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Gebed voor Gert-Jan Segers tijdens kabinetsformatie
Na het afbreken van de onderhandelingen met GroenLinks is de ChristenUnie in beeld gekomen om een
kabinet te vormen met VVD, CDA en D66. Voor Gert-Jan Segers vragen wij uw gebed. Dit voor een goed
verloop van de kabinetsformatie.

Verkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen 22 november 2017
Op 22 november vinden de vervroegde
gemeenteraadsverkiezingen plaats. De
verkiezingen zijn eerder doordat een
gedeelte van Littenseradeel bij SúdwestFryslân komt. Ons streven is om tijdens de
verkiezingen in te zetten op een actieve
campagne en dit te laten resulteren in een 3e
zetel. Tijdens de campagne gaat het
campagneteam o.a. met een bakfiets door
een aantal dorpen. Tijdens deze fietstocht
delen we soep uit om in gesprek te komen
met de bewoners.

Parkeertarieven op zondagmorgen
In de commissie DSO (Doarp, Stêd en Omkriten) is op 31 mei gesproken over het parkeerbeleid in de stad
Sneek. Voor de ChristenUnie is het een struikelblok gebleken dat er in het collegevoorstel geen rekening is
gehouden met de kerkgangers. Er wordt tevens betwijfeld of het beleid financieel haalbaar is. Op verzoek
van de ChristenUnie is - naderhand in het presidium - het voorstel van de agenda gehaald. Dit om in het
najaar met meer concrete informatie behandeld te kunnen worden.

Postcoderoosproject
Tijdens de laatste raadsvergadering zijn een amendement en een motie over
het postcoderoosproject, aangenomen. Dit betreffen projecten waarbij
inwoners binnen een bepaald postcodegebied coöperatief kunnen
samenwerken op het gebied van duurzame energie. Op deze manier worden
in Woudsend en Heeg op grotere daken in coöperatief verband zonnepanelen
gemonteerd. Van de zonnepanelen zijn de bewoners deels eigenaar en men
kan er de financiële vruchten van plukken. De gemeente gaat actief burgers
betrekken bij het investeren in zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen zijn samenwerkingsverbanden tussen verschillende gemeenten
(bestuursorganen). Deze samenwerkingsverbanden hebben allen een opdrachtgever en een eigenaar. De
ChristenUnie heeft er op aangedrongen om beter invulling te geven aan het opdrachtgeverschap en
eigenaarschap van deze regelingen, zodat de raad meer invloed kan krijgen op het beleid van deze
samenwerkingsverbanden. Vooral daar waar de gemeente, tegen wil en dank, betrokken geraakt is in een
dergelijke regeling – zoals de FUMO – is het van belang dat beide rollen goed worden onderscheiden.

ChristenUnie op Twitter en Facebook
Volg de ChristenUnie Súdwest-Fryslân ook op Twitter: @ChristenUnieSWF
Volg Lieuwe op Twitter: @LAvanderPol
Voor alle nieuws over de ChristenUnie Súdwest-Fryslân
kijk op onze website: sudwestfryslan.christenunie.nl
ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/ChristenunieSWF

