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Dubbelinterview met Jan Broere 
en Vincent Bos 
 
Er zijn niet veel jongeren die zich aan de politiek 
wagen. Toch staat Jan Broere de aankomende 
verkiezingen zijn plekje af aan de 21 jarige Vincent 
Bos. Wij zochten allebei op. 
 
Jan, wat heeft je bewogen om zo lang politiek 
actief te zijn? 
De hoofdreden voor mij is dat je 10% van je tijd terug 
moet geven aan God. Wat mij verder intrigeerde is 
dat het politieke handwerk in 20 jaar steeds 
professioneler wordt. Je zit als een spin in de 
haarvaten van de gemeentelijke organisatie. Niets 
dan lof zult u zeggen? Nee, de andere kant is dat de 
IKEA mentaliteit als niet te temperen virus om zich 
heen grijpt in de raad. Met IKEA bedoel ik dan niet 
het Zweedse succesnummer, maar IK En Anderen 
(het eigen ik staat centraal in plaats van de kiezers). 
De ChristenUnie-SGP doet hier niet aan mee. We zijn 
dan ook niet voor niets de BOB van Oudewater
(Betrouwbare Oudewaterse Bestuurder). En dat 
willen we graag zo houden! 

Welke wijsheid (of levensles) wilt je hem meegeven de aankomende 4 jaar? 
Dat je in de voetsporen van je voorgangers mag treden. Op een gouvernementele, onafhankelijke 
wijze. Dus zonder politieke bijbedoelingen. Elk voorstel op z’n merites beoordelen, en dan vooral 
luisteren naar onze burgers, wat zij ervan vinden. Burgerparticipatie noemen we dat tegenwoordig. 
Maar bovenal hoop ik dat je in de voetsporen van de Here Jezus zal gaan, die je de lust, de kracht, 
het inzicht maar bovenal de wijsheid zal willen geven. 
 
Vincent, wat beweegt je om je in te zetten voor de Oudewaterse politiek? Den Haag is toch 
veel interessanter? 
Nee juist niet! In Den Haag wordt er beleid gemaakt over hele grote, ongrijpbare dingen. Het wordt 
vaak gezien als een ver-van-je-bedshow. Daarom is het veel leuker om in je eigen stad aan de slag 
te gaan. Dat het over je eigen wijk gaat, over je eigen straat, over je buren en bekenden. Het is mooi 
om dienstbaar te zijn aan je eigen gemeenschap. Om iets voor elkaar te krijgen om de Oudewaterse 
samenleving verder te helpen. Of het nu gaat om de openbare ruimte, de zorg of de voorzieningen. 
 
Wat zijn je doelen voor aankomende 4 jaar? 
Oudewater is een prachtige stad, maar er kan veel beter. Allereerst hoop ik daarom een frisse wind 
door het stadhuis te laten gaan. De afgelopen vier jaar verdienen op politiek gebied geen 
schoonheidsprijs. Verder ga ik met veel enthousiasme aan de slag om Oudewater aantrekkelijk te 
houden voor de toekomst: een leefbare stad waar jong en oud goed kan wonen. Een stad die goed 
zorgt voor z’n verenigingen en kerken, waar je goed kan sporten. Een stad met een plekje voor 
iedereen! 
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Omzien naar elkaar 
 
Mensen hebben elkaar nodig. Daarom 
is het fijn dat er in Oudewater zoveel 
vrijwilligers werkzaam zijn. Zij vullen 
de ruimte op, die de professionals 
niet kunnen bieden, door gebrek aan 
tijd of middelen. Op verschillende 
gebieden zetten mensen zich 
dagelijks in.  
  
Bijvoorbeeld voor de vluchtelingenhulp. 
Mensen opvangen, begeleiden maar 
ook taalles geven. Eén van deze 
initiatieven op dit gebied is Taalmaatje. 
Hierbij wordt een vrijwilliger gekoppeld 
aan een vluchteling, om zo door 
gesprekjes en oefeningen de taal te 
leren. Zo wordt er voor gezorgd dat 
vluchtelingen zich snel op hun plek 
voelen, zich beter kunnen redden en (als 
ze een verblijfsvergunning krijgen) 
makkelijker werk vinden.  
 
Ook goede ouderenzorg is erg 
belangrijk. Zeker wanneer ouderen 
eenzaam of hulpbehoevend zijn. De 
ChristenUnie-SGP is daarom blij met 
mensen die een stukje wandelen met 
ouderen of bij hen op bezoek gaan. 
Maar ouderenzorg en vluchtelingenhulp 
is niet het enige waar vrijwilligers zich 
voor inzetten. 
Ook met klusjes en diensten voor 
anderen zijn veel vrijwilligers druk. Er 
zijn tegenwoordig zelfs speciale apps 
waarmee mensen gemakkelijk om hulp 
kunnen vragen.  
 
