onze toelichting op de motie gaven we daarbij het volgende aan: ‘Juist het met 
elkaar ontwerpen en vormgeven staat symbool voor dat waar onze gemeente goed in is: met 
elkaar de schouders er onder zetten en er samen iets moois van maken. Dat is niet alleen 
een symbool of gedenkteken ter afsluiting van iets maar ook een blik op de toekomst: onze 
identiteit als gemeente Ouderkerk en als kern verandert niet. Wij blijven onze kracht 
behouden!’  

Deze motie is unaniem aangenomen. Wij kijken uit naar een mooi resultaat!  
Want dat onze kernen ieder op hun eigen wijze ‘kunst’ vorm weten te geven, weten we 
zeker. Het is nu aan het College om inwoners enthousiast te maken. 
 
Vrijwilligers ingezet bij onderhoud begraafplaatsen 
Het onderhoud van begraafplaatsen is een taak voor de gemeente. Met momenteel vier 
begraafplaatsen die netjes en goed onderhouden moeten zijn is dat een behoorlijke aanslag 
op de gemeentekas. Momenteel zijn er op de drie ‘oude’ begraafplaatsen vrijwilligers 
werkzaam onder het toeziend oog van gemeentewerken om het onderhoud op de 
begraafplaatsen op hoog niveau te houden. Wij zijn blij met deze vrijwilligers! Omdat dit ook 
past binnen het toegroeien naar een participatiemaatschappij willen wij hierover het debat 
aangaan om te bezien in hoeverre we hier beleid van kunnen maken. Nu was de 
achterliggende reden een financiële, maar het mag ook zeker te maken hebben met 
gezamenlijk verantwoording dragen. Wordt vervolgd. 
 
Instemming met stedebouwkundige visie strook Abelenlaan 
Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat de Gemeenteraad heeft vergaderd over het wel of niet 
bouwen op de groenstrook langs de Abelenlaan in Ouderkerk a/d IJssel. Dit omdat de 
Hersteld Hervormde Gemeente daar graag een kerkgebouw zou willen bouwen. Het College 
heeft een stedenbouwkundige visie laten maken over ‘wat er past’ op deze groenstrook.  
Als ChristenUnie hebben wij ingestemd met een bouwwerk dat past conform de 
stedenbouwkundige visie, met een kleine aanvulling daarop. We zijn hier niet licht mee 
omgegaan. Wij hebben begrip voor alle meningen en gevoelens omtrent dit omstreden stuk 
grond. Veel omwonenden zijn de mening toegedaan dat de Gemeenteraad heeft toegezegd 
dat hier nooit gebouwd mag worden. Dit is niet het geval. Er is een uitspraak van de Raad 
van State, maar daarin wordt niet gesproken over een altijd groen blijvend perceel. Ook is er 
nooit een raadsbesluit geweest dat dat verwoordt: het voorstel was immers al gestrand nog 
voor er een besluit over kon worden genomen. Als christelijke partij erkennen wij het belang 
van een eigen kerkgebouw voor een grote groep inwoners uit onze gemeente. Maar wij 
hechten net zo goed belang aan een goede bedrijfsvoering voor de bedrijven die aan het 
Zijdepark zijn gevestigd. Zij mogen op geen enkele manier de dupe worden van een 
bouwwerk in de ‘voortuin’. Wat voor bouwwerk dat dan ook mag zijn. U begrijpt, het laatste 
woord is hier nog niet over gezegd. Er volgt nog een bestemmingsplanwijziging en een 
bouwtekening. Wij zullen kritisch zijn en houden ons duidelijk voor ogen dat we er zijn voor 
alle inwoners van Ouderkerk. 
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