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Speerpunten ChristenUnie 
 

Een betrouwbare en eerlijke overheid - Een zelfstandige Zeeuwse provincie 
Toegankelijke natuurgebieden - Geen wachtlijsten in de jeugdzorg 

Oude bedrijventerreinen opknappen - Provincie blijft aandeelhouder van Delta N.V. 
Veilige en schone Deltawateren - Ontwikkeling van de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone 

Goede en bereikbare zorg - Geen nieuwe ontpoldering 
 

 
 

Voor meer informatie: zeeland.christenunie.nl 

 

“Motivatie” 
 
Kiesverenigingvoorzitter Henk van Oostende opent deze 
eerste Nieuwsbrief van 2011 met een duidelijke oproep: 
“nu de Provinciale verkiezingen voor de deur staan, 
worden we opgeroepen om ons op een positieve manier 
voor onze ChristenUnie in te zetten!”   
 
Van Oostende is duidelijk in zijn plannen voor de 
Provinciale verkiezingen, op D.V. 2 maart 2011. Hij 
onderkent niet alleen het belang voor de Staten, maar ook 
de onderliggende verkiezingen voor de Eerste Kamer. 
“We weten allemaal dat de opkomst voor deze 
verkiezingen altijd aan de lage kant is en dat gegeven 
moet ons des temeer motiveren ervoor te gaan.” 
Van Oostende hoopt dat onder andere de ChristenUnie 
een positieve rol kan spelen in zowel de Provinciale Staten 
als in de Eerste Kamer. Hij maakt zich zorgen over de 
politieke verschuivingen die in de achterliggende periode 
hebben plaats gevonden: “Ik ben daar niet gelukkig mee 
en de enige invloed die je dan kunt uitoefenen is in ieder 
geval gebruik maken van je democratisch recht om je stem 
uit te brengen. Anders heb je geen enkel recht om je 
mond open te doen.”  
Verheugd is Van Oostende over het gegeven dat het 
bestuur weer is aangevuld tot vijf personen. “We zijn blij 
dat we op sterkte zijn door het toetreden van aspirant-
bestuurslid Maurice Snellen. Door zijn kennis van het 
internetgebeuren is hij op dat terrein specialist en die 
kunnen we goed gebruiken.” Gemotiveerde krachten 
blijven van groot belang voor een kleine partij. “We zijn 
dankbaar voor de inzet van de diverse raadsleden in de 
drie gemeenten, die we onder onze hoede hebben.” De 
voorzitter sluit af met een algemene oproep aan al onze 
leden: “Laten we met elkaar onze schouders zetten onder 
deze campagne. Samen staan we sterk, samen moeten we 
elkaar tot een hand en een voet zijn. Samen gemotiveerd 
aan de slag!” 
 

Voor opmerkingen: hvoospfra@zeelandnet.nl 

 



Colofon 
 

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de Kiesvereniging van 
de ChristenUnie Zuid-Beveland. 
 

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij: 
P. van Netten, secretaris. 
pvnetten@zeelandnet.nl/ 0113 613418 

 
Redactie: 
Gerard Verkuil  
 

www.christenunie.nl 
 
 

 

In de verkiezingstijd is het van belang dat je als politieke 
partij wordt gezien. Om dit mogelijk te maken, zijn wij 

doorlopend op zoek naar mensen die ons (financieel) willen 
steunen.  

 

Uw steun gevraagd! 
 

Hoe kunt u helpen? 
 

- Op zaterdag 12 februari wordt er van 12.00u.-
13.00u. gefolderd op de Goese Markt. Hierbij bent u 
van harte welkom.   

- Middels uw financiële steun kunnen wij onze 
campagne het aanzien geven wat er van ons 
verwacht wordt. U kunt uw bijdrage overmaken op 
ING 9402587 tnv Prov.Contactr.Zeeland. 

 

 

 

 

 

 

 

Daadkrachtig bestuur 
 

In de gemeente Borsele zijn er veel raakvlakken tussen 
gemeentelijk en provinciaal bestuur. Raadslid Ko Mol pikt 
er een aantal uit en voorziet deze van zijn mening.  
 
