
Gaswinning geen
verkiezingsthema
voor ChristenUnie
Sommige partijen hebben in
hun verkiezingsprogramma’s ali-
nea’s volgeschreven over de
aardbevingsproblematiek, maar
de ChristenUnie maakt er op-
vallend genoeg weinig woorden
aan vuil. ,,Bewust niet”, zegt
Harmannus Blok. Hij geeft aan
dat ook zijn partij natuurlijk
voor een snelle schade-afhande-
ling is, dat er een einde moet
komen aan de onzekerheid waar
veel Noord-Groningers in leven
en dat ook bij de CU de veilig-
heid van de inwoners op één
staat. ,,Maar dat zijn zaken waar
de hele regio het over eens is.
Daar willen we dus geen verkie-
zingsthema van maken. We
moeten op dit gebied geen ver-
schillen laten ontstaan, maar als
regio de eenheid bewaren.”

ChristenUnie is
er niet alleen
voor kerkgangers
NOORD-GRONINGEN - Omzien naar elkaar, duurzaam-
heid de sociale agenda: de ChristenUnie heeft voldoende
speerpunten die een breed publiek op Het Hogeland zul-
len aanspreken. De partij is er dan ook echt niet voor al-
leen de kerkgangers, benadrukken Bernd de Jong uit Be-
dum en Harmannus Blok uit Sauwerd. De enthousiaste
dertigers gaan als respectievelijk lijsttrekker en wethou-
derskandidaat voor de ChristenUnie de verkiezingen in.
Het tweetal hoopt dat de wijze waarop de CU politiek
bedrijft op 21 november door de kiezers word beloond.

door Hielko Merkus

Bernd de Jong en Harmannus Blok
doen hun verhaal in de wethou-
derskamer van Blok in het karak-
teristieke gemeentehuis in Win-
sum, waar straks het eerste college
van Het Hogeland zal zetelen. Bin-
nenkort zal Blok zijn kantoor moe-
ten ontruimen om alles klaar te
maken voor de komst van de nieu-
we bestuurders. ,,Maar daarna
hoop ik de dozen weer snel te kun-
nen uitpakken”, zeg hij met een
grote glimlach. Want Blok wil
graag door als wethouder. ,,Al zal
het wel een pittige klus worden. Fi-
nancieel gezien hebben we bij-
voorbeeld nu al te maken met een
tegenvaller rond de school in Uit-
huizen en de kosten voor de jeugd-
zorg lopen flink op”, beseft hij.
,,Wethouder zijn in de laatste fase
van een gemeente is leuker dan in
de begintijd van een nieuwe ge-
meente’, doet Blok een opvallende
uitspraak. In Winsum heeft Blok
de laatste jaren namelijk tal van
grote projecten uitgevoerd zien
worden, straks op Het Hogeland
zal er eerst met man en macht ge-
werkt moeten worden om de nieu-
we gemeente vorm te gaan geven.
Blok wil er graag zijn steentje aan
bijdragen en kreeg van de partij
het vertrouwen. Tegenkandidaten
hebben zich dan ook niet gemeld.
Bij de CU ging het in elkaar schui-
ven van de afdelingen in Bedum,
De Marne, Eemsmond en Winsum
dan ook vlekkeloos. ,,Het hele pro-
ces houdt ons nu al wel anderhalf
jaar bezig, maar problemen rond
het opstellen van een kandidaten-
lijst hebben wij niet gehad”, zegt

Bernd de Jong. Interne strubbelin-
genworden ook niet snel bij de CU
verwacht. De Jong is blij met die
opmerking. ,,Dat mensen zo tegen
onze partij aan kijken, hebben we
te danken aan het trackrecord dat
we hebben opgebouwd.”
De Jong is sinds 2014 politiek ac-
tief en viel, zoals hij het zelf zegt,
meteen met de neus in de boter.
,,Deze raadsperiode heeft namelijk
helemaal in het teken gestaan van
de herindeling. Daar was ik dus
meteen bij betrokken”, vertelt de
Bedumer, die in het dagelijks le-
ven als makelaar actief is. Aanvan-
kelijk liep politiek Bedum overi-
gens niet warm voor een herinde-
ling met alleen DeMarne, Winsum
en Eemsmond, want de voorkeur
ging uit naar de grotere variant
met ook nog Loppersum, Delfzijl
en Appingedam erbij. ,,Maar met
de wetenschap van nu, ben ik hier
tevreden mee. Het wordt hoe dan
ook een grote gemeente, zelfs de
grootste gemeente van het land.
Dat is een status waar we wat mee
kunnen enmoeten doen”, vindt De
Jong.
Punt van zorg is voor veel partijen,
ook voor de CU, wel dat de afstand
tussen de gemeente en de burgers
zo klein mogelijk moet blijven. De
CU heeft wel een oplossing. ,,Wij
zien wel wat in de invoering van
dorpswethouders”, zegt Bernd de
Jong. ,,De nieuwe gemeente telt
straks vijftig dorpen. Stel dat we
een college met vijf wethouders
krijgen, dan heeft iedere wethou-
der tien dorpen onder zich. Dat be-
tekent niet dat hij of zij verant-
woordelijk is voor alles wat er in
die kernen gebeurt, maar dan
heeft het dorp wel een aanspreek-

