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Leeuwarden, maart 2012 
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direct door te gaan naar het onderwerp of e-mail te 
openen) 
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Inleiding 
 
Geachte lezers, 

Naar aanleiding van onze gesprekken met 

voorgangers uit diverse kerkelijke gemeenten 

heeft de ChristenUnie Leeuwarden besloten 

periodiek een nieuwsbrief uit te brengen met 

relevante informatie over (politieke) 

ontwikkelingen en maatschappelijke 

vraagstukken in onze stad. 

 

Deze eerste nieuwsbrief is een aanzet om met 

elkaar in gesprek te zijn. Als ChristenUnie 

Leeuwarden ontvangen wij hierop graag uw 

reactie.  

 

Politiek vraagt elke keer om het maken van 

keuzes. Als ChristenUnie Leeuwarden bepalen 

wij elk politiek seizoen waarmee wij  

aan de slag willen. Afgelopen jaar betrof dat in 

contact komen met christelijke instellingen en 

kerkelijke gemeenten. Wij zijn er van 

overtuigd dat samenbinding en samenwerking 

voor een nog groter christelijk geluid in onze 

samenleving kan zorgen. Samen met u willen 

wij dat realiseren, niet voor ons zelf maar voor 

ons lichtende voorbeeld Jezus Christus. Wij 

blijven graag met u in gesprek.  

 

Arco van Daalen 

Fractievoorzitter ChristenUnie Leeuwarden 

adaalen@leeuwarden.nl 

06-19659386 

Bijbels zorgkwartet 
 
De Bergrede van de Heere Jezus is een  

inspiratiebron voor de fractie van de 

ChristenUnie om zich in te zetten voor het 

“bijbels zorgkwartet”; dat zijn de Armen, 

Weduwen, Wezen en Immigranten. 

Wij maken ons ernstig zorgen over de 

gevolgen van de veranderingen binnen de 

WMO. Het treft de meest kwetsbare burgers in 

de stad Leeuwarden. Om die reden denken wij 

na op welke wijze wij als Christelijke politiek 

hier een verbindende rol in kunnen spelen. 

 

Religieus sociale kaart 
 
Naast de nieuwsbrief hebben wij ook 

toegezegd dat we onze “religieus sociale 

kaart” (met alle informatie over kerkelijke 

gemeenten in onze stad) zouden gaan 

actualiseren. Wij hebben er voor gekozen om 

hier een digitale versie van te maken die 

beschikbaar wordt op onze website. U hebt 

daarmee de mogelijkheid om te zien wie, wat, 

waar doet. De eerste opzet is gemaakt, we 

zien het als een ‘groeidocument’ waar we met 

elkaar voor verantwoordelijk zijn. Graag 

sturen we de link mee zodat u vast een kijkje 

kunt nemen.  

 

Link: Religieus sociale kaart 

 

Tussen wal en schip 
 
Een van de vele politieke veranderingen die op 

ons af komen treft de groep mensen met een 

IQ tussen de 70 en 85. Op dit moment krijgen 

veel van deze burgers nog regelmatig 

begeleiding vanuit de AWBZ. De minister 

overweegt om de grens te verlagen naar 70. 

Deze doelgroep valt nu nog onder de 

landelijke AWBZ regeling, maar zal worden 

overgedragen aan de gemeenten. Dat de 

uitvoering van deze regeling überhaupt is 

uitgesteld geeft wel aan dat er veel twijfels 

zijn. Op 5 maart j.l. ben ik voor een interview 

met VWS in Nijkerk geweest. Ik heb heel 

duidelijk aangegeven wat de consequenties 

van het verwezenlijken van deze maatregel  

mailto:adaalen@leeuwarden.nl
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kunnen zijn als deze zondermeer wordt 

