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Focus op integratie | Foto’s Congres | Campagne start met inspiratiedag 27 september
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Zoek naar vrede voor de stad
Mijn eerste ervaringen 
met het onderwerp 
‘wonen, wijken en 
integratie’ dateren 
uit mijn middelbare 
schooltijd. Mijn ouders 
schreven me als leerling 
in aan de Gereformeerde 
Scholengemeenschap 
Rotterdam (GSR). 
Komend uit het nabij 
liggende dorp Capelle 
aan den IJssel volgde ik 
als brugklasleerling het 
overgrote deel van de 
schoolweek de lessen 
in een schoolgebouw 
in de wijk Kralingen. 
Maar één dagdeel in de 
week werden we in een 
schoolgebouw in de 
wijk Crooswijk verwacht. 
Destijds een echte 
achterstandswijk. 

Als twaalfjarige keek ik in mijn ogen 
uit. Dat was overigens ook hard 
nodig. Na afloop van de lessen 
stonden er bijna altijd opgeschoten 
(autochtone) buurtjongens op ons 
te wachten. Als je niet goed uitkeek 
werd je tas van de bagagedrager 
afgerukt, een stok tussen je spaken 
gestoken en achtervolgden ze je tot 
je weer in de buurt van Kralingen was 
aangekomen. Ik heb wat afgefietst in 
die tijd! Crooswijk staat nu overigens 
op het lijstje prachtwijken van minister 
Vogelaar.

TIPPELzoNE
Vele jaren later studeerde ik 
geschiedenis en woonde ik ruim 
een jaar in de Rotterdamse wijk 
Delfshaven. Ik wilde graag wat in 
de buurt van mijn geliefde wonen 
(inmiddels al meer dan twintig jaar mijn 
wettige echtgenoot), die fysiotherapie 
studeerde in Rotterdam. In Delfshaven 
werd ik letterlijk op de stoep van mijn 
studentenhuis geconfronteerd met de 
drugs- en allochtonenproblemen. Niet 
ver van mijn woning lag de beruchte 
tippelzone van de G.J. de Jongweg. 
Wat zich daar afspeelde was en is met 
geen pen te beschrijven. Het waren 
voor mij de eerste confronterende 
ervaringen met problemen die ik in mijn 
eigen woonomgeving niet tegenkwam. 

VERDwAALD
Veel later werd ik als raadslid in Zwolle 
(ik was inmiddels wat verdwaald in het 
land) met de bestuurlijke kant van deze 
problematiek geconfronteerd. Nu is 
Zwolle qua omvang en intensiteit van 
de problematiek geen Rotterdam. Wel 
waren de problemen van dien aard 
dat de stad een plekje kreeg op de 
lijst van gemeenten die voor het grote 
stedenbeleid extra (financiële) steun 
van de rijksoverheid ontvingen. 

VREDE
Voor de ChristenUnie is het aanpakken 
van problemen in de grote steden een 
belangrijk onderwerp. De afspraken 
die we daarover in het coalitieakkoord 

maakten, kwamen dan ook in goed 
overleg en met volle instemming van 
ons tot stand. Ik ben ook blij met onze 
woordvoerder Cynthia Ortega, die veel 
kennis heeft over de problematiek die 
samenhangt met wonen, wijken en 
integratie. 
Laten we ook onze lokale 
vertegenwoordigers in de grote steden 
niet vergeten. Hoewel onze omvang 
in die steden vaak beperkt is, weet ik 
dat er door hen hard gewerkt wordt, 
juist op deze terreinen. Hoe kan het 
ook anders. Het zoeken van vrede voor 
de stad, het omzien naar hen die het 
moeilijk hebben, streven naar recht 
en gerechtigheid. Dit is onlosmakelijk 
verbonden aan de christelijk-sociale 
politiek die de ChristenUnie voorstaat. 

wARm HART
Fijn overigens om te zien dat los van 
(of aansluitend op) de politiek ook 
veel christenen in de grote steden 
een warm kloppend hart hebben 
voor mensen om hen heen. Zoals dat 
bijvoorbeeld zichtbaar wordt in de 
beweging ‘Vrede voor de stad’ in de 
gemeente Spijkenisse. Om maar één 
voorbeeld te noemen. Ik wens u veel 
leesplezier toe met dit themanummer 
van Handschrift. Maar boven alles 
gebed én inzet voor onze autochtone 
en allochtone naasten in de grote 
steden.

 

Arie Slob, fractievoorzitter Tweede Kamer.
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Gert Jan Segers, de nieuwe directeur 
van het Wetenschappelijk Instituut (WI) 
wordt geïnterviewd door zijn nieuwe 
collega Geert Jan Spijker. Over pu-
bliek debat, integratie en Wilders.

12 CoNgRES

Op zaterdag 14 juni organiseerde 
de ChristenUnie een gecombineerd 
Leden- en Uniecongres. Honderden 
leden, uit het hele land, luisterden 
naar inspirerende toespraken en dis-
cussieerden met elkaar over tal van 
politieke thema’s. Een korte foto-im-
pressie. 

20 INSPIRATIEDAg

Op weg naar de verkiezingen orga-
niseert de ChristenUnie op zaterdag 
27 september een partijdag in Nij-
kerk. Een inspiratiedag voor iedereen 
die actief is of dat wil worden. Want 
het komende politieke seizoen is hét 
voorbereidingsseizoen voor het ver-
kiezingsjaar.
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Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-
Martijn bezoekt, samen met fotograaf 
Ruben Timman en ondergetekende 
HandSchriftverslaggever, de toege-
wijde bewoners Kanti Kisoensingh (45), 
Priscilla Beikes (67) en Petra Franken 
(46). Zij zitten in het bestuur van de 
bewonersraad en bemensen regelma-
tig vrijwillig het buurthuis. Twee andere 
actieve buurtbewoonsters schuiven 
aan: Etty de Boer (64) en Gerry Tim-

mermans (68), aankomend bestuurslid. 
De meesten wonen al tientallen jaren 
in Bloemhof, ooit een architectonisch 
hoogstandje, nu een aandachtswijk. 
Toch wonen ze hier “met plezier” 
voegen ze stuk voor stuk toe aan hun 
verhaal over Bloemhof. 
De dames organiseren veel activiteiten. 
Afgelopen week waren dat zomerter-
rassen. Beikes: “We zetten een terras 
neer op een plein met koffie, thee en 

lekkers en vragenlijsten. Onze belang-
rijkste vraag was: ‘Is er iets in uw buurt 
waar u trots op bent?’.” Wat zeggen 
mensen dan? Kisoensingh: “Niks, ze 
zijn niet trots. Dat heeft ook te maken 
met de jaarwisseling. Toen zijn heel 
veel ruiten ingegooid.” Beikes: “Dat 
gebeurt nog steeds.”
“We hadden hier laatst een inbraakgolf 
met 22 inbraken”, vertelt De Boer. “Ook 
mijn huis is leeggehaald. Volgens de 

Vervolg op pagina 6.

‘Super hé, 
en nu gaan 

ze slopen’
Zo maar een maandagmiddag in een buurthuis 
aan de Lange Hilleweg te Rotterdam, een singel in 
de buurt Bloemhof. Een lichte ruimte, planten, een 
blauwe tafel, kasten vol ordners met foto’s van vro-
lijke buurtfeesten. Vijf dames uit de buurt. Koffie, thee 
met koffiebroodjes en exotische hapjes. De verhalen 
hebben een bezorgde toon, soms fel. Over hoe een 
buurt in enkele tientallen jaren verloedert, maar ook 
over het plezier van een spelletjesmiddag met Turkse 
moeders die massaal stoelendans doen. En over 
kerstfeest met erwtensoep en shoarmabroodjes.

BLoEmHoF
Van de veertig door minister Vogelaar benoemde aan-
dachtswijken zijn er zeven in Rotterdam, waaronder Zuid. 
Bloemhof, een buurt daarbinnen, bestaat voor het overgrote 
deel uit gestapelde huurwoningen. Het dateert van eind 19e 

eeuw en herbergt bouwstijlen uit vele vervlogen decennia. 
Het dagelijks bestuur is in handen van de deelgemeente-
raad Feijenoord. Bloemhof telt 165 nationaliteiten op een 
bevolking van 14.500 personen, zeventig procent van de 
buurt is allochtoon.

Op werkbezOek in een aandachtswijk

statistieken is hier niet zoveel crimi-
naliteit maar in de praktijk merk je het 
wel.” Beikes: “We hebben hier heel veel 
drugsdealers. Vooral in de Oleander-
buurt. Je ziet jonge kinderen, dertien 
veertien jaar, de drugs wegbrengen op 
hun fietsje.”
“Is er geen avondklok?”, vraagt Ortega. 
“Nee, maar dat is wel nodig!”, stelt 
Beikes. “Om elf uur zie ik al die hum-
mels nog buiten. En het onderwijzend 
personeel uit de buurt zegt: ‘Ze zitten 
te slapen in de klas’. Toevallig hebben 
we aanstaande woensdag weer een 
gesprek met de politie, de scholen en 
de buurt over de kinderen.”

BANk IN BRAND
De dames zijn beurtelings optimistisch 

en bezorgd over hun wijk. Waarin de 
achterstand zichtbaar is? De dames 
sommen moeiteloos op: “Verwaar-
loosde voortuinen en buitendeuren. 
Dekens en vuilniszakken voor de 
ramen, in plaats van gordijnen. Brand 
in vuilnis en banken op straat.” Tim-
mermans: “Pal voor mijn huis staat een 
bankje, dat staat continu in de brand of 
het wordt als ‘wipbankje’ gebruikt. Dan 
heb je nog de drugsoverlast.” Franken: 
“Of neem het plantenproject, dat draait 
anderhalf jaar. De plantjes zijn nu ge-
kweekt en uitgeplant. En er alweer net 
zo hard uitgetrokken. Kinderen lopen 
door de bloemperken, rukken ze eruit. 
De moeders zitten er naast op een 
bankje en kijken toe. Niemand verbiedt 
het.”

Ortega: “We hebben als Kamer de 
minister gemeld dat wijkbewoners te 
weinig betrokken worden bij de wijk-
plannen. Meld me als jullie niet betrok-
ken worden.” 
Franken: “Rotterdam had al plannen, 
wat we als bewoners vinden, gaat mee 
in bijlagen. Hier gebeurt bijna alles 
zonder inspraak. Neem de Lange Hil-
leweg, die is opgeknapt…”. De dames 
lachen dat de blauwe tafel ervan 
schudt. “We hadden als bewoners wat 
wensen: een paar bloemperkjes en 
oorspronkelijke bruggetjes. We zien er 
niks van terug. We kregen deze beton-
kolossen.” De Boer wijst naar buiten, 
waar een meters brede betonnen ho-
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Verder langs mooie jaren-dertig-huizen 
“daar in die hoek kotsen de junks”, 
een beveiligde parkeergarage “die 
gebruikt niemand, daar worden alleen 
auto’s gesloopt”. Het is laveren tussen 
de hondenpoep “ze fokken hier veel 
honden voor illegale hondengevech-
ten” en hier en daar afval of afge-
brande bouwmaterialen “dat moeten 
ze ook niet laten liggen, daar worden 
alleen maar ruiten mee ingegooid”. Het 
jongerenhonk vijftig meter verderop 
getuigt daarvan – er zijn nog een paar 
ruiten heel, maar dat kan niet lang 
meer duren, aldus de dames. 

