
Van het bestuur 

Op de valreep nog een nieuwsbrief in september. 
We volgen gespannen de perikelen in Den Haag, komt er een doorstart van de “oude coalitie” of 
komen er nieuwe landelijke verkiezingen?  
 
Voor de gemeentelijke verkiezingen van maart volgend jaar zijn lokaal al de eerste stappen 
gezet. Enkele leden van onze kiesvereniging hebben al nagedacht over speerpunten voor de 
verkiezingen en deze zijn besproken in de ledenvergadering van 20 september jongstleden. 
Op deze ledenvergadering zijn de bestuursleden Peter Sterrenburg als voorzitter en Arjan Bas als 
secretaris officieel gekozen.  
Ook is er afscheid genomen van Teus Stam die van zijn pensioen gaat genieten en opgevolgd 
wordt door Bas Romeijn. 
Bart-Jan Poirot, burgerraadslid in de fractie, heeft een presentatie gegeven over de nieuwe 
omgevingswet, waar we als inwoners van Alblasserdam zeer zeker invloed op uit kunnen 
oefenen. 
Vergeet niet uw stem uit te brengen voor deze omgevingswet, dit kan tot 15 oktober via de site: 
https://praatmee.alblasserdam.nl/stemmen 
 
Peter Sterrenburg, voorzitter. 

Afscheid Teus Stam 

Tijdens de ledenvergadering van de ChristenUnie Alblasserdam hebben we afscheid genomen 
van Teus Stam als raadslid. Voorzitter Peter Sterrenburg bedankte hem voor zijn jarenlange 
werk als raadslid in Alblasserdam. Naast zijn inzet als raadslid is hij ook jarenlang actief geweest 
binnen het waterschap en binnen het bestuur van de afdeling.  

 
Ook dhr. Nico de Waal (rechts op de foto), voorzitter van de 
provinciale unie van de ChristenUnie in Zuid-Holland, was 
aanwezig om Teus te bedanken voor zijn inzet. Namens de 
landelijke ChristenUnie bood hij Teus een sculptuur aan.  
 
De sculptuur verbeeldt 2 kanten 
aan het politieke werk; aan de 
ene kant met je voeten in de 
modder staan en aan de andere 
kant de afhankelijkheid van God.  
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Op de ledenvergadering van 20 september jl., gaf Bart-Jan Poirot een heldere uitleg over de 
nieuwe omgevingswet en wat die voor ons betekent. 
 

De omgevingswet: Van véél wetten naar één 
omgevingswet. 
Wat betekent dit voor Alblasserdam? 
Input eerste ronde: 
In juni en juli 2021 heeft de gemeente aan inwoners 
gevraagd om haar te helpen de accenten aan te 
scherpen.  
231 mensen hebben de enquête ingevuld. 
Heb jij ook meegedaan? 

 
 
Ontwikkelingen 
Er zijn veel belangrijke ontwikkelingen nu en in de toekomst waar Alblasserdam mee te maken 
krijgt. De gemeente ziet de volgende grote ontwikkelingen die invloed hebben op hoe zij de 
omgeving inricht. 
 
Bereikbaarheid: Mensen kunnen eenvoudig van en naar Alblasserdam reizen met de auto, 
openbaar vervoer of fiets. 
 
Bestaanszekerheid inwoners: Elke inwoner heeft voldoende inkomen en een stabiel inkomen. 
 
Circulariteit: Het voorkomen van afval door zoveel mogelijk grondstoffen en producten opnieuw 
te gebruiken. 
 
Gezondheid: Het stimuleren van een gezonde leefstijl en creëren van een gezonde 
leefomgeving. 
 
Klimaatadaptatie: De omgeving weerbaar maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. 
Denk aan: minder verharding zodat hevige buien beter opgevangen kunnen worden en meer 
groen zodat warmte minder reflecteert op gebouwen. 
 
Klimaatmitigatie: Het aanpakken van de oorzaken van klimaatverandering door het 
terugdringen van CO2-uitstoot. Denk aan: isolatie, zonnepanelen, warmtepompen. 
 
