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BERT
WIENEN

Ik weet nog goed die donderdagmorgen
22 maart 2018. Na een korte nacht werd
ik, nog steeds beduusd van de goede
uitslag voor de ChristenUnie in Assen,
wakker met één vraag: wat nu?

Kies
voor de
ander

We moesten de formatie voor een

een mooi team samen. Zo werken we

zo goed in Nederland? Of misschien

uit mensen die elkaar zien en elkaar

nieuw college gaan trekken, een

samen aan onze stad Assen en doen

toch niet? We hebben als fractie erop

kennen?

nieuwe fractie inwerken en tegelijk

dat bij een open bijbel.

ingezet om voor ieder die het nodig

wachtten de debatten over het sociaal

De afgelopen periode hebben we veel

heeft de juiste hulp beschikbaar te

De komende tijd gaan we verder. Met

domein. Een boeiende en ook enerve-

gesproken over het sociaal domein

houden. Maar ook de vraag op tafel ge-

ons team, met de open bijbel en het

rende tijd. Een hele verantwoordelijk-

en de geldtekorten die daar zijn. Het

legd hoe we wellicht de samenleving

opzoeken van de inwoners van onze

heid om als grootste partij de juiste

stelt ons voor moeilijke keuzes en ook

iets kunnen veranderen. Want daar

stad. Samen de samenleving een stap-

keuzes te maken voor onze stad. Maar

voor belangrijke vragen. Hoe kan het

ligt onze diepste drijfveer. Kunnen we

je verder brengen. Vanuit het rotsvas-

vanaf het begin was de samenwerking

dat zoveel kinderen een beroep op de

bijdragen aan een samenleving waarin

te vertrouwen op Jezus die ons steeds

goed. Samen met Harmke, Bouke,

jeugdhulp moeten doen om staande

mensen meer van elkaar kunnen

weer voorhoudt: kies voor de ander.

Tjerk, Lian, Cor en Rien zijn we ervoor

te blijven in deze tijd? Waarom lopen

verdragen? Een samenleving die niet

gegaan. En eerlijk is eerlijk, we vormen

de vragen voor zorg op, het gaat toch

bestaat uit allemaal losse ‘ikken’ maar
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TJERK
MEDEMBLIK

ILJA
BURGLER

Doorvragen,
opnieuw vragen
en nog een keer vragen.
De grootste partij zijn na de verkiezingen verplicht tot daden. De hele
fractie is hiervan doordrongen.
Eenieder draagt bij aan het debat,

De nieuwe raad is echt anders

het doen van voorstellen en het

dan voorgaande periode. Wat een

beoordelen van beleid. 2018 staat

verschil. Veel raadsleden die het

vooral in het teken van aftasten

naadje van de kous willen weten,

(bijna geheel nieuwe raad) en

van elkaar en van het college. Ze

toewerken naar het realiseren van

leggen zich niet snel neer bij een

het verkiezingsprogramma en het

antwoord. Doorvragen, opnieuw

collegeprogramma.

vragen en nog een keer vragen.

Uitdagingen genoeg.

Nee, ze weten wat ze willen. Om
alles binnen een redelijke tijd tot

Maar laat ik het bij een specifieke

een goed einde te brengen, vraagt

taak van mijzelf houden, het voor-

veel sturing en af en toe ingrijpen.

zitterschap van de gemeenteraad.
Drieëndertig raadsleden, een doel-

Maar, leuk en interessant blijft

gericht college en vele toeschou-

het. En stevig mag het ook zijn,

wers en insprekers. Een geweldige

toch? Dat moet de inwoner van

dynamiek die mij aan het einde

Assen van ons verwachten! U zult

van een vergadering uitgeput in

nog veel van deze raad horen.

de stoel laat zakken.
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GEEN
AMBITIE
WEL
ROEPING
Zomaar uit het niets, kreeg

ik tegen mijn man: “Ik kom

belangrijk is om politiek te

ik voor de verkiezingen een

niet van de ChristenUnie af.”

bedrijven vanuit roeping en

mailtje van Bert waarin hij me

Waarop hij antwoordde, dat ik

niet uit ambitie. Daar vielen

vroeg om de fractie te gaan

de ChristenUnie iets te bieden

puzzelstukjes op hun plaats:

ondersteunen na de verkie-

heb en dat God blijkbaar nog

ik heb geen politieke ambitie

zingen. Ik had even tijd nodig

steeds een taak voor mij heeft.

nodig maar ervaar wel een

om deze vraag te overdenken.