Beikes: “Na tien uur gaat het jongeren-
werk dicht en dan begint de ellende. 

Eén jongerenwerker is zelfs zo be-
dreigd… we zagen hem de halve buurt 
doorrennen met de jongeren achter 
hem aan.” 
Onder bij de parkeergarage treffen we 
de jongeren. Of zij ons. Van bovenaf 
wordt ons toegevoegd dat een betrok-
ken buurtbewoonster, die een praatje 
met ons maakt, een leugenaar is. De 
spanning is voelbaar. Maar boven 
gekomen schudden de tieners ons 
al snel de hand. Als de jongens een 
(toevallige) pen met politielogo ontwa-
ren, is er weer een kort moment van 
wantrouwen. Ontspanning als blijkt dat 
we van de ChristenUnie zijn en niet van 
de politie. 
Hun verhaal? De scholieren zijn het 

beu dat het jongerenwerk niets voor 
ze organiseert. Niets? “Niets wat wij 
willen. Wij willen naar Six Flags en een 
soos hier.” Het jongerenwerk vertelt 
desgevraagd dat er net een retourtje 
Six Flags met wijkjongeren is geweest. 
Niet duidelijk is of alle jongeren mee 
konden. Waarom de ruiten worden 
ingegooid? “Daar gaan we mee door, 
tot ze iets voor ons doen”, stellen de 
tieners. De eerste HALT-straffen daar-
voor zitten er al op. 
Op de foto gaan ze niet graag. Onlangs 
kopte een krant nog ‘werkeloze jeugd’ 
boven een foto met hen. Oké dan, 
fotografeer de achterkant, van heel ver 
op het plein, met capuchon op. Ook 
Ortega schudt de jongens de hand. Ze 
zeggen ‘mevrouw’ en vragen waarom 
ze hier loopt in hun wijk. Iedereen praat 
door elkaar. De zon schijnt en het is 
bijna gezellig in Bloemhof, boven de 
beveiligde-inbraak-parkeergarage en 
de bloemloze perkjes. 

Een uitgebreidere versie van dit inter-
view, ondermeer over integratieproble-
men in Bloemhof is te vinden via www.
christenunie.nl.

Jacolien Viveen, eindredacteur HandSchrift.

rizontale plaat over de aangrenzende 
singel dienst doet als brug. “Daar kan 
een tank overheen.” 

De Boer ervaart dat haar straat na de 
opknapbeurt smaller is dan voorheen. 
“Terwijl het een doorgang is voor de 
brandweer, dus moeten we voor de 
veiligheid maar op de stoep fietsen… 
We hadden een half zebrapad, dat 
stopte halverwege. En een rolstoelpad 
dat uit kwam op een stoep van dertig 
centimeter hoogte…” Franken: “En ze 
hebben gezellige bankjes neergezet 

middenin in de hondenuitlaatzone, dan 
stap je zo van je bankje in de poep. 
Lange Hilleweg? Lange Lijdensweg! De 
deelgemeente heeft inspraakavonden, 
ik wilde verslag doen, zeiden ze: ‘Niet 
doen, anders gaan ze je een zeikerd 
vinden’.” De Boer: “Ik was bij elke 
vergadering van de deelgemeente. We 
hebben geëist dat ze hier kwamen kij-
ken. Ik heb de wethouder geschreven. 
Het is gewoon doorgegaan.” 

ADoPTIE 
Ortega: “Wij dienden samen met PvdA 
in de Kamer een amendement in om 
huurders inspraak te geven bij groot-

schalige renovatie en sloop. Met een 
‘sociaal plan’ wordt in ieder geval een 
regeling geboden voor de participatie 
van huurders bij de besluitvorming 
over het slopen en renoveren van 
hun woningen. Dat plan heeft het op 
twee stemmen na niet gehaald.”  “Ach 
wat jammer”, verzuchten de dames 
oprecht.
Ortega: “We proberen het opnieuw. Ik 
vind dat bewonersorganisaties ver-
sterkt moeten worden en het inspraak-
recht verankerd in de wet. De pracht-
wijken zijn een speerpunt voor de 
ChristenUnie. Daarom wil ik graag deze 
wijk adopteren, ook omdat ik zelf in 
Rotterdam Zuid heb gewoond (Ortega 
leidde een bijbelclub in de buurt, waar 
De Boer aan deelnam- red.).” Beikes: 
“Mogen we jou altijd bellen?” Ortega; 
“Ja.” Beikes: “Ik vraag dat omdat we 
de stadsmarinier niet mogen bellen. 
Hij zei: ‘Ik praat niet met bewoners, bel 
mijn secretaresse maar’.”

TIEN mILJoEN
Ortega: “Er is nu tien miljoen beschik-
baar voor bewonersinitiatieven, hebben 
jullie daarvoor plannen ingediend?” 
Beikes: “We zijn bij de wethouder 
geweest, die zei: ‘Ik ga het uitzoeken’.” 
Kisoensingh: “Waren we de volgende 
dag bij de minister, zei ze: ‘Ze hebben 
het geld al’. 
Ortega bevestigt dat de gemeenten 
het geld hebben. “U moet snel zijn met 
initiatieven, anders wordt het elders 
besteed. De minister heeft, op aanra-
den van ons, het idee van de LSA over 
vouchers overgenomen.” De LSA is het 
Landelijk Samenwerkingsverband Aan-
dachtswijken, zij organiseren adoptie 
door Kamerleden van aandachtswijken 
en maken bewoners attent op hun 
rechten en budgetten voor hun wijk. 
Met de vouchers kunnen bewoners zelf 
eigen wijkinitiatieven bekostigen. 

RoNDJE wIJk
Na het gesprek aan tafel, trekken we 
de wijk in. De fotograaf vraagt naar 
kenmerkende buurtpunten. “Ligt er 
afval?” Kisoensingh: “Oh, elke dag.” De 
voordeur gaat open en de buurtraad 
stapt zo een verse stapel afval in. Het 
buurtrondje gaat vervolgens langs 
dichtgespijkerde panden, een idyllisch 
ogend hofje met fonteintje “daar staan 
de dealers ’s avonds lekker rustig”. 

VIJFTIg JAAR wooNgENoT
De heer Molendijk (80) woont vijftig jaar in Bloemhof en is het oudste lid van de 
werkgroep. Zijn huis staat op de slooplijst. Hij nodigt Ortega uit zijn vervallen pand 
te bekijken. “Vervallen?”, het in de twintiger jaren gebouwde huis zit goed in de 
verf, is netjes betegeld en gestoffeerd, achter een tuin met perenboom. “Super 
hè”, zegt Molendijk, “en nu gaan ze het slopen.” Hij vermoedt dat het aan de hu-
ren ligt, die liggen nu tussen de 250 en 300 euro. Terwijl nieuwere panden om de 
hoek al 700 euro opleveren. Exact dezelfde huizen aan de achterkant leveren ook 
meer huur op; deze worden niet gesloopt. “Sociale woningbouw, dat is nu een 
vies woord. Maar wij gaan er hier voor knokken”, besluit Molendijk strijdvaardig.

Vervolg van pagina 5.

De heer Molendijk
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Arco van Daalen is gemeenteraadslid 
in Leeuwarden. Hij fietst elke dag op 
weg naar zijn werk door Heechterp-
Schieringen, de lokale aandachtswijk. 
“Dan realiseer ik me hoe belangrijk het 
is dat bewoners weer trots kunnen 
worden op de wijk. Het viel me in eer-
ste instantie best tegen dat Heechterp-
Schieringen een ‘Vogelaarwijk’ werd. 
Ik had het niet verwacht. Als je deze 
wijk vergelijkt met wijken in bijvoor-
beeld Den Haag waar kinderen alleen 
maar op de balustrade kunnen spelen, 
dan denk je: ‘Zo erg is het hier toch 
niet’. Tuurlijk, er zijn wel problemen, ’s 
avonds is de wijk onveilig, we hebben 
overlast van hangjongeren, van wiet-
teelt en er wonen relatief veel mensen 
met weinig kansen.” 

ACHTER DE DEUR
”Wat wij doen?”, vervolgt Van Daalen, 
“We hebben ’achter-de-deur’-activi-
teiten waarbij we samen met ambte-
naren, justitie en woningcorporaties 
huisbezoeken plannen. We bieden heel 
gericht sollicitatietrainingen aan en 
proberen het aangezicht van de wijk te 
verbeteren. Bovendien stimuleren we 
kleinschalige ondernemingen, zoals 
kappers en buurtwinkels, om zich hier 
te vestigen. Dat soort bedrijfjes ver-
groot de sociale cohesie. Ons doel is 

mensen met elkaar in contact brengen. 
Sinds kort is er een openbaar trap-
veldje, een Cruyff Court. Als overheid 
moet je zorgen voor genoeg faciliteiten 
en voor onderhoud. Het is zeker geen 
dweilen met de kraan open, hoewel je 
natuurlijk niet ieders mentaliteit kunt 
veranderen. De meeste mensen in de 
wijk zijn positief. Ik denk dat Leeu-
warden een goed solide Vogelaarplan 
heeft ingeleverd. Niet voor niets kregen 
we de vermelding van het beste en 
snelst aangeleverde plan. Mijn droom 
voor de wijk? Als ChrisienUniër vind ik 
het heel belangrijk dat iedereen gelijke 
kansen heeft. De samenleving, dat ben 
je met elkaar. Die miljoenen ‘Voge-
laar- euro’s geven natuurlijk een goede 
impuls, maar het gaat uiteindelijk om 
de vraag: hoe leven we met elkaar. 
Een positieve samenleving, dat is mijn 
droom!”

LANDELIJkE BEkENDHEID
Aaike Kamsteeg is wethouder in Dor-
drecht: “Dordrecht ‘genoot ‘ landelijke 
bekendheid vanwege de wijk Kris-
pijn, lange tijd een soort no-go-area. 
De afgelopen jaren hadden we een 
intensief herstructureringstraject, veel 
woningen zijn gesloopt om plaats te 
maken voor koopwoningen. Mensen 
zorgen toch beter voor een eigen huis 

Veertig aandachtswij-
ken staan er op de lijst 
van minister Vogelaar. 
Prachtwijken moeten 
het worden. Eind mei 
besloot het kabinet in 
2008 en 2009 nog eens 
240 miljoen euro extra te 
besteden, om de wijkac-
tieplannen aan te jagen. 
En tot 2011 wordt nog 
eens 60 miljoen euro 
extra uitgetrokken voor 
initiatieven van bewo-
ners in de wijken. Een 
rondje langs een aantal 
aandachtswijken met 
betrokken ChristenUnie-
bestuurders.

