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Van de voorzitter
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Bij de plannenmakerij voor dit nummer bedachten we dat 
net na de verkiezingen wel een mooi moment zou zijn 
om een nummer van ons blad te laten verschijnen. Hoe 
mooi, konden we niet bedenken. Groot was de verras-
sing toen op de late avond van 19 maart bleek dat we niet 
de huidige drie of de gehoopte vier, maar zelfs vijf zetels 
hadden gekregen. ’s Avonds hebben we met elkaar onze 
Here God gedankt voor dit geweldige geschenk.

Nieuwe positie
Als je in plaats van een kleinere ineens één van de groot-
ste fracties bent, geeft dat meer mogelijkheden om het 
werk te verdelen. Waar we in het verleden als raads-
leden vooral in de breedte gingen, krijgen we nu meer   

mogelijkheden om de diepte in te gaan. Bij een aantal onderwerpen die op ons afkomen (Parti-
cipatiewet, Jeugdzorg, Wmo) is dat een goede zaak. Het geeft ons extra mogelijkheden om bij 
deze onderwerpen een gedegen inbreng te leveren. Om het werken met een grotere groep in 
goede banen te leiden, hebben we daarvoor in onze fractievergadering extra tijd uitgetrokken. 
We hebben een aantal onderwerpen aan personen toegewezen, zodat de eerste verantwoor-
delijkheid duidelijk is voor iedereen. Daarbij kunnen we rekening houden met ieders wensen 
en talenten. Het enthousiasme is zo groot in de fractie, dat sommige onderwerpen wel bij drie 
mensen kunnen worden neergelegd. Beschouw het maar als een luxeprobleem. 

College
Terwijl wij ons voorbereiden op de komende periode, lopen ook de onderhandelingen om tot 
een nieuw college te komen. Op de avond van de installatie van de nieuwe gemeenteraad, 
maakte de (in)formateur (Paula Donswijk van D66) bekend dat D66, ChristenUnie, CDA, PvdA 
en GroenLinks gaan onderhandelen over het vormen van het nieuwe college. Die onderhan-
delingen lopen en ik kan daarover inhoudelijk niets vertellen. Graag wil ik dat goedmaken op 
een ledenvergadering wanneer de nieuwe wethouders zijn geïnstalleerd. Op dit moment is de 
verwachting dat het halverwege mei zover is. 

Verantwoordelijkheid
In Apeldoorn bestaat de goede gewoonte dat alle fracties in de gemeenteraad serieus worden 
genomen, uiteraard afhankelijk van de kwaliteit van ieders inbreng. Voor sommige taken wordt 
wel extra naar grotere fracties gekeken, omdat die vaak meer mogelijkheden hebben. Je kunt 
dan bijvoorbeeld denken aan het voorzitten van PMA-bijeenkomsten, maar ook aan de deel-
name aan speciale werkgroepen. In het verleden lieten we soms dingen lopen, omdat we er 
niemand voor konden vrijmaken. Het ligt voor de hand dat daarvoor in de toekomst meer naar 
ons gekeken wordt. Het is een verantwoordelijkheid die we met elkaar graag op ons nemen, om 
zo (want daarvoor willen we ons graag inzetten) mee Apeldoorn te besturen tot eer van onze 
God en tot heil van de gemeente. 

Tot slot
Enkele weken na de verkiezingen ben ik nog steeds blij verrast over dit geweldige resultaat en 
de ruimte die we daarmee krijgen om dit geweldige werk te doen. Graag nodig ik u uit om eens 
te komen luisteren in de PMA of de gemeenteraad.

Roelof Veen, fractievoorzitter ChristenUnie Apeldoorn
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Vrijwilligers bedankt! 
In de aanloop naar de verkiezingen 
zijn veel leden en sympathysanten 
actief geweest om de campagne tot 

een succes te maken. 
Vanaf deze plaats daarvoor hartelijk 

dank! 



Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Terugblik campagne
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Ron Rietjens en Arie Slob in gesprek met Apeldoorners
Beste ChristenUnie vrienden
Het was me het avondje wel. Op 19 maart keken we allemaal vol verwachting naar de bea-
mer. Het was burgemeester John Berends die de eerste voorlopige prognose aankondigde. 
Snel raasden mijn ogen over de staafgrafiek en ik kon mijn ogen niet geloven. Bij de Christen-
Unie stonden maar liefs 5 zetels! Ik kon amper geloven dat dit de eindstand zou kunnen zijn. 
 
Tijdens de campagne heb ik me vaak afgevraagd of we wel genoeg deden. Als campagne-
leider heb ik die verantwoordelijkheid gevoeld en met u gedeeld. Maar wanneer de Heer het 
werk niet zegent, vergeefs zwoegen de arbeiders. Dit Bijbelvers bleef bij mij hangen en is mij 
tot troost geweest. Het gaf me rust maar eerlijk gezegd geen vertrouwen in een goede uitslag. 
De Heer belooft een behouden aankomst, maar geen rustige vaart. Wat als het toch fout gaat. 
Wat wanneer we een zetel verliezen? Zou Paul dan terug kunnen komen als wethouder?
 
Hoe mooi is het dan om te zien dat niet zozeer het werk in de campagne, maar het werk van 
de afgelopen vier jaren zijn vruchten heeft afgeworpen. De boom is beoordeeld op zijn vruch-
ten. Dat brengt mij bij het belang dat we ons mogen inzetten om ook de komende vier jaren 
vrucht te blijven dragen met ons werk in de gemeenteraad. Laten we dit mandaat van de kie-
zers gebruiken om te laten zien dat we integer, realistisch en met mededogen voor elkaar en 
onze tekortkomingen, de mensen in Apeldoorn willen dienen. Dat we onze ogen open houden 
voor de problemen die er zijn en een lichtend licht en een zoutend zout zijn voor de mensen in 
Apeldoorn. Of het nu gaat om een bouwaanvraag, verkeersoverlast, burenruzies, zorgaanvra-
gen, of een paspoort dat verlengd moet worden.
 
Het was een leerzame ervaring om zonder enige kennis over lokale politiek in de rol van cam-
pagneleider te stappen en te proberen dit proces te begeleiden. De komende vier jaren mogen 
u en ik ons inzetten en bloeien waar we geplant zijn. Zelf de liefde van Christus uitdragen en 
anderen tot zegen zijn. Zullen we ons daarvoor inzetten? 

Met vriendelijke groet, Ron Rietjens
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Miep van der Zee trofee
Uitreiking aan stichting Present
De Miep van der Zee-trofee is een blijk van 
waardering voor personen of organisaties 
die zich binnen de Apeldoornse samenle-
ving bijzonder hebben onderscheiden op het 
terrein van cultureel erfgoed, natuurbehoud, 
relatie kerken en samenleving, en/of ‘omzien 
naar de ander’, én die op deze terreinen ook 
steeds ‘ter plekke’ aanwezig was.

De trofee is genoemd naar oud-raadslid Miep 
van der Zee, die al jaren een warm hart toont 
voor bovengenoemde onderwerpen. De prijs 
is bij haar afscheid van de actieve politiek in-
gesteld door het bestuur en de fractie van 
de ChristenUnie Apeldoorn. Eerder ging de 
trofee naar de organisatoren van Lumido.

Boodschap, timmerklus of speurtocht
Stichting Present is een landelijke organisa-
tie die groepen vrijwilligers inzet voor mensen 
die het (even) moeilijk hebben, kwetsbaar 
zijn, een beperkt sociaal netwerk hebben 
en/of die wel een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. In Apeldoorn is één van de ruim 
70 lokale stichtingen gehuisvest en actief. 
Projecten waarvoor Present Apeldoorn zich 

inzet, zijn bijvoorbeeld verhuizingen, het op-
ruimen en schoonmaken van vervuilde hui-
zen, het opknappen van verwilderde tuinen, 
klussen als timmeren en schilderen/sauzen, 
wandelen, boodschappen doen, een speur-
tocht organiseren, et cetera. Inwoners van 
Apeldoorn, individueel of groepen, die wat 
willen betekenen voor een ander, maar niet 
weten hoe, wat of waar, kunnen bij Present 
terecht.