Iedereen doet mee/toegankelijkheid samenleving: Ondersteuning voor diegene die dat nodig 
heeft. Onder andere toegang tot voorzieningen zodat iedereen passend kan wonen en deel kan 
nemen aan de samenleving. 
 
Werkgelegenheid: Het aantal beschikbare banen in Alblasserdam. 
 
Woningbouw: Genoeg en passende woningen voor (nieuwe) inwoners van Alblasserdam. 
 
Samenleven: Hoe wij een samenleving kunnen zijn waarin iedereen mee kan doen en waarin 
onze verschillen elkaar versterken. 
 
 
 
 
 

Omgevingswet 

  



Woningen, zonnepanelen, winkels, bomen, sportvelden. Zomaar een paar voorbeelden van 
dingen die we nodig hebben in ons dorp. Maar hoeveel willen we er en waar moeten ze komen? 
De ruimte is beperkt dus we moeten keuzes maken. Waar kiezen we voor of, anders gezegd, 
waar leggen we het accent?  
 
De leefomgeving van u, uw kinderen en volgende generaties 
 
De gemeente werkt aan een omgevingsvisie; een plan voor hoe we de ruimte in ons dorp willen 
invullen. Hoe we dit doen, bepaalt voor een belangrijk deel wat voor dorp we zijn. Met de 
omgevingsvisie kunnen wij in de toekomst testen of ontwikkelingen passen bij het dorp dat we 
willen zijn. Deze visie is dus heel belangrijk voor de toekomst van Alblasserdam. 
 
We kunnen kiezen uit 5 accenten: 
     
    1. Dorp in de polder 

Als u kiest voor 'dorp in de polder' blijft veel bij het oude. Het met 
elkaar samenleven krijgt veel aandacht; er is veel ruimte voor jong 
en oud om elkaar te ontmoeten. 

 
 
 
    2. Welvarend dorp 

In het 'welvarende dorp' zijn meer luxe woningen en 
appartementen te vinden. Omdat deze woningen meer ruimte 
vragen vermoeden wij dat het aantal inwoners afneemt. 
 
 
 
3. Bedrijvig dijkdorp 
In het 'bedrijvige dijkdorp' staan werkgelegenheid, onderwijs en 
economie centraal. We willen nieuwe banen en voorzieningen 
creëren. 
 
 
4. Fit en groen in de polder 
In het 'fitte en groene dorp in de polder' zijn het milieu en 
duurzaamheid erg belangrijk. We zetten flink in op vergroening en 
het opwekken en besparen van energie. 
 
 
5. Groeibriljant 
In de 'groeibriljant' kiezen we voor groei. Het aantal inwoners zal 
ongeveer verdubbelen. Maar aan de bevolkingsgroei zit een grens. 
Daarom zoekt de gemeente de oplossing in hoogbouw. 

 
 
Er zijn meerdere accenten die tijdens de ledenvergadering op stemmen konden rekenen, maar 
het accent van plaatje 4,  Fit en groen in de polder, sprong er toch wel uit, daar zullen we dus op 
gaan inzetten.  
 
 

   

  



Gemeenteraad 

Nadat al afscheid was genomen van Teus Stam tijdens de ledenvergadering werd tijdens de 
gemeenteraadsvergadering op 28 september jl.  officieel afscheid genomen van hem als 
raadslid. Na toegesproken te zijn door Jako Sterrenburg, mederaadslid van de CU, werd Teus 
ook nog toegesproken door burgemeester Paans. 

Na vele mooie woorden kreeg hij ook een 
schitterend cadeau namens de gemeente, 
namelijk een uitsnede van de plattegrond van 
Alblasserdam. 
 
Van de CU-fractie ontving hij een stormglas 
met inscriptie. 

 
 
 
 
 

 
 
Hierna werd Bas Romeijn geïnstalleerd als 
nieuw raadslid. 

 
       Dit gebeurde door de aflegging van de eed. 

We wensen Bas, samen met de fractie, veel  
sterkte bij het raads- en commissiewerk en 
bovenal Gods onmisbare zegen toe. 
 

 
 
 

 