LOkaLe christenUnie in aandachtswijken

‘Het gaat er hier 
minder burgerlijk 
aan toe’

dan voor een huurhuis. We hebben de 
onveiligheid  aangepakt, waarbij we 
ons onder meer richtten op Antilliaanse 
jongeren. In de selectie van de veertig 
prachtwijken stond Krispijn niet, omdat 
het daar inmiddels veel beter gaat. Op 
de lijst staat wel Wielwijk/Crabbehof. 
Hier wonen veel mensen met lage 
inkomens, migranten en ouderen met 
alleen AOW. We hadden zelf al ver-
gevorderde plannen voor verbetering, 
toen bleek dat Wielwijk/Crabbehof op 
de Vogelaarlijst stond. We besloten 
daar niet moeilijk over te doen en onze 
kansen te pakken.”

SLoPEN EN VRAgEN
“Krispijn is een ‘pilot’ geweest waarvan 
we veel geleerd hebben. We gaan de 
infrastructuur in Wielwijk/Crabbehof 
ook aanpakken: huizen en scholen die 
te dicht bij de snelweg A16 liggen, ver-
plaatsen we naar verderop in de wijk. 
En we werken ‘achter de voordeur’. 
We bellen van deur-tot-deur aan met 
de vraag of mensen iets voor de wijk 
kunnen betekenen. Zo niet: of wij iets 
voor hen kunnen doen. Dat werkt. Op 
deze manier vond een aantal mensen 
de weg naar de schuldhulpverlening. 
Ze wisten hun financiële problemen op 
te lossen doordat ze nu de weg naar 
de goede instanties weten te vinden. 
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Succesverhalen dus! We hebben een 
‘kansenmakelaar’ die probleemgeval-
len signaleert en oplossingen zoekt.  
Knelpunten? Ik moet zeggen, we 
hebben de bewoners enorm mee. Dat 
is absoluut een voorwaarde voor suc-
ces. Ze zijn heel actief betrokken bij de 
plannen. 
Mijn droom voor de wijk is het tij te 
keren. Ik wil bewoners die steun nodig 
hebben verder helpen en een veilige 
omgeving bieden. Het is taai, maar ik 
word daar niet moedeloos van. Ik kom 
graag en veel in onze prachtwijken. 
Goed contact tussen college, gemeen-
teraad en bewoners is ontzettend 
belangrijk. Onlangs bezocht minister 
Vogelaar Wielwijk/Crabbehof. Bewo-
ners van Oud-Krispijn bedongen dat 
ze ook bij hen zou komen, om te zien 
hoe hun wijk is verbeterd. Ze zijn weer 
trots op hun wijk. Dat wil ik ook voor 
Wielwijk/Crabbehof bereiken!”

oP DE SCHoP
Wim de Jong, gemeenteraadslid voor 
de ChristenUnie Deventer: “De Rivie-
renwijk in Deventer staat terecht op 
het lijstje van Vogelaar. Maar daarvoor 

al maakte de wooncorporatie plan-
nen om deze wijk –met inbreng van 
eigen geld- op de schop te nemen. De 
gemeente stelde uitgangspunten waar-
binnen de corporatie er samen met de 
bewoners uit moest komen. Er ont-
stond een patstelling over de verkeers-
ontsluiting van de wijk: een combinatie 
van een belangrijk doorgaand fietspad 
langs de wijk en een drukke verkeers-
ader erdoor. Er was een oplossing ge-
kozen met hoge fietsbruggen, omdat 
bij de wijk een fobie voor fietstunnels 
was ontstaan. Hellingen en wind zou-
den de fietsbrug echter onaantrekkelijk 
maken, wat voor de politiek weer niet 
aanvaardbaar was. Als ChristenUnie-
fractie zijn we toen een dag met een 
technisch adviesbureau de hei op 
geweest om over mogelijke oplos-
singen na te denken die de patstelling 
zouden doorbreken. Dat is gelukt!                                                                                                                                          

Mijn advies aan gemeenteraadsleden 
van de ChristenUnie: wees dienstbaar 
voor zo’n buurt door zelf ook creatief 
nieuwe ideeën in te brengen en schuw 
daarbij onorthodoxe werkwijze niet. 
Dus niet alleen toetsen aan uitgangs-

punten. Dat hebben we natuurlijk ook 
gedaan. Bijvoorbeeld of het jongeren-
werk van  ‘Don Bosco’ een goede  
plek kreeg in de vernieuwde wijk, 
die doen fantastisch werk doen voor 
jongeren. Veel Turkse jongeren voelen 
zich daar thuis. Ook waakten we voor 
een kerkgebouw dat op de tekeningen 
steeds weer verdween. Mijn droom 
voor Rivierenwijk is dat het een kleur-
rijke wijk wordt, waar de bewoners 
zorg voor elkaar en de leefomgeving 
hebben.”

VERkNoCHT AAN DE wIJk
Jacoliene Mulder en Henrike Nijman 
zijn steunfractieleden voor de Chris-
tenUnie in Deventer.  Allebei wonen 
ze in de beschreven aandachtswijk. 
Mulder: “Ik woon nu negen jaar in de 
Rivierenwijk en ben er erg aan ver-
knocht. Ik wil hier niet weg.” Lachend: 
“Het gaat er hier minder ‘burgerlijk’ aan 
toe dan in andere wijken, zeg maar. 
Natuurlijk is het mooi dat er veel geld 
beschikbaar is voor het verbeteren 
van de wijk, maar geld alleen is geen 
oplossing. Daar moet je nuchter in zijn. 
Er zijn hier talloze goede initiatieven om 
mensen een zetje in de goede rich-
ting te geven. Ik zit soms tussen twee 
vuren: als steunfractielid weet ik dat 
de gemeente echt wil luisteren, aan de 
andere kant hebben bewoners soms 
het idee dat de gemeente ‘maar wat 
doet’. Het is een proces van vallen en 
opstaan.  Mijn droom is dat dit een wijk 
wordt waar je als Deventenaar graag 
wilt wonen.” 
Ook Henrieke Nijman is gehecht aan 
haar “volksbuurt”. “Ik heb leuk contact 
met mijn buren. In mijn straat speelt 
werkloosheid een belangrijke rol. 
Gelukkig zijn er veel initiatieven om 
mensen te helpen, daar is ook veel 
animo voor. Ik heb mijn ogen en oren 
twee kanten op. Als bewoner richting 
gemeente en corporatie, als steunfrac-
tielid richting de bewoners. Mensen in 
de wijk weten me te vinden. Natuurlijk 
krijgt Rivierenwijk een stempel door op 
de Vogelaarlijst te staan. Het is aan de 
bewoners zelf dat te overstijgen. Door-
dat mensen hier vaak al tientallen jaren 
wonen, is er een sociale samenhang 
in de wijk. Ik hoop dat die samenhang 
ondanks alle veranderingen blijft.”

Joanne Brouwer, verslaggever HandSchrift.

Allereerst ben en blijf ik intens dank-
baar voor de unieke kansen om 
vanuit deze positie elementen van ons 
politieke visioen te realiseren. Sinds het 
aantreden van de ChristenUnie tot het 
kabinet waait er een andere politieke 
wind in Nederland. Het is gewoner 
geworden om te spreken over gren-
zen stellen aan asociaal gedrag, over 
onderling respect en omzien naar el-
kaar. Het verzet dat deze omwenteling 
oproept bij de libertijnse krachten in de 
samenleving, bevestigt alleen maar dat 
er echt iets veranderd is.

Mijn tweede gedachte is dat het zo 
snel gewoon geworden is: een uitge-
sproken christelijke partij “in het cen-
trum van de macht”. Ik blijf me daar-
over een beetje verbazen: een christen 
is toch vreemdeling op aarde, en het 
Koninkrijk dat wij zoeken is niet van 
deze wereld? Inderdaad, daarom staan 
wij nu permanent voor de opdracht om 

de politieke macht hier en nu dienst-
baar te maken aan de gerechtigheid en 
de vrede. Anders heeft deelname aan 
de macht geen betekenis. Het is dus 
ook maar goed als “macht” niet teveel 
gaat wennen!

kERN
Mijn derde gedachte is dat we als 
partij een zeer steile leercurve hebben 
gehad. Van de formatieonderhan-
delingen tot aan het doorstaan van 
enkele stevige politieke confrontaties. 
De afgelopen periode heeft ons als 
partij daarom ook veranderd. We gaan 
echt door nieuwe processen heen, die 
dwingen tot professioneel opereren 
en strategisch communiceren. Wat we 
doen en zeggen wordt immers meer 
dan voorheen gewogen. Dat doet een 
groter beroep op politieke tact en wijs-
heid in ons spreken en zwijgen. Een 
regeringspartij wil er voor heel Neder-
land zijn, en dat stelt hoge eisen aan 

onze communicatie. In dit opzicht zijn 
we gegroeid. Bij dergelijke groei is het 
onvermijdelijk dat de partij verandert. 
Maar net als een mens die groeit, blijft 
een partij in de kern ook zichzelf! 

BEzIELINg
Ik zie het als grootste uitdaging voor 
de ChristenUnie dat de komende jaren 
onze christelijk-sociale politiek door 
steeds meer mensen in ons land wordt 
herkend als een politiek die aanspre-
kende en goede antwoorden biedt op 
vraagstukken van onze samenleving. 
Zodat duidelijk wordt dat de Christen-
Unie in de beeldvorming ten onrechte 
wordt geassocieerd met betutteling of 
vrijheidsbeperking. Wij koppelen bezie-
ling aan realiteitszin. Dat geeft ons 
inspiratie om mee te bouwen aan de 
toekomst van dit land, zodat het goed 
samenleven is en mensen tot hun recht 
komen. Ik wens alle ChristenUnie-
vertegenwoordigers de inspiratie toe 
om dat (nog) meer voor het voetlicht te 
brengen. 

Een goed zomerreces gewenst!

André Rouvoet, vice-premier en minister voor 

Jeugd en Gezin

Als u deze HandSchrift krijgt zit het eerste volle par-
lementaire jaar in de Nederlandse geschiedenis met 
de ChristenUnie als regeringspartij er bijna op. Hoe 
beviel dat?

Groeien
‘We koppelen bezieling 
aan realiteitszin’
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ChristenUnie 
Congres
Op zaterdag 14 juni organiseerde de ChristenUnie een gecombineerd Leden- en 
Uniecongres. Honderden leden, uit het hele land, luisterden naar inspirerende 
toespraken van ondermeer politiek leider André Rouvoet en fractievoorzitter Arie 
Slob en discussieerden met elkaar over tal van politieke thema’s. Ook de veelbe-
sproken gedragscode werd aangenomen. Een korte foto-impressie. 
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Wie ben je?
“Ik ben geboren in Lisse, opgegroeid 
in Leeuwarden en studeerde in Leiden. 
Daar ontmoette ik Rianne, we zijn in 
1997 getrouwd. Samen hebben we 
drie prachtmeiden: Anne, Eline en 
Nora. Onze bruiloft is nog opgeluisterd 
met een memorabel lied van mijn toen-

malige bazen André Rouvoet en Leen 
van Dijke, op de wijs van De Nozem 
en De Non. De gevoelige beelden van 
dat optreden zijn overigens nog altijd in 
ons bezit…
Na ruim vier jaar werk voor de Tweede 
Kamerfractie van de RPF, was ik nog 
een jaar bij EO (Radio 1) in dienst. 

nen, waar ik veel mee optrok, en onder 
moslims die dromen kregen over Jezus 
of voor het eerst het evangelie gingen 
lezen. We hebben steeds gezien dat 
het evangelie echt goed nieuws is voor 
alle mensen.”