En dat terwijl ik geen enkele

roeping voor deze ondersteu-

Immers, ik had, na zeven

politieke ambitie had of heb.

nende rol. Dat is de plek waar

jaar bestuurswerk, afscheid

ik graag functioneer en het is

genomen van de ChristenUnie

Tijdens de bijeenkomst in

Assen. In de tijd die ik had

november jl. met Gert Jan

om de vraag te overwegen, zei

Segers vertelde hij dat het
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een dankbare taak.

BOUKE
WEENING

We zijn
begonnen
Na een aantal maanden van
‘installeren’ en leren zijn we
nu echt van start. De eerste
onderwerpen hebben de
raad gepasseerd en ik
moet zeggen dat het
best even inkomen is.
8
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Maar wat hebben we een mooi

gemaakt voor de zogenaamde

de agenda. Altijd een lastig

en goed team en wat is het een

‘no-regret’- locaties en offeren

onderwerp omdat we hier

enorme zegening om met z’n

we vooralsnog geen (tot zeer

als raad en gemeente Assen

allen voor de mooie gemeente

weinig) landbouwgrond op.

niet volledig in controle zijn.

Assen te mogen werken. En er

Ook hebben we goed gekeken

Goede samenwerking met

is werk aan de winkel.

naar het draagvlak onder de

omliggende gemeenten en

omwonenden. Deze eerste

Den Haag zijn hier noodzake-

Afgelopen tijd hebben we het

parken moeten succesver-

lijk om te komen tot de beste

onder andere gehad over de

halen worden want (met de

randvoorwaarden.

aanleg van zonneparken. Het

kennis van nu) zullen er waar-

We zijn begonnen.

is onze plicht om deze wereld

schijnlijk nog meer

zo goed mogelijk achter te

moeten volgen.

laten voor onze kinderen.

En gelukkig ligt het grootste
deel van de raadsperiode

Hierin hebben we als raad (en

Ook het debat rondom de

nog voor ons.

ook als fractie) eerst de keus

gaswinning staat weer op

Ik heb er zin in!
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RIEN
JONGMAN

In maart 2018 ben ik als nummer 6
van de kandidatenlijst benoemd
tot plaatsvervangend raadslid
voor de ChristenUnie in Assen.
Wat houdt dat eigenlijk in
plaatsvervangend raadslid?

Een integraal
deel van
de fractie
10
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Als plaatsvervangend raadslid

om in zo’n hecht team te mo-

vaardigheden worden voor

mag je aan alle raadsactivi-

gen werken. Een onderwerp

iedereen steeds meer een

teiten deelnemen, met díe

dat op mijn lijstje staat is

must. Denk maar eens aan de

restrictie dat in de besluit-

laaggeletterdheid. In Neder-

diverse aanmeldzuilen bij in-

vormende raadsvergaderin-

land zijn er 2 miljoen mensen

stanties zoals het ziekenhuis

gen je geen stemrecht hebt.

laaggeletterd, dat betekent dat

of de gemeente. Bankzaken

Plaatsvervangend betekent

zij moeite hebben met lezen,

en belastingen, alles wordt

ook niet dat je bij afwezigheid

schrijven en/of rekenen. In

digitaal wat voor laaggelet-

van één van de andere CU -

Assen gaat om circa 6000

terden vaak heel moeilijk

raadsleden zijn/ haar plaats

mensen. Hiervan zijn er 4000

wordt, zij hebben daar hulp

mag innemen bij de besluit-

die niet in Nederland geboren

bij nodig. Een ander aspect is

vormende raadsvergadering.

zijn en die door een aanvul-

dat ze, doordat ze vaardighe-

Wel heb je spreekrecht bij

lende training op het inburge-

den missen, in een isolement

alle consulterende en andere

ringstraject op het gewenste

kunnen geraken. Een reden

raadsactiviteiten. Verder draai

niveau gebracht kunnen

te meer om hier ook vanuit

gewoon mee in de fractie en

worden. In Assen hebben we

de gemeente aandacht aan

heb je ook onderwerpen waar

het Taalhuis dat ook door de

te besteden. Vanwege ‘valse’

je als eerste verantwoordelijk

gemeente ondersteund wordt.

schaamte is het vaak lastig

voor bent binnen de fractie.

Het Taalhuis heeft in Assen

om deze mensen te vinden.