doorgevoerd. Je kunt niet alleen op IQ 

beoordelen. Het gaat vaak om een combinatie 

van een lager IQ met andere problematiek, 

denk hierbij aan psychische stoornissen, 

verslavingsproblematiek. Als deze mensen 

helemaal geen “lijntje” meer met de 

professionele hulpverlening hebben, lopen zij 

grote risico's. Ten eerste omdat velen erg 

gemakkelijk te beïnvloeden zijn en hierdoor 

ook door kwaadwillenden gemanipuleerd 

kunnen worden, maar ook zien zij vaak hun 

eigen problemen niet in en vormen zij een 

risicogroep als “zorgmijders”. Dan hebben we 

het nog niet eens over de gevolgen voor 

veiligheid, financiële problematiek enz. De 

mensen zelf worden sociaal emotioneel ernstig 

overvraagd en zullen uiteindelijk ergens 

“knappen”. Je kunt lang op je tenen lopen, 

maar dit houd je niet vol en dan val je door de 

mand en zijn de problemen vele malen 

ernstiger (en dus veel duurder).  

Samen met nog vele anderen hebben wij de 

mogelijke gevolgen duidelijk voor de 

staatssecretaris in kaart gebracht. Het feit dat 

men er zo mee worstelt geeft wel aan dat er 

nog bewegingsruimte is. Laten we er in elk 

geval ernstig voor bidden dat de regeling niet 

op de huidige wijze doorgevoerd gaat worden. 

Bezuinigingen zijn onontkoombaar, dat 

realiseren wij ons ook, maar hier zijn 

alternatieven voor te bedenken.  

We wachten de uitkomst af en houden u op de 

hoogte. Mocht u vragen hebben, dan kunt u 

mij altijd mailen. 

 

Annemieke Koezema 

Fractiemedewerker Welzijn 

Annemieke.Koezema@gmail.com 

 

Wat “moeten” we met de 
doelgroep Zorgmijders? 
 
Tijdens een debat met verschillende politieke 

fracties en mensen uit het werkveld is een 

levendig debat gevoerd over de vraag wat we 

met de doelgroep “zorgmijders” moeten in een 

tijd van bezuinigingen. Hoe ver ga je met het 

bieden van hulp als de cliënt niet wil? Dit is 

duidelijk een ethisch dilemma. Komt de  

professionele (en dus betaalde) zorg pas in  

 

beeld als de cliënt een gevaar is voor zichzelf 

en/of de samenleving? Wanneer is dat dan? In 

Nederland vonden we het toch altijd wel een 

vorm van beschaving dat iedereen in elk geval 

een bed en eten moest hebben. Is die tijd 

voorbij? Laten we mensen aan den lijve 

ondervinden hoe hard het leven kan zijn? 

Voordat een situatie zodanig uit de hand loopt 

dat er sprake is van een crisis, is er vaak al 

heel veel aan vooraf gegaan. Kunnen we op 

onze burenhulp rekenen als mensen in nood 

zijn? Wat hebben we deze mensen als 

Christenen te bieden? 

 

“Alles nu wat Gij wilt, dat u de mensen doen, 

doet gij hun ook aldus” Matth.7:12 

 

Vrouwenhandel 
 
Prostitutie is in Leeuwarden op de Weaze in de 

binnenstad geconcentreerd. Er zijn ruim 100 

“ramen” waarvan ongeveer 70% in gebruik. 

Achter die ramen moeten vrouwen heel vaak 

hun “werk” doen onder erbarmelijke 

omstandigheden en niet vrijwillig (loverboys, 

armoede, slavernij en geen ander optie in het 

leven). Vaak 24 uur per dag en 7 dagen per 

week wonen en werken op hetzelfde bed. 