Hoe kwam je bij het WI terecht? 
“Ik ken het WI en Roel Kuiper al langer 
dan vandaag. Maar toen het einde 
van onze periode in Egypte naderde, 
begon mijn politieke hart weer snel-
ler te kloppen. Ik twijfelde toen tussen 
journalistiek en politiek werk. Voor mijn 
gevoel was dat een keuze tussen langs 
de zijlijn observeren of, samen met al 
die andere ChristenUniërs in de klei 

ker geweest en we moeten er wel 
eentje worden. Ik wil zelf proberen een 
steentje daaraan bij te dragen door me 
bij het WI als eerste over de islam te 
buigen.”

Wat vind je van de prachtwijken van 
Vogelaar die we bespreken in deze 
HandSchrift?
“Fantastisch dat dit kabinet de mensen 
in deze wijken niet in de steek wil laten. 
Nu komt het erop aan dat die mensen 
dat ook echt merken.”

Tot slot: wat is je visie voor de Christen-
Unie de komende jaren?
“Toen ik vorig jaar met de directeur 
van het Egyptische Bijbelgenootschap 
sprak over de keuzes waar ik voor 
stond, zei hij dat hij hoopte dat ik een 
ambassadeur van Christus zou zijn in 
de politiek. Ik hoop dat dit geldt voor 
alle ChristenUniërs. En dat we bij de 
volgende verkiezingen kunnen zeggen 
dat we misschien niet alles hebben be-
reikt, maar dat het ook niet niets was 
en dat het in ieder geval genoeg was 
om zout en licht in de Nederlandse 
politiek te zijn.”

Gert Jan Segers, de nieuwe directeur van het We-
tenschappelijk Instituut (WI) van de ChristenUnie 
komt niet geheel onbevangen naar de partij. Na een 
studie politicologie in Leiden werkte hij een tijd lang 
voor de RPF. Zijn nieuwe collega Geert Jan Spijker 
ondervroeg hem over zijn motivatie voor het WI.

   ‘Zout en licht  
    in de 
Nederlandse
    politiek’

gert Jan segers nieuWe directeur Wi

gaan staan. Ik koos voor het laatste en 
schreef een sollicitatiebrief voor een 
functie waar nog altijd een vacature 
voor was. Ik ben aangenomen en heb 
veel zin om aan de slag te gaan.”

Wat is je visie op het werk van het WI?
“Het WI is de werkplaats van de 
ChristenUnie waar het werk nooit af 
is. Steeds zullen we bruggen moeten 
slaan tussen het Woord en de wereld. 
Steeds zullen we moeten laten zien 
dat God de Immanuel is. Hij is erbij, 
dus ook bij ingewikkelde vraagstukken 
rond medische ethiek, sociaal-econo-
mische politiek en integratie. Met een 
gedegen, authentiek christelijk verhaal 
kan het WI onze mensen op de poli-
tieke voorposten helpen en inspireren 
om zout en licht te zijn.
Ik hoop ook dat we ons als WI nog 
meer kunnen mengen in het publieke 
debat. Als we de wereld willen veran-
deren, dan moet de wereld ook wat 
van ons horen. Verstandige en betrok-
ken christenen die mee willen doen, 
moeten zich vooral bij ons melden!”

Hoe kijk jij aan tegen het Nederlandse 
integratiedebat?
“Het goede nieuws is dat er überhaupt 
een debat is. Dat is onder andere de 
verdienste van Paul Scheffer die met 
zijn artikel ‘Het Multiculturele Drama’ 
de kat de bel aanbond. Nu is het 
belangrijk dat we, als een land van 
minderheden, elkaar opnieuw vinden 
op een gemeenschappelijk fundament 
van normen en waarden.”

Ben je bezorgd over de opkomst van 
Wilders en Verdonk?
“Ja, ik maak me oprecht zorgen over 
dat zoveel mensen hun toevlucht zoe-
ken tot leiders die intern door niemand 
tegengesproken kunnen worden en 
ook nog eens suggereren dat ze een-
voudige oplossingen voor ingewikkelde 
problemen hebben. Ik gun bezorgde 
burgers betere politici. Maar volgens 
mij is het een kwestie van tijd voordat 
die burgers merken dat ze bij deze on-
democratische partijen van een koude 
kermis thuis komen.”

Heeft de ChristenUnie zaken laten lig-
gen op dit terrein?
Volgens mij is de ChristenUnie op het 
terrein van integratie geen voortrek-

Vervolgens zijn we in 2000 vanuit onze 
gemeente in Leiden en namens de 
GZB uitgezonden naar Egypte. Daar 
werkte ik aan een christelijk toerusting-
centrum. Tot eind juni zaten we in de 
Verenigde Staten in verband met een 
studiejaar.”

Hoe ervoer je het leven in Egypte?
“Caïro is een krankzinnige stad waarin 
twintig miljoen mensen op een kluitje 
leven. Bijzonder om daarin je weg te 
kunnen vinden. Maar het mooiste was 
om te zien hoe God er werkt, bijvoor-
beeld onder mensen in de vuilnisbelt-
wijk waar Rianne gehandicaptenwerk 
deed. Of in het leven van jonge christe-
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VRAgEN AAN

DINIE AALBERS

Consciëntieus 
gezelligheids-

dier

7
VRAgEN AAN

Dinie is 27 jaar getrouwd met Jan en “nog steeds blij met 
hem!”. Samen hebben ze drie kinderen. Haar studie doet 
een ander vak vermoeden, na de Havo leerde ze verder voor 
assurantieadviseur. Na de geboorte van de oudste dochter, 
stopt Dinie met werken. “Dat was nog zo in die tijd.” Maar 
na dertien jaar full time moederschap, verdelen Jan en zij 
hun tijd gelijkelijk over de kinderen en werk. Ziekte maakt 
helaas voortijdig een einde aan haar werk. Jaren later kan 
Dinie weer aan de slag, nu als vrijwilliger voor het WI waar ze 
enthousiast ontvangen wordt en al snel gevraagd voor ‘vast’. 
Zoals de collega’s het verwoorden: “Dinie is een echte office 
manager: precies, consciëntieus en plichtsgetrouw, maar 
daarnaast gelukkig ook hartelijk en meelevend, een gezellig-
heidsdier.” En: “Ze is op zowel organisatorisch als persoonlijk 
vlak een bijzonder fijne collega. Met veel plezier werk ik met 
haar samen”, aldus de wetenschappelijk medewerkers Rob 
Nijhoff en Geert Jan Spijker. 
 
DE VRAgEN
1. Met wie heb je het meeste contact?
“De WI-ers: Rob, Geert Jan, Harmjan en Roel.”
 
2. Wat houdt je werk in?
“Betrokken zijn bij alles van het WI, de jongens ondersteunen 
en ook het curatorium.”

 3. Het leukste aan deze baan is?
“De zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid.” Lachend: 
“Dat je gewoon overal iets van af weet.”
 
4. Waarom wilde jij juist bij de ChristenUnie werken?
“Van jongs af aan ben ik al politiek geïnteresseerd. Voor mij 
heeft werken bij een christelijke organisatie ook een meer-
waarde; de spontane gesprekjes op de gang over God en 
geloof, dat vind ik echt mooi.”

5. Ik ben lid van de partij, waar kan ik jou voor mailen?
“Voor alles wat mensen van het WI willen: congressen, publi-
caties, donateur worden.”
 
6. Wat is je doel voor het komende jaar? 
“Sinds we in de regering zitten, is ook het WI veel drukker. 
Heerlijk dat er een full time directeur komt, zodat we de ach-
terban nog meer kunnen bieden. ”
 
7. Verras ons eens…
“Ik schijn nogal ‘braaf’ over te komen, mensen zijn daarom 
wel eens gechoqueerd als ze merken dat ik het een uitdaging 
vind om bij gezelschapspelletjes ongemerkt vals te spelen.”

Jacolien Viveen, eindredacteur HandSchrift. 

Een cursus, een congresuitnodiging of een contributienota  – met vriendelijke groeten van het partijbureau te 
Amersfoort. Maar wie is nu wie en wie doet wat op het bureau? In zeven vragen en antwoorden maakt u kennis met 
de medewerkers. Deze keer: Dinie Aalbers (48) managementassistente van het Wetenschappelijk Instituut (WI).

Roel Kuiper vertrekt bij WI
Anderhalf jaar stond Roel Kuiper als ad interim direc-
teur aan het hoofd van het Wetenschappelijk Instituut 
(WI) van de ChristenUnie. Eerder al was hij fulltime 
directeur. Met de komst van Gert Jan Segers als 
nieuwe directeur, is het tijd om terug te blikken. over 
de bijdrage van Roel. 

Het Wetenschappelijk Instituut van de 
ChristenUnie ondersteunt de christelijke 
politiek door zich te bezinnen op funda-
mentele en actuele kwesties. Helpt u ons 
helpen? U bent al donateur voor € 28,- per 
jaar. Jongeren tot en met 26 jaar betalen 
slechts € 16! U ontvangt als donateur vier 
maal per jaar het blad DenkWijzer, diverse 
publicaties (2-3 per jaar) en verder allerlei 
informatie over onze activiteiten.

   Ja, ik machtig het WI om jaarlijks de contributie van mijn rekening af te 
schrijven. 

Achternaam m/v

Voornaam

geboortedatum dd-mm-jjjj

Straatnaam + huisnummer

Postcode

Woonplaats

Email

Telefoonnummer

Bankrekeningnummer

Handtekening

Stuur de ingevulde bon retour naar: Wetenschappelijk Instituut Christenunie, 
Postbus 439, 3800 AK, Amersfoort.

Als je van Roel Kuiper één dag vraagt, 
krijg je er meestal twee-in-een. Roel 
Kuiper was gedurende anderhalf jaar 
weer terug bij het WI van de Christen-
Unie. Een dag in de week stimuleerde, 
coördineerde en enthousiasmeerde 
hij de WI-medewerkers. Bovendien 
leverde hij en passant ook inhoudelijk 

een stevige bijdrage. Bijvoorbeeld met 
‘Frisse Lucht’, een serie essays over de 
ChristenUnie en het kabinetsbeleid.

Het curatorium van het Wetenschappe-
lijk Instituut is blij dat hij de afgelopen 
jaren sturing wilde geven aan het WI. 
Zijn opvolger Gert Jan Segers kan zo 

een frisse start maken. Met hem zit er 
weer een volledig bemande club bij het 
WI. We hopen dan met meer kracht 
voort te kunnen bouwen op het werk 
van Roel.
Afscheid van Roel? Ik durf er mijn hand 
niet voor in het vuur te steken. Hij is zo 
verweven met het denkwerk van de 
ChristenUnie, dat hij vanzelf weer op-
duikt. We nemen alleen maar afscheid 
van hem als directeur. Voor we het 
weten, staat hij als partij-ideoloog weer 
in ons midden. We zijn hem dankbaar 
voor deze bijdrage aan het WI, op naar 
de volgende!

