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Met dit verslag geeft het bestuur van de ChristenUnie Overbetuwe een overzicht van de activiteiten in 2017. 

 

Leden 

Eind 2017 bedroeg het ledental van de kiesvereniging Overbetuwe 84, eind 2016 hadden we 78 leden.  Eén lid is 

overleden en we kregen zeven nieuwe leden.  Naast de leden hebben we een lijst van belangstellenden. Zij 

ontvingen in 2017 net als de leden tweemaal het “Christelijk Geluid”. Hiermee bereiken we een grotere groep 

betrokken mensen dan alleen onze leden.  

 

Bestuur 

Het bestuur heeft 4 maal vergaderd, op 13 februari, 23 mei, 6 september en 17 oktober.  Er is in het begin van 

het jaar, op 17 januari een bijeenkomst geweest samen met de fractie, dit ter voorbereiding op de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2018. We hadden een gezamenlijke activiteit op 10 juni. Dit om elkaar bij te 

praten en informatie uit te wisselen tussen bestuur en fractie. We gingen wandelen door het Hemmense bos, 

waar we onderweg informatie kregen over plannen van de gemeente m.b.t. woningbouw, begraafplaats etc.   

Op 10 april hadden we een bijeenkomst waar alle mensen die op de vorige kieslijst stonden waren uitgenodigd 

plus nog enkele andere betrokken leden. Op deze bijeenkomst werd eerst teruggeblikt op wat de fractie de 

afgelopen jaren heeft gedaan en bereikt.  Daarna werd de aanloop naar de verkiezingen besproken en ieder 

gevraagd wat hij of zij wilde doen, ook kwam aan de orde het opstellen van de kieslijst en het schrijven van het 

verkiezingsprogramma. 

20 mei en 25 november waren de partijcongressen. Het laatste congres stond in het teken van de komende 

gemeenteraadsverkiezingen.  Een aantal bestuurs- en fractieleden bezocht deze congressen. 

De provinciale vergaderingen en andere bijeenkomsten werden meestal door 1 bestuurslid bezocht.  

Ons gemeenteraadslid bezoekt de bijeenkomsten gericht op gemeenteraadsleden. 

Op de ledenvergadering op 16 november namen we afscheid van mw. Gerdien van Binsbergen, die weer burgerlid 

is geworden. Dhr. Harry Bruggema is benoemd tot bestuurslid op deze vergadering. 

Op de bestuursvergaderingen kwamen o.a. de volgende punten aan de orde: 

Contact met de fractie 

Financiën 

Christelijk Geluid 

Provinciale Unie en Landelijke congressen 

Voorbereiden gemeenteraadsverkiezingen 

Cursussen etc. voor de fractieleden 

Het bestuur bestond uit: 

Voorzitter: dhr. Jan Luursema (in 2001 secretaris, vanaf 2007 voorzitter), aftredend en herkiesbaar 2019 

Secretaris: mw. Marian Wieringa (sinds november 2009), aftredend en herkiesbaar 2020 

Penningmeester: dhr. Arie Abbink  (sinds november 2005), aftredend en herkiesbaar 2018 

Algemeen lid: dhr. Harry Bruggema (sinds november 2017), aftredend en herkiesbaar 2021 

 

 



 

 

 

 

Fractie 

De ChristenUnie wordt in de gemeenteraad vertegenwoordigd door mw. Hanny van Brakel, zij doet dit sinds 

2006 met veel toewijding, wat wij zeer waarderen.  Mw. van Brakel is vanaf januari 2012 ook voorzitter van het 

presidium en daarmee ook waarnemend raadsvoorzitter. 

Een belangrijke bijdrage wordt geleverd door onze burgerleden: mw. Gerdien van Binsbergen, mw. Henriëtte 

Bos, dhr. Harry Bruggema, mw. Annemien Haveman. En vanaf het voorjaar dhr. Roy Hilvers. Dhr. Bruggema is dit 

voorjaar gestopt met het fractiewerk. Wij hebben hem hartelijk bedankt voor al zijn werk tijdens de 

ontmoeting van fractie en bestuur in juni. 

De fractie zette samen met het bestuur een vrijwilliger in het zonnetje, dit jaar was dat een groep vrijwilligers, 

namelijk vrijwilligers van landerij De Park in Elst. 

 

 

Verkiezingen 

In 2017 waren er verkiezingen voor de Tweede Kamer, wij hebben daar in het Christelijk Geluid aandacht aan 

besteed. We haalden in onze gemeente 906 stemmen, wat een heel goede uitslag is. 

 

 

Ledenvergadering 

Op 16 november was de ledenvergadering. Op deze avond waren 15 leden aanwezig. De avond begon met het 

huishoudelijk gedeelte. De financiële stukken werden besproken alsook het jaarverslag van 2016 en de notulen 

van de vorige ledenvergadering. Mw. Gerdien van Binsbergen nam afscheid van het bestuur en dhr. Harry 

Bruggema komt het bestuur versterken. Na de pauze bespraken we het verkiezingsprogramma. Dit was in vier 

thema’s uitgewerkt, namelijk (1) betrouwbare overheid/veiligheid en zorg, (2) gezin/jeugd, onderwijs, kunst, 

cultuur en sport, (3) werk en inkomen, economie en energie, klimaat en milieu, (4) wonen, ruimte, natuur en 

mobiliteit. Ieder thema werd ingeleid door een fractielid en daar werd op gereageerd door een lid die deskundig 

is op het desbetreffende gebied.  

 

 

Tot slot 

Wij zijn dankbaar met onze zetel in de gemeenteraad en de mogelijkheid die wij zo krijgen om een waardevolle 

bijdrage aan de politiek in de gemeente Overbetuwe te leveren. Politiek bedrijven voor Zijn aangezicht, samen 

met elkaar.  

Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen 

Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 

 

Zetten, 13 januari 2018 

 

 

 

 

 

 

 

  