Vrijwilligers ChristenUnie in De Marken-
hof
De Miep van der Zee-trofee is in de Marken-
hof in Beekbergen uitgereikt door de naam-
geefster van de prijs. Ter gelegenheid van de 
uitreiking verrichtte een groep enthousiaste 
ChristenUnie-leden een middag vrijwilligers-
werk bij de Markenhof, een verpleeghuis 
voor mensen met het Korsakovsyndroom.

Meer informatie:
www.stichtingpresent.nl/apeldoorn.

Bart den Dekker
voorzitter ChristenUnie Apeldoorn

Op 1 maart is de Miep van der Zee-trofee uitgereikt aan de 
stichting Present.



Uit het college
Drie vragen aan wethouder Blokhuis

We hebben erg constructieve gesprekken in de aanloop naar een nieuw college. Deze gang van 
zaken betekent dat de huidige coalitie doorgaat, minus Leefbaar Apeldoorn. De meeste partijen 
willen dat er vijf wethouders komen in plaats van, zoals nu, zes. Daarvan is Leefbaar Apeldoorn 
slachtoffer geworden.
De formateur komt normaal gesproken uit de grootste partij, in dit geval D66. Hoewel dit al de 
derde keer is dat ik dit proces meemaak, blijft het heel bijzonder. Roelof Veen en ik vertegen-
woordigen de ChristenUnie in Apeldoorn bij de onderhandelingen. We zijn heel erg goed op 
elkaar ingespeeld en vullen elkaar goed aan. Dankzij het feit dat de ChristenUnie nu de derde 
partij is en ook wel door onze ervaring lijkt het erop dat we best een stempel op het coalitie-
akkoord kunnen zetten. Ik zeg ‘lijkt’ omdat op het moment van schrijven de onderhandelingen 
nog gaande zijn.

Heb je veel invloed op de portefeuille die je onder beheer krijgt?
Ja. Dat heeft ook met onze grote stemmenwinst te maken. Bovendien vinden de coalitiepartijen 
het wenselijk dat er bij de grote decentralisaties bestuurlijke continuïteit is. Dat betekent dat ik, 
zoals het er nu uitziet, verantwoordelijk blijf voor jeugdbeleid en welzijn en zorg. Daar ben ik blij 
mee. Overigens bekruipt me soms ook wel eens de gedachte dat anderen hun vingers er liever 
niet aan branden, want de risico’s zijn erg groot. De gemeente krijgt er immers vanaf 2015 grote, 
nieuwe taken bij en moet het beter doen dan het Rijk met veel minder geld. Maar ik vind het een 
voorrecht dat ik verder mag. In onze jeugdzorgregio, waarin acht gemeenten samenwerken, 
ben ik als het een beetje tegenzit de enige wethouder uit de afgelopen periode met jeugd als 
taak die kan doorgaan.

Wanneer is de installatie van het nieuwe college?
Waarschijnlijk is de installatie pas op z’n vroegst half mei. Dat komt omdat er veel werk wordt 
gemaakt van de financiële doorvertaling van het nieuwe collegeakkoord en omdat in de mei-
vakantie niet wordt vergaderd.
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De verkiezingen zijn goed verlopen voor de Christen-
Unie en het lijkt erop dat je kunt terugkeren als wet-
houder voor de komende vier jaar. Hoe gaat dat in zijn 
werk, de vorming van zo’n nieuw college?

Om te beginnen wil ik zeggen dat ik heel dankbaar ben 
voor de groei naar vijf zetels in de raad. De ChristenUnie 
is direct uitgenodigd om mee te doen aan de onderhan-
delingen voor een nieuw college van B&W. Het is min 
of meer een ongeschreven wet geworden dat winnende 
partijen bij de verkiezingen, die ook nog meer dan twee 
zetels hebben door de formateur worden uitgenodigd 
voor gesprekken om te komen tot een coalitie. 
De tijd waarin CDA, VVD en PvdA met z’n drieën in 
Apeldoorn de portefeuilles verdeelden ligt alweer een 
hele tijd achter ons en komt misschien wel nooit meer 
terug. Behalve D66 en ChristenUnie doen ook CDA, 
PvdA en GroenLinks mee. Geen winnaars, maar wel 
partijen met de nodige omvang en ervaring. 
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Enkele weken geleden spraken we in de 
PMA over de zogenaamde kookboeken voor 
de stad Apeldoorn. Het is goed om eerst wat 
achtergrondinformatie te geven. 