Jan Westert, voorzitter Curatorium WI
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Tweede Kamer nieuws
In 2007 liet de gemeente Nunspeet 
een armoedemonitor uitvoeren. Doel 
was om beter inzicht te krijgen in de 
omvang van de lokale armoedeproble-
matiek en de effecten van het mini-
mabeleid. De Armoedemonitor 2007 
laat zien dat 6% van alle huishoudens 
in Nunspeet moet rondkomen van 
een inkomen tot 105% van het sociaal 
minimum. 

gEwooN INkomEN
Het is opvallend dat het merendeel 
(56%) van deze huishoudens ‘gewoon’ 
inkomsten uit arbeid ontvangt en dat 
het merendeel van deze werkende 
armen bestaat uit ondernemers (66%). 
Het aantal uitkeringsgerechtigden in 
Nunspeet met een minimum inkomen 
is aanmerkelijk kleiner dan het aantal 
werkenden met een laag inkomen. 
De zelfstandig ondernemers vormen 
in de gemeente Nunspeet zelfs de 
belangrijkste doelgroep van het lokale 
minimabeleid!

Is Nunspeet daarmee een uitzonde-
ring? Nee! Het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) berekende onlangs 
dat er in Nederland ongeveer 175.000 
werkende armen zijn. Het merendeel 
hiervan is ondernemer: 100.000. Het 
gaat vooral om ondernemers in de 
agrarische sector, de horeca en de 
detailhandel. Buurtsupers, bakkers, 
groentewinkels en slagers kunnen niet 
mee in de prijzenslag tussen de grote 
supermarkten. Ook klusbedrijven heb-
ben het moeilijk. 

ANgST EN SCHAAmTE
Vaak gaat het om eenmanszaken of 

Recht    

Na de misdaad van Kaïn is de mens-
heid gedwongen na te denken over 
het gebruik van geweld. Toen ging het 
om een misdrijf, maar kan geweld ook 
gerechtvaardigd zijn? Fameus is de uit-
spraak van de Amerikaanse generaal 
Sherman “War is hell”. Wie terugdenkt 
aan de beide Wereldoorlogen zal deze 
harde uitspraak beamen. Toch is het 
een gevaarlijke uitspraak, omdat daarin 
een vrijbrief ligt voor de opvatting dat in 
oorlog het doel alle middelen heiligt. 
Die opvatting moeten we krachtig af-
wijzen. Altijd zullen we de weg van het 
recht moeten zoeken. Ook bij de inzet 
van geweld. Het mag niet zo zijn dat 
in tijd van oorlog “de wetten zwijgen”. 
Ook een politieagent mag iemand niet 
afrossen na een verkeersovertreding. 
Ook in Afghanistan zal een Nederland-
se militair alleen dan geweld gebruiken 
als het noodzakelijk is. En niet meer dan 
nodig is om een bedreiging te keren. En 
zeker met het ontzien van burgerslacht-
offers. 
Negeert hij deze ethische regels dan 
weet hij dat hij in strijd handelt met het 
militair strafrecht. Met alle gevolgen 
vandien. Als onze militairen op expedi-
tie gaan, nemen ze de beginselen van 
onze rechtstaat mee.

Eimert van Middelkoop, minister van Defensie.

cOLUMn
DE wEEk VAN ESmé… 
    
Of de week van de embryo’s? De 
kranten stonden er vol van. Geen 
dag ging voorbij zonder dat de 
media en anderen schreven over 
de zo ingewikkelde en principiële 
casus van de embryoselectie. De 
zaak draaide om het selecteren 
van embryo’s die niet een erfe-
lijke gen dragen dat zich op latere 
leeftijd kan of gaat manifesteren. 
Staatssecretaris Bussemaker 
hernam een brief die zij zonder 
afstemming met het kabinet naar 
de Tweede Kamer had verstuurd, 
maar daarmee was de kous niet af. 

Een discussie in breder verband is 
nodig om helder te krijgen hoe we met 

de andere coalitiepartijen -nu en in  
de toekomst- spreken over medisch-
ethische thematiek in de geest van  
het regeerakkoord. Hoewel zonder  
enige twijfel de embryoselectie het 
meest aangelegen en emotionele  
debat vormde, speelde een aantal 
andere zaken ook een rol in dezelfde 
heftige week voor Kamerlid Esmé 
Wiegman.

SCHooN wATER
Zo sprak de ChristenUnie in het debat 
over de drinkwaterwet over duurzame 
drinkwatervoorziening. “Het lijkt zo 
vanzelfsprekend: onder de douche 
stappen en water uit de kraan halen. 
Gelukkig kennen wij geen tekorten ten 
opzichte van watervoorziening. Sterker 
nog, een paar kilometer over de grens 

is het tanden poetsen met kraanwater 
een gruwel en smaakt de koffie ineens 
een stuk anders. Op de camping in 
Spanje slaan we flessen water in uit 
de supermarkt, want het water uit de 
kraan heeft invloed op onze innerlijke 
gesteldheid. We zijn verwend, toch? 
Maar de term ‘duurzaam’ suggereert 
dat het hier niet gaat over de voor-
ziening op zich. Onze rijkdom op dit 
gebied leidt ertoe dat we spreken over 
de continuïteit versus inspanning om 
het proces van drinkwaterbereiding 
steeds duurzamer te maken, dus beter 
voor het milieu. Maar ook schoon 
drinkwater, waarvoor we grondwater 
en oppervlaktewater goed moeten 
beschermen, komt aan de orde. Het is 
in het belang van de drinkwatersector 
dat oppervlaktewater eenvoudig zuiver- 

baar is. Bij het watergebruik staan 
we er nog veel te weinig bij stil dat 
ons drinkwater deel uitmaakt van de 
totale waterketen. Wiegman diende 
maar liefst vier amendementen in 
op de Drinkwaterwet. Het gaat om 
prestatievergelijkingen tussen drinkwa-
terbedrijven ook op Europees niveau, 
waarbij onderzoek en ontwikkeling een 
belangrijke rol spelen. Innovatie is een 
speerpunt.” 

EURoPA EN VERDRAg
Over speerpunten gesproken: hoe gaat 
het met Europa? In het debat over het 
Verdrag van Lissabon zet de Chris-
tenUnie een stevige positie neer; we 
denken goed na over Europa en wat 
daarbinnen is te realiseren. De Chris-
tenUnie meent dat met het Verdrag 
van Lissabon de EU democratischer, 
transparanter en efficiënter wordt 
(vergeleken met de huidige situatie) en 
de mogelijkheden voor parlementaire 
betrokkenheid vergroot. 
Wiegman diende samen met Han ten 

‘Het Water 
Uit de kraan 
heeft invLOed 

Op Onze 
innerLijke 

gesteldHeid’

Broeke (VVD) een amendement in voor 
een ‘parlementair voorbehoud’. Dat 
houdt in dat het parlement vanaf het 
begin af aan betrokken is bij Europese 
wetgeving waarvan het parlement 
meent dat het een speciaal politiek 
belang heeft en daarover intensief met 
het kabinet spreekt. Kortom: meer 
transparantie en inspraak.
Het Verdrag van Lissabon wijkt, wat 
ons betreft, wezenlijk af van het Grond-
wettelijk verdrag. De pretenties waar-
mee het Grondwettelijk Verdrag was 
omgeven, zijn weg. Verdwenen zijn de 
statelijke ambities waar de partij zich 
tegen verzette. Met beide benen weer 
op de grond: geen vlag, geen volks-
lied, geen grondwettelijk verdrag maar 
een klassiek wijzigingsverdrag, geen 
ministers en presidenten maar verte-
genwoordigers en voorzitters, geen 
wetten maar richtlijnen en verordenin-
gen. “Ik ben ervan overtuigd dat we 
met het Verdrag van Lissabon duidelijk 
kiezen voor een andere richting voor 
Europese samenwerking. Geen ron-
kende taal meer, maar samen zoeken 
naar de beste wijze om dingen samen 
te regelen die nodig zijn. Niet meer en 
niet minder”, aldus Wiegman na afloop 
van het debat.  

ED DUIkT IN oNDERwERELD

In een door de Kamercommissie 
van Justitie ingestelde werkgroep 
onderzoekt Kamerlid Ed Anker, 
samen met enkele collega’s, de 
verwevenheid tussen onder- en 
bovenwereld. 

Juist in sectoren, zoals het vastgoed, 
waar snel enorme geldbedragen 
worden verdiend, doorgesluisd en 
witgewassen is het nodig om zicht te 
krijgen op de vermenging van boven- 
en onderwereld. 
“De Holleeder-zaak is slechts één van 
de voorbeelden waarbij de schimmig-
heid tussen boven en onderwereld aan 
het licht kwam. Zulke zaken doen de 
sector geen goed, dat staat vandaag 
ook in de krant. Met de werkgroep 
proberen we te achterhalen waar en bij 
wie het mis gaat”, aldus een gemoti-
veerde Anker.  

Jolande Uringa, voorlichter Tweede Kamerfractie
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We nodigen u uit om als bestuur, 
fractie, commissie, provinciale unie of 
als gezin deel te nemen aan deze dag. 
Kom met zoveel mogelijk mensen van 
uw vereniging om van alle onderdelen 
te leren. Voor alle doelgroepen zijn er 
specifieke deelsessies en kinderen (vier 
tot twaalf jaar) kunnen zich vermaken 
in een speciaal kinderprogramma. 

DE DEELSESSIES
•	 	De	lijst;	over	het	investeren	in	

voortgangsgesprekken, werving en 
selectie van kandidaten. 

•	 	De	procedures;	wat	moet	gebeuren,	
waar op te letten, hoe is de samen-
werking met het partijbureau? 

•	 	Permanente	campagne;	vergroot	de	
zichtbaarheid van je lokale vereni-
ging, 

•	 	Meer	leden,	meer	betrekken!;	ken	je	
leden en ontdek hoe je ze betrokken 
krijgt. 

•	 	Samenwerken	met	de	SGP:	ja/	nee?	
Een evaluatie van de verkiezingen in 
2006 en een vooruitblik naar 2010.

•	 	Resultaat	in	de	raad;	hoe	resultaten	
binnen te halen en voor het voetlicht 
brengen.

•	 	Druk,	druk,	druk;	over	prioriteiten	
stellen, keuzes maken en motivatie. 

•	 	Vaardig	in	de	raad:	omgaan	met	
conflicten; over politieke tegenstel-
lingen en uiteenlopende meningen. 

•	 	Help	ik	kom	in	de	raad!;	over	de	
voorbereiding op het raadswerk. 

•	 	De	provincie	als	coördinatiepunt;	
welke rol spelen de Provinciale 
Unies in de provincie?

•	 	Samenwerken	bestuur-fractie;	In-

vesteren in goede verhoudingen en 
afspraken. 

•	 	Resultaten	in	de	Staten;	speerpun-
ten omzetten in zichtbaar resultaat.

•	 	Staatssecretaris	Tineke	Huizinga	
over OV en water.

•	 		Een politieke carrière? Met Arie Slob; 
wat te doen ná de verkiezingen? 

•	 	Welkom	bij	de	ChristenUnie;	over	
de partijbasis en de relatie tussen 
geloof en politiek. 

•	 	Politiek	iets	voor	mij?;	wat	kan	ik	
doen bij de ChristenUnie?

•	 	De	Media;	hoe	bereiken	we	ze	en	
hoe gebruiken we ze? 