Zo wordt er op zowel gemeentelijk als provinciaal niveau 
gesproken over het handhavingsbeleid op het gebied van 
Ruimtelijke Ordening en Milieu. “Wij zijn er als gemeente 
van overtuigd dat er op deze gebieden goed gewerkt wordt 
en er zijn weinig problemen met bedrijven of burgers en de 
gemeente kan dicht bij zijn burgers staan, dit werkt dus 
soepel en naar volle tevredenheid van alle betrokkenen.” 
Nu wil het Provinciebestuur zich steeds meer met deze 
zaken gaan bezighouden. Mol maakt zich hier zorgen over. 
“Wij denken dat dit dan te ver van de burger af komt te 
staan en dat er dan ook veel irritatie ontstaat. Het is ook zo 
dat de gemeente deze taken veel voordeliger uit kan 
voeren, wat wij ook in het belang van de burger achten.” 
Wel ziet Mol een duidelijke taak voor de Provinciale 
Overheid op het gebied van het onderhoud van de 
Provinciale wegen. “Hier zou veel meer aandacht aan 
gegeven moeten worden.” 
Naar mijn mening is het zo dat het goed is dat er in 
Middelburg een daadkrachtig bestuur is, maar laat 
gemeenten taken uitvoeren die dicht bij de burger liggen en 
die ze ook goed kunnen.” 
 

Voor opmerkingen:  komol@zeelandnet.nl 

Nieuws uit Kapelle 
 
Vanuit de Gemeente Kapelle heeft ons raadslid Ria Rijksen 
heel wat nieuwtjes te melden.  
 
Op 13 januari van dit jaar is men begonnen met de bouw van 
een tunneltje onder het spoor door voor al het langzame 
verkeer. Rijksen vindt dit een aanwinst voor het dorp: 
“Naast verbinding van de wijk zuidhoek met het centrum 
van Kapelle is dit ook een stuk veiliger dan over het spoor.” 
Op 2 februari opent het Centrum voor Jeugd en Gezin haar 
deuren. Rijksen legt hierbij uiteraard direct de link met de 
landelijke politiek. “De centra voor jeugd en gezin zijn het 
resultaat van het Ministerie voor Jeugd en Gezin wat onder 
leiding stond van Minister Rouvoet.” 
Op 25 februari is er opnieuw een feestje in de gemeente 
Kapelle. Op die dag wordt namelijk de nieuwe 
Burgemeester, de heer Stapelkamp, geïnstalleerd. Rijksen 
hoopt op een vruchtbare samenwerking, zoals dit ook met 
Burgemeester Kramer altijd het  geval is geweest.  
Tot slot wijst Rijksen ons op de samenwerking met het 
Waterschap Scheldestromen: “Naast droge voeten en 
huizen middels het Stedelijk Waterplan, pleit onze fractie 
ook voor een beheer en onderhoud wat zowel de 
waterkwaliteit als de biodiversiteit langs het water ten 
goede komt en wat natuurlijk duurzaam is.” 
 
Voor opmerkingen: b.rijksen@filternet.nl  

 

 

Prioriteiten stellen 
 

Vanuit de Gemeente Goes spreekt Schaduwfractie-lid Jan 
Jaap Bouma over een ‘rustige periode’.  
 

De fractieleden hebben deze kans met beide handen 
aangegrepen: “Als fractie hebben we die tijd gebruikt om 
nog eens helder onze speerpunten te bepalen.” In de 
komende jaren moeten er heel wat bepalende keuzes 
worden gemaakt. Bouma: “Waar willen we 
bedrijventerreinen of woningbouw, welk onderwijs willen 
we graag aanbieden?” De vraag ‘wat is er goed voor de 
toekomst?’ staat hier steeds bij centraal. “Daarom spreken 
we ons ook uit voor een duurzame oplossing van het 
treinverkeer door de stad Goes heen.” Ook de ontsluiting 
van de A58 is zo’n punt. Bouma geeft ook aan dat we hierin 
realistisch moeten zijn: “Als bestuur zullen we steeds een 
goede afweging moeten maken waarin we investeren. 
Sommige ideeën moeten dan ook maar even wachten, hoe 
mooi ze ook zijn: geen parkeerkelder aan de Oostwal.” Het 
geld wat hiermee wordt uitgespaard, kan op andere 
manieren beter worden besteed: “Prioriteiten stellen op 
basis van zorgvuldige afwegingen, daar blijven we aan 
werken.” 
 
Voor opmerkingen: janjaapbouma@hetnet.nl 

 
 

 

http://www.christenunie.nl/ikdoemee