punt. Ook zouden er meerdere
dorpscoördinatoren moeten ko-
men om dorpen te ondersteunen.”
Het ene dorp zal overigens meer
behoefte hebben aan ondersteu-
ning dan een andere plaats omdat
er misschien meer organisatie-
talent aanwezig is. ,,Dat is ook he-
lemaal niet erg. Verschillen moe-
ten blijven bestaan”, vindt Har-
mannus Blok. ,,We moeten geen
blauwdruk willen. Daar doe je het
gebied namelijk echt mee tekort.
Het Hogeland is zo’n divers ge-
bied, dat vraagt ommaatwerk.” Zo
heeft de noordkant van de nieuwe
gemeente te maken met krimp,
terwijl de CU aan de zuidkant vo-
lop groeipotentie ziet.
Naast de verbindingen tussen bur-
gers en de overheid, zet de CU ook
in op enkele fysieke verbindingen.
Zoals gemeld pleit de Christen-
Unie voor een busverbinding tus-
sen Bedum en Winsum. ,,Het ge-
mis van een goede oost-westver-
binding is een probleem, ook over
de weg. Er is best veel verkeer tus-
sen Bedum en Winsum, maar met

de auto moet je of via Sauwerd of
via Onderdendam.” Over Onder-
dendam maakt de CU zich overi-
gens wel zorgen, zeker als de kort-
sluiting bij Winsum gereed is. De
verwachting is dat het verkeer in
Onderdendam dan zal toenemen.
,,Daar moet een oplossing voor ko-
men, maar een makkelijke oplos-
sing is er eigenlijk niet. Een rond-
weg? Ook dat is complex gezien
het water en bijvoorbeeld de be-
graafplaats Menkeweer.”

Kennismaking
De herindeling is voor veel kandi-
daat-raadsleden ook meteen een
kennismaking met de regio. Ook
voor De Jong en Blok. Als raadslid
in Bedum en wethouder in Win-
sum lag de focus van beide de af-
gelopen jaren natuurlijk vooral op
hun eigen gemeente, nu hebben ze
kennis gemaakt met de rest van
het gebied. ,,Zo hebben we zater-
dag een bezoek gebracht aan Ou-
deschip om over de ontwikkelin-

gen in de Eemshaven te praten,
hebben we in Uithuizen een pre-
sentatie gehad over Taalhuizen en
in Lauwersoog ging het over het
Werelderfgoedcentrum”, vertelt
De Jong. ,,En komende zaterdag
gaan we voor de Stichting Present
aan de slag in Ulrum. Daar hebben
enorm veel zin in. Dat soort dingen
en de werkbezoeken vinden we
leuk en is veel nuttiger dan het uit-
delen van flyers in de supermakt.
Dat gaan we dus ook niet doen”,
zegt De Jong.
Voor De Jong en Blok waren som-
mige onderwerpen tijdens de
werkbezoeken misschien nieuw,
voor de CU Het Hogeland als ge-
heel niet. ,,De vier fracties zijn de
afgelopen vier jaar heel goed bezig
geweest”, vindt De Jong. ,,We heb-
ben prima contacten met de inwo-
ners opgebouwd. Die netwerken
gaan straks natuurlijk niet de prul-
lenmand in, maar zullen elkaar
versterken. We zijn heel zichtbaar
geweest en dat heeft de kiezer ge-

zien”, is de overtuiging van De
Jong. Hij mikt dan ook op mini-
maal 5 van de in totaal 29 zetels en
dat lijkt een realistische inschat-
ting. De CU zou wel kunnen pro-
fiteren van de te verwachten lage
opkomst. Er zal immers geen lan-
delijke aandacht voor de verkie-
zingen opHetHogeland zijn en dat
drukt ongetwijfeld het opkomst-
percentage. Aangezien de CU een
trouwe achterban heeft, lijkt die
partij op voorhand in het voordeel
te zijn. ,,Daar koersen we niet op”,
zegt De Jong beslist. Ook pareert
hij de stelling dat de ChristenUnie
enkel kerkgangers trekt. ,,Laatst
kwam in het nieuws dat nu meer
dan de helft van de Nederlanders
niet meer naar de kerk gaat. Maar
ondertussen groeit de CU lande-
lijk. Demanier waarop wij politiek
bedrijven, spreekt ook niet-kerk-
gangers aan. We komen echt niet
met de Bijbel open aanzetten. Wij
zijn een sociale partij, waar omzien
naar elkaar belangrijk is. Dat

spreekt veel mensen aan, net als
onze inzet op de energie-transitie
waarvan wij vinden dat de ge-
meente die echt moet stimuleren.”
Daarnaast heeft de CU in deze re-
gio zijn sporen als ‘regeringspartij’
wel verdiend. ,,En we willen graag
terugkeren in het college”, zegt
Blok. ,,Mocht dat niet lukken, dan
ga ik verder als raadslid. In princi-
pe vind ik dat oud-wethouders dat
niet zouden moeten doen, maar bij
de start van een nieuwe gemeente
is dat een ander verhaal.” De CU
zou in dat geval dus in de opposi-
tiebanken moeten plaatsnemen.
,,We moeten niet denken in ter-
men van oppositie en coalitie. We
moeten er samen de schouders on-
der zetten om wat van Het Hoge-
land te maken. De eerste maanden
en misschien wel jaren is er een
hoop werk aan de winkel.”

Het complete verkiezingsprogram-
ma van de CU is te lezen op de site
hethogeland.christenunie.nl.

� Harmannus Blok (links) en Bernd de Jong voor het gemeentehuis in Winsum, het bestuurscentrum van de nieuwe gemeente Het Ho-
geland.