Minder strakke regels
In het verleden heeft de gemeente Apeldoorn 
vaak met strakke regels gewerkt bij bouwplan-
nen. Als je niet aan die regels voldeed, mocht 
er niet gebouwd worden. Dat heeft veel inwo-
ners gefrustreerd. Een van de veranderingen 
van de laatste jaren is, dat de gemeente min-
der wil voorschrijven, zonder alles maar los te 
laten. Daarvoor zijn de kookboeken bedacht. 

Inspirerend voorbeeld als recept
Zoals een kookboek vol staat met recepten 
voor verschillende maaltijden, zo geven de 
Apeldoornse kookboeken mogelijkheden om, 
passend in wijken, buurten en dorpen, nieuw- 
en verbouw zo op te zetten dat het een pas-
send geheel wordt, waarbij het nieuwe mooi 
aansluit bij het bestaande. Er wordt steeds 
gewezen op gevolgen van keuzes. Door het 
zus te doen, sluit een plan goed aan bij het be-
staande, maar door een iets andere keuze kan 
het ineens lelijk worden. Door mooie voorbeel-
den wordt je in ene bepaalde richting gestuurd, 
zonder gedwongen te worden een keuze te 
maken die je echt niet wilt. Het is een goede 
tussenweg geworden.

Waardering in de gemeenteraad
Op 27 februari zijn de kookboeken in de PMA 
behandeld. Ik vermeld bewust deze datum, 
omdat via het raadsinformatiesysteem deze 
kookboeken voor iedereen toegankelijk zijn. 
Als je erin begint te bladeren en te lezen, kun 
je er moeilijk mee stoppen. 
Enkele honderden pagina’s staan vol met 
prachtige foto’s en aanvullende teksten. De 
waardering voor het resultaat was groot bij de 
verschillende fracties. Hoe het in de praktijk 
gaat uitwerken bij bouwplannen, moeten we 
afwachten. De keuze om meer verantwoorde-
lijkheid bij mensen zelf te leggen en ze vooral 
met voorbeelden te hebben, is een goede. 

We schrijven niet meer alles voor, maar zeg-
gen evenmin: zoek het lekker uit. Met deze 
voorbeeldenbundels is een mooie middenweg 
gevonden.

Vervolg
Het is de bedoeling dat de boeken ergens in 
de komende maanden worden vastgesteld 
en vervolgens in druk verschijnen. Over ver-
krijgbaarheid kan ik niets zeggen (ik heb geen 
idee), maar mooi zullen ze zeker worden.

Roelof Veen
gemeenteraadslid

Wilt u de kookboeken inzien of aanschaffen? 
Google op 

Groot Apeldoorns Landschapskookboek 
of op 

Klein Apeldoorns Dorpenkookboek

‘Kookboeken’ voor Apeldoorn
Inspirerende foto’s

Lees de blogs van de Apeldoornse 
ChristenUniepolitici op 

www.apeldoorn.christenunie.nl



Nieuwe Jeugdnota voor Apeldoorn
Jeugd, onze Zorg

Gezin en de sociale wijkteams. In de Nota 
staan veel prachtige doelen verwoord: we 
willen efficient en effectief zijn. Natuurlijk 
ondersteunen wij dat van harte en moet dat 
ook gezien het krappe budget. 

