
Algemene beschouwingen 2022 

Voorzitter, zo wij allen wel merken leven we in een turbulente tijd, waarin het 

moeilijk is om nu de richting te bepalen. Zekerheden of natuurwetten die voorheen 

golden, zijn nu ineens niet zeker meer. De krant van 13 oktober kopte: Koe mag 

zonder vergunning de wei in. Tenminste van de Raad van State, want er zijn 

kennelijk aardbewoners die hier anders over denken. In ieder geval mijn grootvader 

zou zich in zijn graf hebben omgedraaid bij het horen van deze casus. En om hier 

maar gelijk op door te gaan voorzitter, voor mij is dit hele politieke veld een nieuw 

terrein. Een terrein waar ik me toe geroepen voelde, om deze taak op me te nemen, 

zonder hier ooit enige kennis of ambitie ooit voor te hebben gehad. Er leefde altijd 

wel de latente vraag, waarom mijn grootvader (ARP) wel zich wel voor de 

gemeenteraad beschikbaar had gesteld en waarom deze drang er bij mij nooit is 

geweest. De tijd was toen wel anders en de raadsvergaderingen waren letterlijk 

gehuld in rookgordijnen, voor wat ik me er als kind van kan herinneren. (in de jaren 

’60 van de vorige eeuw). Want toen het waren nog de heren die de (sigaren) 

rookten. 

Voorzitter, ik wil u zeggen dat het onbegrip en de mogelijke aversie tegen de politiek 

binnen no-time is omgeslagen naar enthousiasme en strijdvaardigheid. Lange tijd 

heb ik me afgevraagd, hoe deze omslag heeft kunnen gebeuren. Mijn conclusie is dat 

ik ontdekte dat raadsleden gewoon aardige mensen zijn en dat ze mijn genegenheid 

hebben. Ook die genegenheid heb ik voor de inwoners van onze gemeente. Dat bij 

elkaar opgeteld heeft mijn mindset in een paar maanden tijd veranderd. En ondanks 

dat ik zelf toch een wat lastige tijd achter de rug heb en mijn vrouw mij ontvallen is, 

heb ik dit vast gehouden en kan ik er volledig voor gaan. 

Voorzitter, de turbulentie de tijd wordt niet alleen door de koeien veroorzaakt. Al 

krijgen deze onnozele beesten wel de schuld van de problemen. Ons wordt dan ook 

voorgehouden, dat als de helft ervan is de soeppan verdwijnt, het stikstof probleem 

is opgelost. Het gaat erom wie en waarin je gelooft.  

In ieder geval: de geleerden zijn het er niet over eens! 

De energieprijzen schommelen als een jojo hen en weer en niemand kan de vinger 

er achter krijgen. De steun wordt verwacht van de overheid voor de mensen die het 

financieel niet meer rondkrijgen. Als we de koers van mijnheer Klaas Knot moeten 

gaan volgen, dan zal er geen steun worden gegeven en de inflatie zal torenhoog 

worden. En zo zijn er nog wel een aantal pijnpunten te benoemen. Waar moet je 

beginnen en waar eindigt dit?  

Voorzitter, onze punten van verkiezingsprogramma willen we nogmaals onder uw 

aandacht brengen:  



1. In de eerste plaats wil de CU/SGP de verbinding en het vertrouwen hebben of 

krijgen tussen de gemeente, gemeenteraad en de inwoners. Zij mogen verwachten 

dat wat wij zeggen, dat ook zullen doen. 

2. Tweede: Wij zullen niet stoppen met het verlenen van zorg als het budget op is. 

Dat betekent dat wij ook willen, dat het budget beter uitgenut wordt. 60% gaat naar 

jeugdzorg en dat veelal t.g.v. relatieproblemen van ouders. We willen inzetten op 

meer preventieve zorg, zodat relaties in stand kunnen worden gehouden en weer 

worden terug gebracht naar waar het begonnen is, (de eerste liefde). Belangrijk om 

hier proactief beleid voor te maken. Een tweede voordeel hiervan is, dat er dan ook 

minder woningen nodig zijn, wat ook weer in het voordeel in het woningen tekort is. 

Het mes snijdt hier aan 2 kanten. 

3. Derde: Ondernemers moeten voldoende ruimte krijgen om hun bedrijf te kunnen 

voeren en als nodig binnen de mogelijkheden te kunnen uitbreiden op eigen locatie. 

We willen allemaal de werkgelegenheid binnen de gemeente behouden en het mag 

niet zo zijn dat een bedrijf wegtrekt, omdat ze in uitbreiding belemmerd wordt. 

Daarnaast willen we aandacht voor de dreigende sluiting van de dagwinkel in 

Zevenhoven, vanwege o.a. de hoge energiekosten. Dit zal de leefbaarheid van het 

dorp sterk aantasten en is zeker ongewenst. Is dit bij B&W bekend en wat gaat 

hieraan gedaan worden? Graag uw antwoord hierop! 