Ook bij de verdeling van de

zo’n kleine 100 taalcoaches

Als ChristenUnie willen er

vele werkbezoeken etcetera

(vrijwilligers) die laaggelet-

in Assen zijn voor de ander,

neem je een deel daarvan

terden helpen om beter te

onze naaste. En daarmee ook

voor je rekening. Ik voel me

leren lezen en schrijven en

in de praktijk brengen wat

ook een integraal deel van de

ze vertrouwd te maken met

Jezus ons voorhoudt om voor

fractie en het is een voorecht

digitale vaardigheden. Digitale

elkaar te doen.
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HARMKE
VLIEG – KEMPE

DE BESTE JEUGDHULP
KRIJG JE MEESTAL THUIS
‘Gemeenten kampen met tekorten jeugdhulp’: kopten de
nieuwsmedia. Hoe kan het dat in veel gemeenten de kosten voor
jeugdhulp de pan uit rijzen? De Drentse gemeenten werken aan een
veranderagenda. Het systeem van jeugdhulpverlening kan beter,
vinden ze. Maar het is ook tijd voor een maat-schappelijke discussie.
Want hoeveel is de perfecte jeugd ons waard?
Sinds het Rijk de jeugdhulp in

veel inzet, tijd en geld vraagt

steeds meer van ouders en

2015 heeft overgeheveld naar

van alle partijen die samen

kinderen. Succesvol is de

de gemeenten, inclusief een

de grote lappendeken van

norm. En waar de norm niet

korting van 30 procent op de

de jeugdzorg vormen. Van

gehaald wordt, ontstaat zorg

budgetten, schieten de meeste

het Rijk, de gemeenten, de

bij ouders: wat komt mijn

gemeenten in het rood op

verwijzers, de aanbieders die

kind tekort? Hoever gaat

deze post. Dat daardoor ook

jeugdhulp leveren én van de

onze gezamenlijke acceptatie

andere gemeentelijke plannen

ouders en opvoeders. Want

van gedrag van kinderen die

in de ijskast belanden, is een

het tekort op jeugdzorg is een

nét even anders zijn? Hoe

boodschap die geen enkele

maatschappelijk probleem en

smal is ‘normaal’ inmiddels

bestuurder graag geeft.

misschien ligt een deel van de

geworden? Wij zijn kritisch

oplossing daar ook wel.

op het feit dat zoveel kinderen met bijvoorbeeld druk

Drentse gemeenten aan zet
De Nederlandse jeugd hoort

Acceptatie of zorg?

gedrag behandeld worden met

bij de gelukkigste ter wereld,

We zien een aantal zorgelijke

medicatie om mee te kunnen

maar tegelijk heeft bijna 1 op

tendensen, zoals een stijging

komen. Liever dan sleutelen

de 5 kinderen professionele

van de zwaardere, en dus

aan kinderen, pleiten wij voor

hulp nodig bij het opgroeien.

duurdere vormen van hulp

sleutelen aan de samenleving.

Wat is hier aan de hand?

maar ook het grotere beroep

Hoe kunnen we ervoor zorgen

Als bestuurders van de vier

dat op jeugdhulp gedaan

dat ouders, maar ook scholen

grootste Drentse gemeenten

wordt. En daar wringt de

voldoende toegerust worden

willen we het tij keren. Maar

maatschappelijke schoen:

om met de gewone opgroei-

dit is een complexe opgave die

onze samenleving vraagt

problemen om te gaan? Zodat
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kinderen met zwaardere

gemeenten hebben we hierin

problematiek gegarandeerd

een verantwoordelijkheid,

de beste zorg kunnen krijgen,

samen met o.a. het onderwijs,

ook in de toekomst.

de huisartsen en de ouders.
Regionaal gaan we stevige

Veilig en gezond opgroeien

afspraken maken met de

Vooropgesteld: de zorgen

aanbieders van jeugdhulp:

die ouders hebben over hun

niet alleen over contracten

kinderen, nemen we altijd

maar ook hoe we de gewenste

serieus. Helaas zijn er nog

veranderingen door kunnen

altijd te veel gezinnen waar

voeren. Op landelijk niveau

kinderen niet veilig en gezond

doen we een beroep op het

opgroeien. Jeugdhulp mag

Rijk. De tekorten op jeugdhulp

daarom nooit gebagatelliseerd

worden namelijk structureel

worden. Het is een groot goed

als we nu niet de financiële

in onze samenleving dat

ruimte krijgen om te hervor-

we kinderen betere kansen

men. En dat gaat alle inwo-

kunnen geven in hun verdere

ners raken. Dat is de reden

leven. Laten we dat koesteren

dat wij onze zorgen ook aan

en behouden.

het provinciebestuur hebben

Hoe verschillend mogen kinde-

voorgelegd. We willen samen

ren zijn? Niet iedere hulpvraag

Veranderagenda voor jeugd

optrekken om goede zorg voor

moet gemedicaliseerd worden,

Als Drentse gemeenten

de jeugd in Drenthe te kunnen

de vraag ‘wat heeft dit kind no-

werken we gezamenlijk aan

blijven bieden.