Maar de praktijk is weerbarstig en mensenle-
vens niet altijd zo maakbaar. Daarom vinden 
we het belangrijk dat we voor deze teams 
niet teveel gaan vastleggen in protocollen en 
resultaatafspraken om de effiecientie en ef-
fectiviteit van de geboden hulp toch vooral 
te kunnen meten. Ruimte scheppen voor sa-
men leren, experimenteren en falen vinden 
wij minstens zo belangrijk. Eigen Kracht, een 
veelgebruikte beleidsterm, mag daarbij wor-
den gerelativeerd met een lange christelijke 
traditie van, zoals prof. Andries Baart op de 
ChristenUnie Zorgcongres van 11 januari jl 
het zo mooi verwoordde: “Vanuit christelijke 
bewogenheid in uitzichtloze gezinssituaties 
aanwezig blijven en liefdevol en professio-
neel aanrommelen...”

Hanna Riezebos, gemeenterdaadslid

De Apeldoornse Nota die nu klaar is, is een 
Kadernota, die in algemene lijnen aangeeft 

hoe we uitvoering willen geven aan de 
Jeugdwet uit Den Haag. 

U kunt de tekst van de Nota vinden op 
http://www.apeldoorn.nl/ter/inwoners/Inwo-
ners-Jeugdzorg/Decentralisatie-Jeugdzorg-

Meer-informatie.html met de titel: Jeugd, 
onze zorg, meegekregen. Ook een samen-

vatting van slechts 9 pagina’s kunt u via 
deze link vinden.

Later in 2014 beslist de gemeenteraad 
over de Uitvoeringsnota, waarin belangrijke 
beslissingen staan over de verdeling van 

het geld, het wie, hoe en wanneer, etc.  Uw 
inbreng en ervaring is nog altijd van harte 

welkom, daarvoor kunt u bellen of e-mailen 
naar Hanna Riezebos, h.riezebos@apel-

doorn.nl of 055 5410531.
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De Eerste Kamer heeft half februari 2014 
brede steun uitgesproken voor de Jeugdwet. 
De fracties SGP, Christen Unie, D66, CDA, 
PvdA en VVD stemden in met deze wet. Dat 
betekent dat vanaf 1 januari 2015 gemeen-
ten verantwoordelijk zijn voor alle jeugdhulp 
en de uitvoering van kinderbeschermings-
maatregelen en jeugdreclassering.

Na jaren discussie over hoe we onze jeugd 
beter kunnen helpen, hebben we nu een 
breed gesteunde wet. Het is de grootste ver-
andering die ooit heeft plaatsgevonden in 
de Nederlandse jeugdzorg. Het nieuwe stel-
sel wil een eind maken aan de bureaucratie 
en aan de versnipperde hulpverlening in de 
jeugdzorg. Aan gemeenten de uitdaging dat 
waar te maken!

Op 6 maart heeft de gemeenteraad de 
nieuwe Nota Jeugdzorg vastgesteld. Dat is 
slechts een paar weken na de doorvoering 
van de wet; zo gezien ligt Apeldoorn goed 
op schema. ChristenUnie Apeldoorn heeft 
in de discussie voor en achter de schermen 
steeds actief meegedacht en vanuit het veld 
veel ingebracht ter verbetering en opscher-
ping. 

Drie wil ik er voor u uitlichten: 
1. Een eigen bijdrage voor hulpvragende ou-
ders willen wij niet. Dit werpt een drempel op 
voor gezinnen die het hard nodig hebben en 
zorgt ervoor dat ouders langer wachten dan 
nodig om hulp te zoeken. 

2. Wij hebben steeds nadrukkelijk gevraagd 
om een goede uitwerking van het veelge-
bruikte begrip in de Nota Preventie. Preven-
tief beleid juichen wij toe maar het is nu nog 
niet te overzien bij welk percentage uitein-
delijk de rek van voorkomen-is-beter-dan-
genezen,  eruit zal zijn.  Ook dit is nu beter 
meegenomen in de Nota. Zo komen we min-
der voor financiele verassingen te staan.

3. Een sleutelrol in het nieuwe beleid is weg-
gelegd voor het Centrum voor Jeugd en 
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Meer woningen voor jonge starters
Symbolische verkoop Westpoint
De campagneperiode is de periode bij uit-
stek om als politieke partij nieuwe ideeën en 
plannen aan de kiezers bekend te maken. 
Juist in verkiezingstijd vraagt het electoraat 
om concrete oplossingen voor de komende 
jaren. PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 
lanceerde samen met Tweede Kamerlid Ca-
rola Schouten vlak voor de gemeenteraads-
verkiezingen zo’n concrete oplossing: het 
starterscontract.