De ChristenUnie-SGP vindt het mooi en 

belangrijk dat mensen voor elkaar klaar 

staan en elkaar helpen wanneer dat 

nodig is. Zo kunnen mensen die, buiten 

hun schuld, economisch (nog) aan de 

zijlijn staan toch een volwaardige plek 

krijgen in Oudewater. En worden ze 

gestimuleerd om die plek ook daad-

werkelijk in te nemen. 

Daarom wil de ChristenUnie-SGP alle 

vrijwilligers(-organisaties) graag een hart 

onder de riem steken en hen alle ruimte 

geven om dit werk te doen. Vrijwilligers: 

op onze sympathie en, waar nodig, 

politieke steun kunt u rekenen!  

Verfrissend en Vertrouwd 
 
Met de titel ‘Verfrissend en Vertrouwd’ is 
het verkiezingsprogramma van de 
ChristenUnie-SGP vastgesteld. Kern-
punten in het programma zijn betrouw-
baarheid, duurzaamheid en woning-
bouw.  
 
De grondslag van het programma vormt 
christelijke politiek: betrouwbaar stads-
bestuur waar heel Oudewater wel bij 
vaart. Want onze gemeente verdient 
een bestuur waar ze trots op kan zijn.  
Ook duurzaamheid, het verzorgen van 
onze schepping, heeft een prominente 
plek in ons programma.  
Woningbouw is een terechte zorg. Er 
moet weer gebouwd worden in 
Oudewater, om de woningvoorraad op 
peil te houden. Aan woonruimte voor 
ouderen en starters is een groot gebrek. 
Daardoor is er te weinig doorstroming.  
 
U vindt het programma op onze website! 

Volkstuinen 2.0 
 
In Oudewater hebben we een enthou-
siaste volkstuindersvereniging. Dagelijks 
zijn vele tientallen inwoners van 
Oudewater te vinden op hun tuin.  Ze 
zorgen voor hun planten, maken een 
praatje, zijn er even uit. Het is duidelijk: 
ons volkstuinencomplex voorziet in een 
belangrijke behoefte. De ChristenUnie-
SGP ziet dat in.  
 
Daarnaast heeft dit complex potentieel. 
Want deze volkstuinen kunnen zorgen 
voor een stuk bewustwording bij 
kinderen. Waar komt ons voedsel 
eigenlijk vandaan? En hoe gaan we met 
ons eten om? Wij stellen voor dat het 
Oudewaterse onderwijs en de volks-
tuinders structureel plannen maken om 
aan kinderen te laten zien wat er groeit 
en bloeit. 
 
Zo kunnen de volkstuinen mooi een 
brug slaan tussen generaties. En kan 
het volkstuinencomplex haar rol als 
verbinder in de samenleving versterken. 

 

Regeren of dienen? 
 
Een nieuw kabinet – met de 
ChristenUnie! Een prachtkans om iets 
van je idealen in beleid om te zetten. 
Is dat gelukt? Volgens het NRC wel: 
“De ChristenUnie heeft volgens veel 
insiders goede zaken gedaan in de 
formatie.”  
 
Voor zo’n kleine partij heeft de 
ChristenUnie relatief het meeste 
binnengehaald”, schrijft een lobbyist. 
Insiders noemen het extra geld voor 
gezinnen en ontwikkelingssamen-
werking en de pas-op-de plaats op 
medisch-ethisch gebied.” Van belang is 
ook de positieve inzet voor landbouw en 
midden- en kleinbedrijf. Een kleine partij 
kan dus zeker het verschil maken! 
 
En de SGP? Die blijft in de oppositie. 
Maar: ook een constructieve oppositie-
partij telt mee. Want de coalitie heeft de 
kleinst mogelijk meerderheid. Dan is 
steun van een betrouwbare partner altijd 
welkom. En vooral: Nederland is beter af 
met politiek die het kabinet nuchter en 
eerlijk op haar daden beoordeelt. Beter 
dan “professionele” machtsspelletjes, 
moeizame coalities, gemiste kansen en 
crisis. Daar kunnen we in Oudewater 
een boek over schrijven… 
 
ChristenUnie en SGP willen staan voor 
integere politiek: transparant, betrouw-
baar, eerlijk, want eerlijk duurt het 
langst. Elkaar iets gunnen en ook sorry 
durven zeggen. Daar zijn Nederland en 
Oudewater mee gediend. 
 
Regeren of dienen? Principieel kiezen 
we voor dienen – liefst in de regering, 
als het moet daarbuiten. Door 
constructief te dienen heb je toe-
gevoegde waarde! 
 
Vindt u ook dat dienende politiek goed 
zou zijn voor Oudewater? In 2014 kreeg 
ChristenUnie-SGP nét geen tweede 
zetel, maar met uw stem – en twee extra 
zetels te verdelen! – is er op 21 maart 
iets moois mogelijk! Daar hopen we op – 
daar bidden we om – daar gaan we 
voor! 