dig om te groeien’ zou leidend
moeten zijn. Met de aandacht,

een veranderagenda voor de

Op naar meer acceptatie
en minder zorg!

warmte en veiligheid van het

vier sporen, van lokaal naar
landelijk. We beginnen dicht

En last but nog least is de

kind het meest geholpen. De

bij huis: lokaal willen we meer

samenleving aan zet. Hoe

beste jeugdhulp krijg je meest-

samenwerken en gezamen-

bouwen we aan sterke gezin-

al thuis!

lijk met alle betrokkenen

nen en stabiele relaties tussen

kijken naar de opgave die er

ouders, want vechtscheidingen

De wethouders Jeugdhulp

ligt. Hoe kunnen we zo vroeg

brengen te veel kinderen in

Henk ten Hulscher – Meppel

mogelijk signaleren welk kind

problemen. Hoever willen wij

Robert Kleine – Emmen

echt hulp nodig heeft en daar

gaan in ons streven naar het

Harmke Vlieg – Assen

adequaat in voorzien? Als

perfecte kind?

Gert Vos – Hoogeveen

jeugdhulp. We zetten we in op

13
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gezin of de omgeving is een

bron: DvhN 04-11-2018.

COR
STAAL

Het ruimtelijk domein
kent komend jaar twee
grote onderwerpen:

Vinger aan
de pols

Start van de ontwikkeling van de
volgende fase van Kloosterveen.

Ontwikkeling van de binnenstad.

een bijeenkomt plaats met verschillende

Hiervoor is de binnenstadsorganisatie

groepen die in het centrum actief zijn (o.a.

Tussen de huidige grens van Klooster-

Vaart in Assen opgericht. Samen met het

ondernemers, bewoners eigenaren). Span-

veen en de Norgervaart moeten uitein-

college hebben wij een werkplan voor 2019

nend is of dit wel in samenhang met de

delijk zo’n 2000 nieuwe woningen

opgesteld dat in oktober ter kennisgeving

vastgoedontwikkeling gaat gebeuren: met

gebouwd worden. Naar verwachting

naar de raad is gestuurd. Er is over gespro-

alleen wat nieuwe bankjes ben je er niet.

zullen bestemmingsplan, structuur-

ken, maar de raad kon er niet over beslis-

plan en bestemmingsplan met de

sen. Er zat nog weinig concrete actie in dit

Bij de begrotingsbehandeling consta-

eerste uitwerking eind 2019 in de ge-

plan. Daarom hebben we uitgesproken dat

teerden we ook gebrek aan snelheid en

meenteraad behandeld gaan worden.

er wel wat meer vaart in mag. Veel andere

voortvarendheid rond het weer invoeren

raadsfacties deelden dat gevoel met ons.

van gratis parkeren op straat op de zondag
en de avonden. De wethouder kon ons in

Ondertussen organiseert de gemeente
diverse bijeenkomsten voor de inwo-

De discussie over de outleTT is afgesloten,

zijn beantwoording niet overtuigen dat dit

ners over de invulling. Hebt u belang-

deze komt definitief niet in Assen. Wat

wel goed zou komen. Daarom hebben we

stelling daarvoor, houdt de berichten

ons betreft nu ook actie van de kant van

het amendement gesteund om dit per 1

van de Brink in de gaten!

de Vastgoedeigenaren. Want om de leeg-

januari 2019 in te voeren. Uiteraard kost

stand echt terug te dringen zal grootscha-

dit geld (minder opbrengsten). Wij vinden

lig winkeloppervlak gesaneerd moeten

dat dit gat in de begroting binnen het

worden. Er is een plan in de maak voor

parkeerbedrijf opgelost moet worden.

Het Koopmansplein. Meer dan 500 ideeën

We houden de vinger aan de pols!

werden ingeleverd. In november vond

14
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LIAN
HEIJS – EISSES

Werk met een
gouden randje
Na mijn installatie als raadslid
kreeg ik een notitieboek met
goudkleurige omslag.
Met de wens voor veel
‘gouden momenten’ in
de komende vier jaar.

wet een werkplek vinden.

kengetallen, financiën en de

Ik kreeg ook een bodyspray:

Raadsvergaderingen, met nog

monitors zitten de verhalen.