Jongeren die hun ouderlijk huis of studen-
tenwoning willen verlaten om op zichzelf te 
gaan wonen, komen moeilijk aan een nieu-
we woning. Uit het woononderzoek Neder-
land 2012 blijkt dat juist onder jongeren en 
starters de behoefte aan betaalbare wonin-
gen groeit. Veel gemeenten kennen echter 
een structureel tekort aan dit soort wonin-
gen. Daarnaast hebben jonge starters vaak 
het kapitaal nog niet om te beginnen aan 
particuliere huur, of zelfs een koopwoning. 
Sociale huur is dan de enige optie, met ja-
renlange wachtlijsten als gevolg.

De ChristenUnie is bezig met het opstellen 
van een nieuw wetsvoorstel die jonge star-
ters in staat stelt om tijdelijke huurcontracten 
af te sluiten. Het zogenaamde starterscon-
tract. Dit starterscontract kent een looptijd 
van 5 jaar. Na die 5 jaar is de starter finan-
cieel gezien in staat om te verhuizen naar 

een meer ‘volwassen’ woning. Bijkomend 
voordeel is dat hij direct plaats maakt voor 
een nieuwe bewoner, en daarmee de wo-
ningmarkt weer op gang laat komen.

Op 25 februari lanceerde PerspectieF, Chris-
tenUnie-jongeren samen met Tweede Ka-
merlid Carola Schouten een campagne rond 
dit wetsvoorstel, door een symbolisch ‘ver-
kocht’ bord te planten voor het leegstaande 
Westpoint-gebouw in Apeldoorn. Niet alleen 
in campagnetijd, maar ook in de komende 
raadsperiode willen we ons als Christen-
Unie sterk maken voor de starters in onze 
gemeente. Dat doen we door nu in den Haag 
te werken aan een initiatiefwet, dat doen we 
door straks in Apeldoorn de leegstand en het 
woningtekort samen aan te pakken.

Jarin van der Zande
fractievertegenwoordiger

Carola Schouten plaatst bord VERKOCHT bij Westpoint
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Uit het bestuur 
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen

Wat er op 19 maart in Apeldoorn gebeurde, 
had niemand voor mogelijk gehouden. Goed, 
we hadden een zichtbare campagne. De 
borden met de foto van Paul Blokhuis langs 
de straten vielen op. Op de markt hadden we 
goede, positieve gesprekken. Dus we dach-
ten: die drie zetels behouden we wel. En een 
enkele optimist droomde van héél misschien 
wel vier zetels. Vol verwachting klopten onze 
harten toen op de uitslagenavond om een 
uur of elf de voorlopige uitslag werd bekend-
gemaakt.

Toen volgde de blijde verbazing: Vijf zetels! 
Hoe is het mogelijk? Voor velen duurde het 
wel even voor het helemaal doordrong: Met 
vijf zetels is de ChristenUnie de derde partij 
van Apeldoorn geworden. Groter dan VVD 
en PvdA, slechts een 300 stemmen kleiner 
dan het CDA. Ruim 8000 kiezers hadden het 
hokje voor één van de 30 kandidaten van lijst 
7 rood gemaakt. 

‘Paul Blokhuis-effect’
De duiding van deze uitslag was niet moei-
lijk. De algemene gedachte, zowel binnen als 
buiten de partij, is: veel kiezers vinden dat de 

complexe vragen rondom de zorg, waar de 
gemeente de komende periode mee te ma-
ken krijgt, het beste door de ChristenUnie en 
haar wethouder behandeld kunnen worden. 
Dat kwam al tijdens de campagne, tot zelfs 
in het lijsttrekkersdebat, naar voren. Mensen 
spraken van het “Paul Blokhuis-effect”. 