Vrouwenhandel komt in Leeuwarden relatief 

veel voor en de politie (aangestuurd door 

burgemeester Crone) doet haar best om waar 

mogelijk in te grijpen. GGD en Fier Fryslân 

hebben de handen vol om alle problemen een 

plek te geven. De ChristenUnie heeft in dit 

kader gesprekken gevoerd met de 

maatschappelijke tak van het Leger des Heils 

en met Fier Fryslân. We hebben ook met onze 

burgemeester besproken of en op welke wijze 

wij hierin een rol kunnen spelen. De fractie 

van de ChristenUnie gaat ook op werk-

bezoek naar vrouwenopvang de Fiere 

Feste (het voormalig politiebureau in 

Aldlân) op 19 april om 20.00 uur. Voor 

het bezoek aan de Fiere Feste nodigen 

wij u uit. Wilt u zich dan wel even bij mij 

opgeven? 

 
Frits Rijpma 

Frits_Rijpma@hotmail.com 

mailto:Annemieke.Koezema@gmail.com
mailto:Frits_Rijpma@hotmail.com
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Culturele Hoofdstad 2018 
 
U hebt er vast wel iets van meegekregen. 

Leeuwarden wil zich (als het politiek rond 

komt) kandideren om Culturele Hoofdstad 

2018 van Europa te worden. De gemeenteraad 

beslist eind maart, begin april of Leeuwarden 

ook mee doet. Het is allemaal erg kort dag. Er 

moet een Bidbook worden gemaakt voor eind 

2012 en er moet voor eind april een 

projectplan komen. Het gaat niet alleen om 

2018. Juist de komende jaren bepalen het 

succes. De ChristenUnie heeft zich om 

zakelijke redenen achter dit project geplaatst. 

Het gaat om cultuur in de breedste zin van het 

woord. De ontwikkeling van wonen op terpen 

tot het kennisinstituut Wetsus, van klein 

terpendorp tot trotse hoofdstad en 

economisch centrum van de mooiste provincie 

van Nederland. De ontwikkeling van de Friese 

cultuur in brede zin, tweetaligheid. En nu 

hebben wij jullie hulp nodig. Het projectteam 

heeft niet zo veel idee over “religie”. Eigenlijk 

komen ze niet verder dan een vaag plan om 

leegstaande kerken tijdelijk te transformeren 

in plaatsen van bezinning en rust. Zoals dat 

vroeger bedoeld was maar nu niet meer 

werkt. Graag nodigen wij  jullie uit voor 

een (korte)rondleiding, koffie en een 

goed gesprek in de oude gevangenis de 

Blokhuispoort op 12 april om 10.00 uur. 

We kunnen dan brainstormen met de “owner” 

religie van het projectteam over de wijze 

waarop de kerken zich in de aanloop tot en 

tijdens het evenement kunnen presenteren 

aan de stad en Europa. Laten we dit door 

anderen doen of kunnen we als kerken samen 

iets doen?  

 

Veranderingen in de 
bijstandsuitkeringen 
 

Vanaf 1 juli geldt als gezinsinkomen voor 

mensen in de bijstand een maximum van  

€ 1.336,42. Dit zal bij veel gezinnen lijden tot 

een ernstige teruggang van inkomen. Dus  

alles wordt bij elkaar opgeteld, kranten-geld 

en bijbaantjes van inwonende kinderen en  

 

 

 

uitkeringen van inwonende familieleden.  

Als het gezinsinkomen lager is dan die € 

1.336,42 volgt er nog een aanvulling uit de 

bijstand. De ChristenUnie is voorstander van 

het tegengaan van misbruik van de bijstand. 

In één huis een stapeling van uitkeringen 

hoeft ook niet en stimuleren tot participatie is 

juist heel goed. Alleen is daar nu ook geen 

geld meer voor. Deze ingreep treft de zwakken 

in onze samenleving onevenredig hard. Hier 

worden de tekorten door de financiële crisis 

echt op de onderkant van de inkomens 

verhaald. Wij vinden dat niet een juiste keuze. 

Daarom nodigen wij u uit voor een 

bezoek aan de Cliëntenraad van de 

gemeente 26 april in de raadzaal 

(publieke tribune) om vanaf 13.00 uur 

met ons mee te luisteren wat de effecten 

van deze maatregelen zijn, ook voor uw 

gemeenteleden. En wat zullen de gevolgen 

voor de diaconie zijn?  
 