‘om een lieflijke geur te ver-

meer onderwerpen en meer

Soms mooi, soms verhalen

spreiden in Assen’. Mooi, die

informatie. Ik luister, lees en

die schuren of pijn doen. We

symboliek. Dat deze samen

vraag. En ik schrijf. Ervarin-

kunnen het nooit voor ieder-

met woorden en daden mooie

gen, knelpunten, zorgen. Maar

een ‘goed’ maken in dit leven.

verhalen mag opleveren

ook: wat gaat goed, wat werkt,

Werken in een fractie met een

deze raadsperiode. Verhalen

wat kan helpen om verder te

open Bijbel biedt een

waarin de liefde van Jezus zal

kunnen? Mijn externe geheu-

relativerend en tegelijk

doorklinken, zichtbaar mag

gen met het gouden randje

hoopvol perspectief.

worden in het omzien naar

wordt goed gevuld.

Gelukkig.

de ander. Dat zijn de verhalen
met een gouden randje.

De meeste onderwerpen in
‘mijn’ portefeuille raken de
persoonlijke levenssfeer. Mooi
om het raadswerk te kun-

Dat boekje gaat altijd mee als

zeggen over plannen voor de

zich inzetten.

ik op pad ben voor de raad.

toekomst. Naar diverse werk-

Lezingen, congressen en sym-

Naar het uitgebreide inwerk-

bezoeken: Mijn Buurt Assen,

posia over o.a. De toekomst

programma voor nieuwe

VaartWelzijn en andere plek-

van Maatschappelijke Opvang,

raadsleden om de recente

ken waar met passie gewerkt

Jeugdhulp, Armoede, Laagge-

historie van de Asser dossiers

wordt aan het welzijn van

letterdheid, De kwaliteit van

te leren kennen, en de actuele

inwoners, het samenleven in

dagbesteding via de WMO,

stand van zaken. Om - on-

stad en buurt. Het AZC waar

Sociale Ondernemingen waar

derbouwd - iets te kunnen

ook veel vrijwilligers

mensen via de Participatie-

16
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nen doen vanuit jarenlange
ervaring als hulpverlener. Ik
ben dankbaar dat ik dit mág
doen, voor het vertrouwen
van stemmers. De kennis die
ik opdoe, gebruik ik om deze
taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Met oog voor
de ander. Want achter cijfers,

17
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Bedankt!

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van de ChristenUnie Assen en
verschijnt 1 keer per jaar.
Eindredactie
Een Zaak Van Woorden
eenzaakvanwoorden@gmail.com

Dat je lid bent. Voor je stem. Dat
je kiest voor de ander. Dat je dat
in 2018 praktisch hebt gemaakt,
door iets te doen of er eenvoudig
te zíjn voor de ander, door tijd vrij
te maken en aandacht te geven
aan de ander. Dat je ons financieel
steunt. Onze ledenvergadering
trouw bezoekt. Praktische steun
verleende in verkiezingstijd. Ideeën
met ons deelt. Vragen en ervaringen instuurt per mail. Of ons belt
voor een persoonlijk gesprek. Aanwezig bent bij raadsvergaderingen.
Of raadsvergaderingen volgt via de
livestream. Voor uw gebed. Voor
je betrokkenheid, op welke manier
dan ook. Geweldig om een achterban te hebben die ons steunt met
woorden, daden en gebed.
Dank daarvoor!
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Ogen en oren
Onze leden zijn ook onze ogen
en oren in de stad. Hoe meer
leden, hoe beter wij ons werk
als volksvertegenwoordigers in
de raad van Assen kunnen doen.
Als je anderen ook enthousiast
wilt maken om lid te worden van
de ChristenUnie: graag! Met de
bijgevoegde flyer kom je hierover
makkelijk in gesprek.

ChristenUnie bestuur
p/a. Boerhoorndreef 143
9403 KC Assen
bestuur@assen.christenunie.nl
Gerrinda van der Veen
voorzitter
Harmen de Ruijter
secretaris
ChristenUnie Fractie
fractie@assen.christenunie.nl
ChristenUnie wethouder
Harmke Vlieg
h.vlieg@assen.nl

We wensen u en jou Gods zegen
toe voor 2019. Dat het een jaar
mag worden waarin je ook mag
kiezen voor de ander. En anderen
kiezen voor jou. Want we zijn geen
verzameling losse ‘ikken’: samenleven doen we met elkaar.

assen.christenunie.nl
facebook.com/christenunie.assen
Wie een gift wil doen ter ondersteuning van de ChristenUnie kan
deze overmaken op banknummer
NL07INGB0004042466.

Bestuur, fractie en wethouder
ChristenUnie Assen

Kleintje Unieuws #32

Het vermenigvuldigen uit deze
uitgave is toegestaan mits zij
een positieve bijdrage levert
aan de doelstelling van
de ChristenUnie.
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