•	 	Onze	website;	hoe	zetten	we	die	
in om boodschap uit te dragen en 
zichtbaarheid te vergroten (Niet over 
bits en bytes maar over strategische 
keuzes). 

Verder op het programma staan een 
ideeënmarkt, voor nieuwe ideeën en 
om geslaagde campagneacties achter 
te laten. Verder toerusting en bezinning 
door dominee Ron van der Spoel. Een 
motiverende toespraak door partijleider 
André Rouvoet en een debat met Arie 
Slob.
Kortom een dag die u niet mag missen! 
Aanmelden kan via: www.kaderschool.
christenunie.nl. Beschikt u niet over 
internet, bel dan met de officemanager 
van de kaderschool: 033 422 69 56 
(ma/do/vrij).

 

Heeft u uw sporen verdiend bij de 
ChristenUnie?
Dan maken wij graag gebruik van 
uw kennis en kunde!

gEzoCHT: CoACHES / ADVISEURS 
VooR gEmEENTEN mET kANSEN

De afdeling Opleiding en Advies zoekt 
coaches voor de witte vlekken ge-
meenten. In deze gemeenten is de 
ChristenUnie niet vertegenwoordigd

‘Geweldig motiverend om je 
met partijgenoten te bezinnen’

27 september cHristenunie inspiratiedag 

Op weg naar de verkie-
zingen organiseren we 
op zaterdag 27 septem-
ber een partijdag in Nij-
kerk. Een inspiratiedag 
voor iedereen die actief 
is of dat wil worden. In 
voorbereiding op de 
gemeenteraadsverkie-
zingen van 2010 is veel 
werk te doen. Het is 
belangrijk om op tijd te 
beginnen. Het komende 
politieke seizoen is hét 
voorbereidingsseizoen 
voor de verkiezingen.

Goed dat de kaderschool aan het 
begin van het nieuwe seizoen weer 
een inspiratiedag organiseert. Het 
is geweldig motiverend om je met 
partijgenoten te bezinnen op de 
gezamenlijke basis en tegelijk allerlei 
praktische tips en vaardigheden te 
krijgen. Met het kinderprogramma 
doet de ChristenUnie haar naam als 
gezinspartij eer aan. Ik zal er zeker 
zijn op 27 september, samen met 
mijn kinderen!
Gert Stam, raadslid ChristenUnie Meppel

“Bij sommige atletiekonderdelen is 
een goede aanloop nemen van zeer 
groot belang. Iedere stap moet klop-
pen. Dat vraagt uiterste concentratie. 
Dat geldt ook in de politiek. Vooral 
als de verkiezingen er aankomen. Tij-
dige voorbereiding, de goede dingen 
doen, het is van wezenlijk belang. De 
ChristenUnie Inspiratiedag kan daar-
bij zeer nuttig zijn. Ik zal er in ieder 
geval zijn. U ook?” 
Arie Slob, fractievoorzitter Tweede Kamer 

ChristenUnie.

• Appingedam

• Harlingen

• Leeuwarderadeel
• Menaldumadeel

• Wûnseradiel
• Littenseradiel

• Het Bildt

• Coevorden

• Renkum
• Rhenen

• Tiel• Culemborg
• Geldermalsen • Nijmegen

• Hoorn

• Purmerend

• Roermond

• Aalsmeer
• Uithoorn

• Venlo

• Sittard-Geleen/Parkstad

• Maastricht

• ‘s Hertogenbosch

• Roosendaal
• Tilburg

• Bergen op zoom

• Breda

• Renswoude
• Wijk bij 
   duurstede• Leidschendam-voorburg

• Korendijk

• Rijswijk

• Strijen

• Midden-delfland

• Leiderdorp
• Oegstgeest

• Hellevoetsluis

Comstrijen •

• Schiedam

de witte 
vLekken

in de gemeenteraad maar zijn er 
wel genoeg kansen om een zetel te 
bemachtigen. We zoeken mensen met 
ervaring, die één van deze gemeenten 
tot aan de verkiezingen in 2010 willen 
adviseren en helpen opbouwen. Zie de 
kaart.

Mogelijke taken (verschilt per ge-
meente):
•	 	vormgeven	van	het	lokale	Christen-

Unieprofiel;
•	 	coachen	van	kandidaat-lijsttrekkers	

en fractieleden;
•	 opbouwen	van	lokale	organisatie;
•	 	campagnestrategie	uitdenken	en	

uitrollen;

Wat bieden wij u:
•	 	een	enthousiaste	ChristenUniewerk-

groep in uw regio;
•	 	professionele	begeleiding	vanuit	het	

partijbureau;
•	 een	reiskostenvergoeding;

Wat vragen wij van u:
•	 	hart	voor	de	ChristenUnie	inde	ge-

meente;
•	 visie	voor	christelijk-sociale	politiek;
•	 	creativiteit	om	de	ChristenUnie	

lokaal zichtbaar te maken;
•	 	dienend	leiderschap:	mensen	stimu-

leren en adviseren;
•	 	ervaring	in	bestuurs-	of	politieke	

functie binnen de partij;
•	 	tijdsinvestering	afhankelijk	van	de	

lokale situatie.

Ook van gemeenten die al wel verte-
genwoordigd zijn in de raad, weten  
we dat ze graag gebruik maken van 
advies van een coach of adviseur.  
Ook als er geen witte vlek in uw  
directe omgeving is, horen we graag 
van u. Interesse? Graag ontvangen  
wij uw motivatie met een overzicht
van uw kwaliteiten en ervaringen.  
We nemen dan contact met u op  
over een mogelijke match. Stuur uw 
reactie naar: anneriekepruim@chris-
tenunie.nl. 

Reina Dijksterhuis en Annerieke Pruim, 

medewerkers Opleiding en Advies

Gert Stam
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De 136 vliegtuigen van MAF worden op die plaatsen 
ingezet, waar vervoer over land of water niet mogelijk 
is, of zoveel tijd en geld kost dat het vliegtuig snel-
ler en goedkoper is. Dit kan te maken hebben met de 
hoogte van ontwikkeling in een land, maar ook met 
crisissituaties als overstromingen of oorlogen.

Papoea Nieuw Guinea:
“Hieronder een lijstje van dingen die Dirk de laatste tijd heeft vervoerd: 

zendelingen en voorgangers van verschillende organisaties en kerken; 

AIDS voorlichtingsteams, verschillende patiënten (voornamelijk zwan-

gerschapsproblemen en enkele slangenbeten); zakken met gedroogde 

vis (voor afgelegen dorpjes de enige manier om wat geld te verdienen); 

voorraden voor winkeltjes in afgelegen gebieden; golfplaten (om daken 

van gras of bananenbladeren te vervangen).”

Tanzania:
“Vanuit Dar es Salaam breng ik 500 kilo medicijnen en andere medische 

materialen naar het ziekenhuis in Mbesa. In Mbesa krijg ik altijd koffie 

en ontbijt. Ik neem twee mensen van de zendingspost mee die naar 

Dar moeten en vertrek naar Njombe om twee medewerkers van een 

andere organisatie op te halen. Bij aankomst in Dar bedanken ze me 

hartelijk voor de twee uur durende vlucht. Heen hadden ze 16 uur in de 

bus gezeten.”

MAF biedt hulp:

Een vliegtuig adopteren?
www.maf.nl

adv. een vliegtuig adopteren- 210x260).indd   1 30-08-2007   15:34:08

Die vraag komt in heel veel situaties 
pas in beeld, als zich fysieke proble-
men voordoen.
Dan moet wel nagedacht worden of 
men in de huidige woning kan blij-
ven. Misschien moeten we hier eens 
bij stilstaan en deze vraag al eerder 
stellen. Op het moment dat het nog 

niet nodig is om te verhuizen naar een 
andere woning (appartement/ service-
flat/ verzorgingshuis kan men daar 
serieus over nadenken. Dan is het vaak 
nog mogelijk om diverse afwegingen te 
maken. Op een rustig moment hierover 
nadenken, geeft een prettiger gevoel 
dan gedwongen en gehaast een be-
slissing te moeten nemen. Een bijko-
mend gegeven is, dat in de meeste 

gemeenten weinig geschikte wonin-
gen zijn voor ouderen. Uit onderzoek 
blijkt dat in een gemeente meestal 
maar dertig procent van de noodzake-
lijke ouderenwoningen beschikbaar is. 
De werkgroep 50+ houdt ook op  
dit onderwerp voor u de vinger aan  
de pols.

Harry Kaspers, lid Werkgroep 50+

Wonen
  en       

ouder 
worden

Wonen en ouder wor-
den. Een onderwerp 
waar we vaak niet bij stil 
staan. In het huis waar 
we als gezin woonden, 
blijven we ook vaak 
wonen als we ouder 
worden. Toch is het 
goed dat wij ons ook 
als vijftigplussers eens 
afvragen waar wij eigen-
lijk willen wonen als we 
ouder worden.

Werkgroep 50+

www.christenunie.nl/vacatures

Medewerker helpdesk
op het partijbureau in Amersfoort

Word jij de nieuwe stem van de ChristenUnie?
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De Evangelische Hogeschool in Amersfoort biedt pro-

gramma’s met geloofstoerusting, persoonlijke vorming,  

intellectuele ontwikkeling, oriëntatie op cultuur en 

maatschappij, praktische vorming en oriëntatie op studie 

en beroep. Daardoor leren jongeren geïntegreerd naden-

ken over de geestelijke en psychische aspecten van hun 

bestaan en leren zij actief verantwoordelijkheid te nemen 

voor de levensopgave die God voor hen heeft.

De EH is ongesubsidieerd en volledig afhankelijk van gif-

ten. Ondersteun dit waardevolle werk en wordt donateur. 

Bankrek. voor giften 44.83.61.000 t.n.v. EH Amersfoort.

WWW.EH.NL
EH-Symposia

EH-Cursussen
Cursussen voor volwassenen

EH-Traject
Opleiding van 5 maanden

EH-Basisjaar
Eénjarige opleiding

De Evangelische Hogeschool wil investeren in jongeren  

en via hen ook in de toekomst van de kerken en  

maatschappij. Want in echt bijbelse geestelijke groei van 

de persoon staat niet de individuele mens centraal maar 

de mens in dienstbaarheid aan God en de naaste.  

prof. dr. Gijsbert van den Brink

Deze woorden klinken door in de hui-
dige kabinetsplannen: veel aandacht 
voor lokale integratie, de zogenaamde 
‘probleemwijken’ die prachtwijken 
moeten worden. Want vervreemding 
van de maatschappij begint vaak op 
lokaal niveau en moet dus daar aan-
gepakt.

ASIELBELEID
Aan dit hele verhaal zit ook een Eu-
ropese kant. Waar het goed is om te 
zorgen dat nieuwkomers in de Neder-
landse samenleving goed integreren, is 
het ook belangrijk om te kijken hoeveel 
nieuwkomers een samenleving maxi-
maal kan laten integreren.
Asielbeleid dus. Het is een veel be-
sproken onderwerp waar sommige 
partijen zich (op vaak populistische 
wijze) mee profileren. De sleutel tot 

succes voor dit vraagstuk ligt niet 
zozeer in taallessen in het land van 
herkomst of een zo snel mogelijke uit-
zetprocedure. Nee, het echte probleem 
moeten Europees worden aangepakt 
om werkelijk succes te hebben.

