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Cock van der Spek, raadslid voor
ChristenUnie / SGP van de gemeente
Zuidplas, presenteerde de visie en
principes van christelijke en lokale politiek:
iedereen mag meedoen, we denken in
mogelijkheden en werken aan
ontwikkeling, we erkennen onze grenzen
en geven geen rekening aan volgende
generaties. Een verslag van een boeiende
en inspirerende avond.
Na een heerlijke maaltijd met ongeveer 85
aanwezigen in de Schakel te Bergambacht,
opent de voorzitter, Ton Vonk Noordegraaf, de
avond met het lezen van enkele verzen uit het
Bijbelboek Efeze. Daarna zingen we Psalm
136 vers 1 en 4.
Vervolgens geeft Ton het woord aan de
inleider, de heer Cock van der Spek. Van der
Spek is raadslid CU/SGP van de gemeente
Zuidplas.
De heer van der Spek begint met de woorden dat God machtig is, Hij bestuurt alles. De
mens wikt maar God beschikt. Dit geldt ook voor ondernemers en voor politici.
Ondernemers willen denken in mogelijkheden en kansen benutten. In de gemeente Zuidplas
staan echter veel bedrijven die ‘op slot’ zitten. De ondernemer mag niet uitbreiden, maar
wordt ook niet uitgekocht. Volgens Van der Spek zijn (agrarische) bedrijven belangrijk zijn
voor de leefbaarheid van de dorpen en voor het bieden van werkgelegenheid.
In de dorpen van de gemeente Zuidplas wordt veel en versneld gebouwd. Om het gebied
leefbaar en open te houden, moet er iets gebeuren, anders neemt de gemeente Rotterdam
Zuidplas over.
In 2017 is er een verzoek gedaan richting de provincies om iets te doen aan de grote
onzekerheid van de ondernemers en hen weer ontwikkelperspectief te geven.
In de Krimpenerwaard speelt ongeveer hetzelfde. Bovendien is daar de ontsluiting niet goed
geregeld. Betere ontsluiting heeft wel als gevolg dat het gebied gaat verstedelijken en hoe
ziet dan de toekomst van agrarische ondernemers eruit?
Van der Spek presenteert de visie van principes van ChristenUnie / SGP:
Visie:
✓ Ruimte geven voor investeren in bedrijventerreinen en winkelcentra;
✓ Ondernemers perspectief bieden, ook bedrijven die ‘op slot’ zitten
✓ Tuinbouwbedrijven clusteren;
✓ Ruimte behouden voor agrarische bedrijven in de veengebieden;
✓ Samen met lokale ondernemers een leerwerkbedrijf opzetten;
✓ Werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Principes voor de dorpen:
1. Iedereen doet mee;
2. Denken in mogelijkheden;
3. Ruimte voor rust (niet gedwongen worden om op zondag te werken);
4. Kennen van onze grenzen;
5. Geen rekening doorschuiven naar de toekomst (sluitende begrotingen)
6. Kiezen voor Levensbelang

Vervolgens bespreekt Van der Spek kort een aantal stellingen, waarop gereageerd kan
worden:
1. Ontwikkelingen in de gemeente Zuidplas hebben geen invloed op de regio.
Hier is de meerderheid het niet mee eens. Inkomstenbronnen voor de gemeente zijn:
woningbouw en ozb.
2. Voor mijn bedrijfsvoering houd ik zeker rekening met ontwikkelingen in de regio.
Er wordt zeker rekening gehouden met de ontwikkelingen in de regio.
3. Als mijn grond nodig is voor nieuwbouw, heb ik daar veel moeite mee
Niet iedereen heeft hier veel moeite mee, sommigen geven aan hier minder moeite mee te
hebben dan grond voor natuurgebied te moeten afstaan.
Na de lezing van Van der Spek geeft Gert Versluis een presentatie over het project ‘Liefde
voor Malawi’. Dit project wordt ondersteund door het CCA-Gouda.
Gert vertelt eerst het een en ander over het land Malawi. Daarna legt hij via Skype
verbinding met Hans en Gerrie Kasbergen in Malawi. Zij vertellen over hun werkzaamheden
daar. Hans is vooral bezig met de watervoorziening en Gerrie leidt leerkrachten op.
Na deze boeiende avond zingen we lied 277 – Groot is Uw trouw o Heer – en sluit Cock van
der Sek de avond met dankgebed.