Hetzelfde geld voor de nog enig overgebleven bakkerij in de gemeente in Woerdense 

Verlaat. Deze zal het vanwege de hoge energieprijzen ook niet gemakkelijk hebben. 

Is hier vanuit de gemeente aandacht voor en kan hij op hulp rekenen? Ook hierop 

graag een antwoord. 

Dan hebben we boeren: Is er bij de gemeente bekend (of feeling houden met) welke boeren er 

door de provincie zijn “bezocht” voor inkrimpen of beëindigen van hun bedrijf? Is er een plan hoe 

deze (ook vaak) gezinnen worden bijgestaan als inwoners van onze gemeente? Het mag niet zo zijn 

dat we hier achteraf mee worden geconfronteerd worden. Westveense polder? Graag ook hierop 

een antwoord. 

4. Als 4e punt vinden wij dat we op een goede manier met de aarde om moeten gaan 

en deze niet op een onverantwoordelijke manier uitputten of vervuilen. Dus 

energietransitie is van het allergrootste belang. De stikstofproblematiek is een aspect 

wat ons nu alle dagen bezig houdt. Maar hierin moeten we wel onze nuchterheid 

aanspreken. Klimaatverandering is van alle tijden en de stikstofcrisis en ook niet de 

juiste benaming. We ontkennen het zeker niet en moeten er ook alles aan doen om 

onze natuur gezond te houden. Maar u moet er niet van opkijken als deze crisis 

overwaait. In de jaren 80 kregen we te maken met de zure regen vanwege  

zwaveluitstoot. In 2000 zouden we geen bossen meer over hebben. Deze hele hype 

heeft ook zijn hoogtepunt niet gehaald en de boeren strooien nog steeds zwavel op 

de landbouwgronden, omdat hiervan een tekort is.  



5. Als vijfde: Wij willen de polder en het landschap zo groen mogelijk houden en dit 

niet door zonnepanelen laten ontsieren. Alles moet gedaan worden om eerst de 

daken vol te leggen. Maar omdat de druk hoog is en het gebruik maken van kale 

gronden financieel aantrekkelijker is, zal de lobby hier sterk zijn best voor doen om 

dit voor elkaar te krijgen. Wij rekenen erop dat de andere partijen hier ook niet 

gevoelig voor zullen zijn en zich niet met mooie verhalen het bos in laten sturen. 

Want waarom is ook de stroomprijs (die nu van zon en wind komt) nu ook zo enorm 

gestegen? De zon en de wind zijn toch niet veranderd? Ergens worden we in dit 

traject voor de gek gehouden. Wees waakzaam en onderzoek het! 

Heel triest de we vorige week in de krant moesten lezen dat de grotere bedrijven 

zich nauwelijks bekommeren om duurzaamheid en dat winst maken voorop staat! 

Als laatste punt. De lasten voor de inwoners mogen niet al te zeer stijgen. Het 

college rekent met een verhoging van 2,5% voor 2023. Gezien de inflatie die er nu 

woekert, zal u voor het komende jaar toch een grote uitdagingen geven. Misschien 

moeten uitgave budgetten anders ingedeeld worden! 

Voorzitter, ik ga afsluiten: De tijd waarin we leven is zo anders en onzeker als die 

nog weinig eerder is geweest. We denken/dachten dat we alles wel zo’n beetje in de 

hand hadden als mensheid, maar daarin zijn we toch wel van de koude kermis thuis 

gekomen. We zijn door de Covid overvallen, de hele wereld wist er geen raad mee! 

Vervolgens gaat Poetin zijn kunstje doen en geen Nato, of andere macht kan hem 

stoppen. Hoezo hebben we alles in de hand? De energieprijzen lopen ook gierend uit 

de pas en de inflatie krijgt de vrije loop. Waar halen we nog zekerheid vandaag. 

En ja, voorzitter, die zekerheid halen we uit de bijbel, want daaruit komt het 

spreekwoord: er is niets nieuw onder de zon! En ik ga verder met nog wat meer 

citaten, om aan te geven dat er een uitweg is. Een ieder kan en mag die zelf naar 

eigen goeddunken invullen.  

Er staat dat de wetteloosheid zal toenemen waardoor de liefde zal verkillen; volken 

staan op tegen volken; er komen hongersnoden, besmettelijke ziekten. Alles is al 

voorspeld. Ook de great reset, maar niet volgens Klaus Swab, maar volgens het 

laatste Bijbelboek Openbaring >  een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

Tenslotte voorzitter zal de CU/SGP zich inzetten voor het welzijn voor de inwoners en 

het ambtelijk apparaat. Wij zullen het beleid steunen daar waar het strookt met onze 

visie en hopen en bidden dat we samen met de andere partijen de gemeente 

Nieuwkoop vooruit kunnen helpen. Ik noem samen, omdat zoiets alleen nooit kan. 

Een wedstrijd win je altijd met elkaar en niet tegen elkaar!  

En om af te sluiten met de koe: Wij zullen deze bij de horens vatten om Nieuwkoop 

bloeiend te houden!  