VLUCHTELINgEN 
Elke dag proberen talloze vluchtelingen 
uit Afrika het gebied van de Europese 
Unie te bereiken, vooral via de Spaan-
se kust. Iedereen kent de beelden van 
te zwaar beladen en zinkende boten 
en verdronken illegalen. Ondanks de 
risico’s blijven sommige Afrikanen de 
gok van de oversteek wagen.
Het is voor de Europese Unie onmo-
gelijk om al deze asielzoekers toe te 
laten, velen worden teruggestuurd. 
Veel vluchtelingen die Spanje bereiken, 
missen identificatiepapieren. Deze 

Eind 2005 sprak Andre Rouvoet op een ECPM (Eu-
ropean Christian Political Movement) congres in het 
Belgische Leuven over de problemen rond integratie. 
Hij waarschuwde voor “de realistische bedreiging 
van subculturen, groepen van allochtone origine die 
steeds meer buiten de maatschappij dreigen te val-
len door taalproblemen, werkeloosheid en, wat be-
treft de jongere generaties, door het opgroeien en 
leven in twee verschillende culturen.”

onbekende vluchtelingen kunnen niet 
worden teruggestuurd. Velen ver-
dwijnen daarom in de illegaliteit en 
verspreiden zich door Europa, met alle 
gevolgen van dien.

VERDRAg LISSABoN
Om dit op te lossen is Europese regel-
geving hard nodig. Het nieuwe verdrag 
van Lissabon kan hier aan bijdragen. 
Tijdens het ECPM congres van 11 juni, 
gaf Sander Luitwieler zijn visie op dit 
verdrag. Luitwieler schreef eerder al, in 
opdracht van het WI, een ‘Kort Com-
mentaar’ over de ChristenUnie en het 
Verdrag van Lissabon.
Het ECPM congres bediscussieerde 
verder welke bijdrage de christelijke 
politiek kan leveren aan de toekomst 
van Europa. Een goed voorbeeld van 
een christelijke oplossing voor de 
immigratie zou zijn om enerzijds een 
streng maar rechtvaardig Europees 
asielbeleid te implementeren maar aan 
de andere kant arme landen meer mo-
gelijkheden te geven door bijvoorbeeld 
eerlijke handel.
Kortom: lokale problemen vereisen 
soms een Europese aanpak. Een 
goede reden dus om volgend jaar juni 
ook uw stem weer te laten horen bij de 
Europese verkiezingen.

Guido van Beusekom, beleidsmedewerker inter-

nationale samenwerking

Lokale integratie, 
Europees beleid
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IND/Dem-groep in het 
Europees Parlement 
Nederlandse Delegatie

Het debat over een Eu-
ropees immigratiebeleid 
laat in Brussel de ge-
moederen soms hoog 
oplopen. Voorstanders 
zien het liefst dat we 
concurreren om hoog-
opgeleide immigranten 
met de VS en Canada. 
Tegenstanders vinden 
dat Europa zich hier niet 
mee moet bemoeien.  
En ze wijzen op proble-
men met immigranten  
in de Europese lidstaten. 
Over één ding zijn ze het 
eens: als we niet willen 
dat immigratie tot pro-
blemen leidt, moeten we 
zorgen voor goede in-
burgering van immigran-
ten.

Naast immigratie van buiten de Eu-
ropese Unie (EU) zijn er ook tal van 
mensen die binnen de EU verhuizen 
naar een andere lidstaat. Dit vrij ver-
keer van personen is een fundamentele 
vrijheid in de EU. In Nederland zien we 
bijvoorbeeld Bulgaren en Polen voor 
seizoenswerk. Velen blijven hier korte 
tijd, sommigen proberen zich onze taal 
en cultuur eigen te maken voor langer 
verblijf. Andersom vestigen ook tal van 
Nederlanders zich in Oost-Europese 
landen, ze ervaren daar aan den lijve 
dat het noodzakelijk is om de taal te 
leren. 

VERANTwooRDELIJkHEID
De vrijheid om je binnen de Europese 
Unie te verplaatsen is een groot voor-
recht. Vrijheid en verantwoordelijkheid 
horen bij elkaar. Van Europese en 
niet-Europese immigranten mogen we 
verwachten dat ze de taal leren van de 
lidstaat waar ze wonen. Moeite met in-
burgeren is geen exclusief Nederlands 
probleem, bijna alle lidstaten kennen 

het probleem.
Integratie is een nationale competentie. 
Europa kan dus geen inburgering-
wetgeving voorstellen, dat doen de 
lidstaten zelf. Het Europees Parlement 
roept wel in resoluties de lidstaten 
op om werk te maken van integratie. 
Daarnaast doet de EU vergelijkend 
onderzoek naar integratiewetgeving 
in de verschillende lidstaten. Zo blijkt 
uit onderzoeken dat immigranten 
meer baat hebben bij een plaats op 
de arbeidsmarkt. Maar de toegang tot 
arbeid verschilt per lidstaat. 
Daarbij pleit het Europees Parlement 
voor deelname aan lokale en Europese 
verkiezingen voor immigranten, dat 
versterkt hun betrokkenheid bij het 
gastland.

EURoPEES DEBAT
Het debat over de gevolgen van immi-
gratie moeten we in Europees verband 
voeren. Daar is politieke wil en lef voor 
nodig. Open binnengrenzen draaien 
we niet meer terug. En nieuwe immi-

granten komen ook uit andere lidsta-
ten. Het Europees Parlement moet 
daarom kritisch blijven over nieuwe 
immigratievoorstellen van de Europese 
Commissie. Een geslaagde inburgering 
heeft Europa niet direct in de hand. 
Daarom blijft het Europees Parlement 
oproepen tot sociale en politieke 
integratie. Pas dan weet de immigrant 
zich mede verantwoordelijk voor de 
samenleving waarvan hij of zij deel is 
gaan uitmaken.
Daarnaast pleit het Europees Parle-
ment voor deelname aan lokale en Eu-
ropese verkiezingen van immigranten. 
Migranten zouden bij die verkiezingen 
mogen stemmen, maar ook meedoen 
als kandidaat, dat versterkt hun be-
trokkenheid.

Jan Harm Boiten, beleidsmedewerker Eurofractie
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Vormgeving
Frivista - (y)our mission, Amersfoort

Adressen ChristenUnie
Partijbureau 
Postbus 439, 3800 AK Amersfoort
Tel. 033 4226969
bureau@christenunie.nl
bank: 37.29.30.018

Eerste Kamer
Tel. 070 3624571

Tweede Kamer
Tel. 070 3183057
christenunie@tweedekamer.nl

Eurofractie
Tel. 010 4140534
info@eurofractie.nl

Wetenschappelijk Instituut
Tel. 033 4226960
wi@christenunie.nl

CBB
HandSchrift verschijnt in braille en audio bij 
het CBB
Tel. 0341 565 499

Druk 
Kon. BDU Grafisch bedrijf

Advertenties
Via handschrift@christenunie.nl
Tel. 033 422 69 71

Legaten
Gedenkt u de partij testamentair dan luidt 
de tenaamstelling: Vereniging de Christen-
Unie Amersfoort. KvK dossiernr. 32080551

Lidmaatschap
Het lidmaatschap valt samen met het ka-
lenderjaar. Opzeggen kan alleen schriftelijk 
voor 30 november bij de ledenadministra-
tie: ledenadministratie@christenunie.nl.

NAW-gegevens
De ChristenUnie registreert NAW-gege-
vens van alle leden. Zorgvuldig geselec-
teerde derden mogen onze leden af en 
toe gerichte aanbiedingen doen. Vragen 
of bezwaar? Bel onze ledenadministratie. 

Milieu
Dit partijblad is gedrukt op milieuvriendelijk 
papier. 

partijblad van de ChristenUnie | HS | 2928 | HS | partijblad van de ChristenUnie 

De afgelopen tijd gaat alle aandacht 
uit naar CO2 en klimaatverandering. 
Soms lijkt dit het enige milieuprobleem. 
Al Gore laat duidelijk zijn sporen na. 
Het gevaar is dat milieuproblematiek 
wordt versmald tot klimaatverandering. 
Maar we staan voor veel meer uitda-
gingen. Ook de uitstoot van luchtver-
ontreinigende stoffen, zoals zwaveldi-
oxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), fijn 
stof, vluchtige organische stoffen (VOS) 
en (zware) metalen (zoals lood, kwik en 
cadmium) bedreigt de schepping.
Grote industriële installaties veroorza-

ken veertig tot tachtig procent hiervan. 
Vooral in de jaren zestig en zeventig is 
men gaan inzien dat luchtverontreini-
ging de menselijke gezondheid en het 
milieu ernstige schade kan berokke-
nen: ademhalingsproblemen, prema-
ture sterfgevallen en schade aan het 
ecosysteem ten gevolge van zure re-
gen zijn slechts enkele gevolgen. Voor 
de regio Rotterdam bijvoorbeeld is be-
rekend dat (menselijkerwijs gesproken) 
zo’n achttienduizend mensen tien jaar 
eerder overlijden en tot honderddui-
zend mensen verminderde longfunctie 

“Milieu is 
meer dan 

klimaatveran-
dering”

eU pakt vervUiLers aan

Industriële activiteiten vormen een belangrijke mo-
tor voor onze economie. Maar de negatieve milieu-
effecten kunnen enorm zijn. Naast luchtvervuiling 
doet de industriële sector een grote aanslag op het 
milieu door lozingen in water en de bodem, door de 
productie van afval en verbruik van energie. De EU 
pakt dit al decennia lang aan. Op dit moment behan-
delt het Europees Parlement omvangrijke wetgeving 
om de industriële (lucht)verontreiniging effectiever te 
bestrijden.

hebben door luchtverontreiniging.

TE VRIJBLIJVEND
Europese wetgeving legt de industriële 
emissies al jarenlang aan banden. In 
1996 kwam er een belangrijke Euro-
pese richtlijn voor de geïntegreerde 
preventie en bestrijding van verontreini-
ging, beter bekend als de IPPC richtlijn 
(afkorting van het Engelse Integrated 
Pollution Prevention and Control). 
Deze IPPC richtlijn regelt ondermeer 
de vergunningverlening en het toezicht 
op (zo’n 52 000) industriële installaties. 
Hierbij worden alle milieuaspecten 
meegenomen en gaat men uit van de 
best beschikbare technieken om de 
vervuiling te voorkomen of te bestrij-
den. Maar deze beste technieken 
hebben een vrijblijvende status, zo 
wordt de lucht onvoldoende schoner. 
Bovendien ontstaat oneerlijke concur-
rentie: in de ene lidstaat moet men wel 
met de beste, vaak duurdere, technie-
ken, werken en in de andere lidstaat 
niet. Daarnaast zijn er voor een aantal 
sectoren, zoals afvalverbranding en 
energieproductie, aparte richtlijnen met 
meer gedetailleerde regels.