Quota voor op te pakken 
vluchtelingen  
 
Het kabinet heeft besloten het aantal op te 

pakken illegale vluchtelingen te verhogen tot 

4800 per jaar. De politie gaat hiertoe actie 

ondernemen. De PVV wenst duidelijk 

resultaat. Het gaat niet (alleen) om criminelen 

maar juist vaak om kansloos rondzwervende 

uitgeprocedeerde mensen met kinderen die 

eigenlijk naar hun geboorteland terug moeten. 

Heel vaak kan dat niet omdat die landen hen 

(christenen) niet terug willen hebben. Ze zijn 

dan aangewezen op veelal christelijke 

hulp(centra) en kerken. En juist daar kan de 

politie ze nu vinden.  

 

Een oplossing is niet gemakkelijk maar het  

uitvoeren van dit hartvochtig PVV beleid door  
dit kabinet is onchristelijk. Immers moeten wij  

niet juist omzien naar de vreemdeling in onze 

stad? Misschien zijn er in uw gemeente wel 

erg betrokken leden die zich hier mee bezig 

houden. Geeft u dit onderwerp plaats in uw 

gebed. Dat is eigenlijk het sterkste en beste 

wat we kunnen doen. En blijf waar nodig 

helpen.  
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Oproep 
 
Religieus sociale kaart: 

Wilt u een wijzigingen of vermelding 

doorgeven voor de digitale religieus sociale 

kaart dan kunt u dit mailen naar: 

 

Gert Jan Wiersma,  

gjwiersma78@gmail.com 

 

Agenda 
 
Thema: Culturele hoofdstad 2018 – Religie 

Wie:  CU Fractie en geïnteresseerden 

Wat: korte rondleiding en 

brainstormen over Religie 

Culturele hoofdstad 2018 

Waar:  Blokhuispoort (oude 

gevangenis) 

Wanneer:  12 april 10.00 uur 

Aanmelden:  Frits_Rijpma@hotmail.com 

 

 
Thema: vrouwenhandel: 

Wie:  CU fractie en geïnteresseerden 

Wat: Rondleiding vrouwenopvang 

Fiere Feste 

Waar:  Fiere Feste (voormalig 

politiebureau in Aldlan) 

Wanneer: 19 april om 20.00 uur 

Aanmelden: Frits_Rijpma@hotmail.com 

 

 

 

Thema: Bijstandsuitkeringen 

Wie:  Gemeente en cliëntenraad en 

  geïnteresseerden 

Wat: Debat over de effecten van de  

wijzigingen in 

bijstandsuitkeringen 

Waar:   Stadhuis – raadszaal (publieke 

  tribune) 

Wanneer:  26 april om 13.00 uur 

 

 

Wilt u reageren op de inhoud van deze 

nieuwsbrief, dan kunt u mailen naar  

dhr. Frits_Rijpma@hotmail.com 

of dhr. adaalen@leeuwarden.nl 

 

 

 

 

Graag ontvangen wij uw input voor een 

volgende nieuwsbrief. Het delen van  

initiatieven vanuit uw gemeente stellen wij 

ook erg op prijs. 

 

Wij hopen dat u deze nieuwsbrief door wilt 

sturen naar andere geïnteresseerden in uw 

omgeving. Wilt u de nieuwsbrief niet meer 

ontvangen dan vernemen wij dit graag. 

 
 
 

 
 
 

mailto:gjwiersma78@gmail.com
mailto:Frits_Rijpma@hotmail.com
mailto:Frits_Rijpma@hotmail.com
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Raadsleden: 

 
 
Arco van Daalen        Frits Rijpma  
fractievoorzitter       raadslid   
      
  

Fractie ondersteuners: 

 
  

Sietske Koops               Susan Scholten 

 
Luuk Vernhout            Gert Jan Wiersma 
 
 

Annemieke Koezema 