Verantwoordelijkheid
Dat roept diverse gevoelens op. Allereerst 
is het geweldig dat zoveel Apeldoorners 
dit vertrouwen hebben uitgesproken in het 
ChristenUnie-beleid. Het maakt anderzijds 
ook klein. De avond voor de verkiezingen 
hebben we met een aantal leden en sym-
pathisanten gebeden voor de verkiezingen. 
Niet om succes, maar om zegen. Daarom 
voelen we ook de verantwoordelijkheid van 
deze uitslag, zowel naar God toe als naar 
de gemeenschap. De fractie, en straks wel-
licht ook weer de wethouder, willen zich voor 
100% inzetten voor Apeldoorn, maar zullen 
dit niet kunnen zonder de zegen van God. 
Het blijft ook in de komende periode zaak om 
dit te beseffen en het gebed van onze ach-
terban is dan ook hard nodig. 

Bart den Dekker
voorzitter ChristenUnie Apeldoorn

Nieuwe fractie ChristenUnie sinds 27 maart 2014: Arjen Tamsma, Roelof Veen, Paul Blokhuis, Hanna Riezebos en Erik Jan Aalbers
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Bestuur ChristenUnie Apeldoorn

voorzitter: Bart den Dekker, 
dendekkerchristenunie@gmail.com,
055-5346331

secretaris: Thea Buurman, Nieuwe 
Voorweg 5, 7364 AD Lieren, 
bestuur@apeldoorn.christenunie.nl,
055-5062860

penningmeester: Otto Ronner, Balus-
trade 21, 7325 GP Apeldoorn, 055-
3604099

lid: Egbert Sellies

lid: Mark Wallet

Afscheid
Jeannet Huizing verlaat gemeenteraad

Zelf schrijft Jeannet hierover: “Na een week 
van heroverweging en overleggen heb ik 
besloten om voorlopig een stapje terug te 
zetten en mijn raadszetel nu niet te accep-
teren. Wat dat betekent voor mijn toekom-
stige betrokkenheid bij de fractie kan ik nu 
nog niet overzien, hoewel ik het politieke 
ambacht en de omgeving erg leuk vind en 
vertrekken dus moeilijk. Het fractiebelang 
staat hierin voor mij voorop. 
Graag kom ik bij gelegenheid op donder-
dagen luisteren naar de verrichtingen van 
onze fractie in de gemeenteraad. En ook 
als ik iets kan bijdragen aan teambuilding, 
informatievoorziening, netwerken, wil ik dat 
doen als daar vraag naar is. Graag blijf ik 
als aanhangwagentje wel aangehaakt en op 
de hoogte!”
 
Gelukkig geeft Jeannet aan dat ze betrok-
ken wil blijven bij de Apeldoornse politiek. 
Jeannet, ook hier in FractieNieuws namens 
alle fractieleden en het bestuur: heel harte-
lijk dank voor je inbreng en we zien je graag 
weer terug!

Na vier jaar raadslidmaatschap neemt Jeannet Huizing voorlopig afscheid als gemeente-
raadslid voor de ChristenUnie in Apeldoorn. De opleiding die ze naast haar werk als ver-
pleeghuisarts doet, vraagt veel tijd en aandacht. 
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Bestuursleden gezocht voor ChristenUnie Apeldoorn

Net als elke vereniging heeft ChristenUnie Apeldoorn een bestuur. 
In dat bestuur participeren momenteel vijf leden. 

Taken van het bestuur zijn het organiseren van vergaderingen en andere activiteiten 
van de ChristenUnie in Apeldoorn. Daarnaast vertegenwoordigen de bestuursleden de 

vereniging in het landelijk congres en bij de provinciale ChristenUnie Gelderland. 
Wanneer er verkiezingen aankomen, zorgt het bestuur voor geschikte kandidaten en 

tussendoor worden voortgangsgesprekken met de fractieleden gevoerd.

Op dit moment is het bestuur op zoek naar uitbreiding. Heeft u interesse? 
Kom gerust eens een bestuursvergadering meemaken of vraag informatie bij onze 

secretaris Thea Buurman, 055 5062860.

foto’s: Bart den Dekker en Ron Rietjens

Campagne 2014
Gemeenteraadsverkiezingen