SCHEPPINg EN LUCHT
Om genoemde problemen het hoofd te 
bieden moet de vernieuwde milieuwet-
geving gelden voor de hele industriële 
sector. Dit voorkomt versnippering van 
wetgeving met alle onduidelijkheid en 
onzekerheid van dien. Daarnaast wor-
den in een aantal gevallen strengere 
emissie-eisen gesteld. Naast een posi-
tief effect voor de luchtkwaliteit kan de 
innovatieve technologie hierdoor ook 
een positieve impuls krijgen.
Namens de IND/DEM groep zet eu-
roparlementariër Hans Blokland zich 
de komende maanden actief in om de 
goede bedoelingen voor een schonere 
lucht ook daadwerkelijk vast te leggen 
in de vernieuwde Europese wetgeving. 
Schone lucht: voor onze gezondheid 
én voor het bewaren van de schep-
ping.

Wouter Boonzaaijer, beleidsmedewerker Euro-

fractie

IND/Dem-groep in het 
Europees Parlement 
Nederlandse Delegatie

Tijdens een toiletbezoek werd je dan 
ook goed geconfronteerd met de 
ChristenUnie-jongeren. Aan de binnen-
kant van de wc-deur hing een muur-
krant. De zogenaamde Plee-Paper. 
Deze krant was in feite niet meer  
dan een hele grote advertorial. (Down-
load een digitale versie van Plee-Paper 
via www.perspectief.nu)
Toiletbezoekers reageerden positief op 
de actie van PerspectieF. “Ja ik vind 

Campagne 
op 

de wc
perspectief 

gebruikt 
eLke rUiMte

De wc’s schoonhouden op een 
festival waar zo’n vijftienduizend 
kampeerders komen? Dat lijkt  
een enorme klus. PerspectieF 
draait er de hand niet voor om. 
Tijdens Opwekking adopteerden 
de jongeren van de ChristenUnie 
een toiletgebouw. Oud-bestuurs-
lid Margreet Schutte: “De deal  
met de organisatie was dat wij de 
wc’s schoon hielden, in ruil daar-
voor mochten wij het toiletgebouw 
omtoveren tot PerspectieF- 
paleisje”

het echt een ontzettend leuk idee 
van de ChristenUnie- jongeren. 
Vooral ook die Plee-Paper, je gaat 
toch zitten lezen hé?” aldus één 
van de bezoekers.

CAmPAgNETIPS
Ook met weinig geld kun je een 
leuke promotie-actie opzetten. 
Door creatief te denken en met 
andere organisaties te kijken hoe je 
elkaar kunt helpen.
Bij een goede promotie gaat het 
om het totaalplaatje. In het geval 
van PerspectieF was dat dus: het 
schoonhouden, promotiefolders, 
Plee-Paper, de aanwezigheid van 
promoters en een goed gevulde 
promotiestand.

Heb je ook een goede campag-
nestunt uitgevoerd? Mail deze dan 
naar: handschrift@christenunie.nl. 

Rogier Kramer, medewerker afdeling com-

municatie & campagne



AgENDA
05-07  Ernst Cramer bij 7 Dorpentocht Tholen
08-07   Ernst Cramer werkbezoek mobiele werkplaats Vol-

kerrail
10-07   Ernst Cramer werkbezoek Scheepsbouw Neder-

land
11-07   Esmé Wiegman opent Citychampionship Zwolle
14-08  ChristenUnie en PerspectieF op Flevo festival
21-08   Ernst Cramer werkbezoek Brabantse Milieufedera-

tie
22-08  Arie Slob werkbezoek SPO De Schalm Zwolle
26-08   Ernst Cramer Werkbezoek Oostvaardersplassen
04-09   Arie Slob paneldiscussie Politieke trends Bussum
05-09  Arie Slob Brongesprek Oudleusen
12-09  Esmé Wiegman werkbezoek Amersfoort

goUD
Landelijk bestuurslid Bert Groen ontving op het afgelopen 
congres een gouden speld voor zijn jarenlange trouwe inzet 
voor de ChristenUnie. Groen was ondermeer 21 jaar burge-
meester.

NIEUwE mEDEwERkERS
Aan het eind van deze zomer starten Hadassa Meijer en 
Rogier Kramer als respectievelijk medewerker Permanente 
Campagne en medewerker marketingcommunicatie & pro-
motie op het partijbureau te Amersfoort. Kramer leidde eer-
der de verkiezingscampagne van PerspectieF in 2006. Me-
ijer was onder meer actief als raadslid in Enschede. 
 
PERSPECTIEF
De leden van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren kozen za-
terdag 7 juni IJmert Muilwijk (24) als nieuwe voorzitter. Hij 
was al actief in de werkgroep Economie. Zijn speerpunten? 
“Duurzaamheid, onderwijs en de vrijheid van meningsuiting.” 
Muilwijk volgt Rogier Havelaar op die na 2,5 jaar stopt met 
zijn voorzitterswerk. Op www.perspectief.nu staat een over-
zicht van het vernieuwde achtkoppige bestuur.

INCLUSIEF CoNgRES
Inclusief houdt op zaterdagmiddag 20 september haar jaar-
lijks congres in het gebouw van de Evangelische Hogeschool 
te Amersfoort. Het thema voor dit congres is onderwijs. Een 
politiek relevant en juist voor vrouwen zeer interessant on-
derwerp. Een deskundige leidt het onderwerp in, de uitwer-
king vindt plaats in workshops. Meer nieuws volgt.

BESTUUR
Op het congres van 14 juni is het landelijk bestuur uitgebreid 
met bestuurslid Gert Schouwstra.

RECTIFICATIE
In HandSchrift 3 is in de fotoreportage over de Vriendendag 
op pagina 18 en 19 ten onrechte de naam van de fotograaf 
niet vermeld. De fotograaf was Anne Paul Roukema.

Wat gebeurt er in het land? Hoe staan onze lokale en 
provinciale politici ervoor? De BestuurdersVereniging 
peilde het, u leest het hier.

BUURTkAmERS AmSTELVEEN
Een gezellige huiskamer, waar ouderen kunnen binnenlopen, 
koffie drinken, een krantje lezen, buurgenoten ontmoeten en 
een praatje maken. Dat moet de zogenoemde buurtkamer 
worden. De ChristenUnie Amstelveen stelde een proef voor 
in een van de Amstelveense wijken voor. Volgens fractievoor-
zitter Jacqueline Koops blijkt uit onderzoek dat bijna veertig 
procent van de Amstelveners zich eenzaam voelt. “Wij vin-
den dat onacceptabel,” aldus Koops. “Alle reden om daar 
snel iets aan te doen en snel met een pilot te starten.” 

FRUITIgE LEDENVERgADERINg zUID-BEVELAND
De kiesvereniging Zuid-Beveland hielden haar jaarlijkse le-
denvergadering op het fruitbedrijf van een van de raadsle-
den, met een Aziatische maaltijd en een natuurwandeling 
toe. “We hebben genoten van elkaar en de sfeer. Voor her-
haling vatbaar!”, aldus het bestuur.

VETERANENDAg LEEUwARDEN
Een initiatiefvoorstel van de ChristenUnie Leeuwarden om 
(toch) subsidie te verstrekken aan de Veteranendag kreeg de 
algehele steun van de raad. Dit leidde er toe dat de gemeen-
te Leeuwarden alsnog over de brug kwam met vijfduizend 
euro per jaar voor de organisatie van de Veteranendag. 

SCHAPENkUNST APELDooRN
ChristenUnieraadslid Miep van der Zee ontdekte een artikel 
over natuurlijk landschapsbeheer met hulp van schapen. Dit 

idee legde ze neer bij de afdeling groen van de gemeente 
Apeldoorn. Daar vond ze een luisterend oor. De schapen 
gaan nu drie keer tien dagen grazen in de Apeldoornse par-
ken. In augustus krijgen de schapen bij het grazen in het Ma-
tenpark zelfs een speciale opdracht mee. In het kader van de 
Triënnale eten de schapen een kunstwerk uit. Het bestaat 
uit een patroon van hoog en laag gras dat van bovenaf een 
kunstwerk weergeeft.

zIEkENHUIzEN gRoNINgEN
De statenfractie in Groningen vond steun voor het behoud 
van ziekenhuizen tijdens een vergadering van de gezamen-
lijke provinciale staten (Groningen, Drenthe en Friesland) in 
Leeuwarden. De motie is een reactie op het advies van de 
Raad voor de Volksgezondheid om ziekenhuiszorg voor Gro-
ningen en Drenthe te concentreren in de stad Groningen. 

oVERIJSSEL VERkENT HARDENBERg
De gemeenteraadsfractie in Hardenberg leidde onlangs de 
statenfractie van Overijssel rondgeleid. De lokale politici uit-
ten ondermeer hun zorgen over de bereikbaarheid van Har-
denberg. De statenfractie heeft een goede indruk van Har-
denberg en vond de middag geslaagd.

NIEUw CoLLEgE zEEwoLDE
Zeewolde heeft een nieuw college van CDA, ChristenUnie 
en PvdA/GroenLinks, met wethouders van buiten de raad 
en deels van elders. De ChristenUnie droeg Jos Debreczeny 
voor, die twaalf jaar wethouder was van het Friese Dantu-
madeel. 

NIEUwS
Zelf iets nieuws te melden? Mail naar: bestuurdersvereni-
ging@christenunie.nl. Meer nieuws lezen: www.christenunie.
nl/inhetland.  

PERSoNALIA
Vertrekkende politici: Jitze Warris (wethouder Winsum, 
Groningen), Jan Willem Dollekamp (raadslid Nunspeet), Thijs 
van Daalen (wethouder Zeewolde), Bert Houwaart (raadslid 
Noordwijk).  

Nieuwe politici: Jaap van Duin (raadslid Noordwijk), Jos 
Debreczeny (wethouder Zeewolde).

Bernadette van den Berg, medewerker BestuurdersVereniging.

nieUws Uit het Land
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Rogier IJmert (l)

ChristenUnie 
zoekt kandidaten 

Europese 
Verkiezingen  2009

voor meer info:
www.christenunie.nl/ep2009
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DE CHRISTENUNIE EN Ik? 
“Ik wAS JEUgDgEmEENTERAADSLID IN HARDINxVELD-

gIESSENDAm. VANAF DAT momENT HEEFT gEmEENTEPoLITIEk 
mIJN AANDACHT. AFgELoPEN gEmEENTERAADSVERkIEzINgEN 

wAS Ik CAmPAgNELEIDER VooR PERSPECTIEF. Ik zAg EN SPRAk 
ToEN oNTzETTEND VEEL mENSEN DIE ECHT VooR HUN STAD oF 

DoRP wILLEN gAAN.
VoRIg JAAR zEI Ik DAARom DIRECT ‘JA’ oP DE VRAAg om DE 

CHRISTENUNIE TILBURg oP TE zETTEN. HET IS oNTzETTEND LEUk 
om mENSEN TE ENTHoUSIASmEREN EN ACTIVEREN, om mET EL-
kAAR NA TE DENkEN wAT wE wILLEN UITDRAgEN EN HIERIN TE 

LUISTEREN NAAR DE STEm VAN goD. wAT IS ER NU mooIER DAN 
PoLITIEk TE BEDRIJVEN DIE zo DICHT BIJ mENSEN STAAT?”

LySETTE kLoP (23) VRIJwILLIgER IN TILBURg.


