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Van de voorzitter 

Het voorjaar komt eraan, ook in de ChristenUnie bruist het van activiteiten. De ChristenUnie is een politieke 

partij die de samenleving in beweging brengt. Zij mobiliseert via netwerken op diverse niveaus mensen, 

maatschappelijke organisaties en kerken om samen na te denken over de toekomst. Het is onze ambitie om 

de christelijke waarden te vertalen in normen voor de overheid en de samenleving. Daar wordt aan 

gewerkt! Doe je mee?  

Het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie heeft Gert-Jan Segers unaniem voorgedragen als lijsttrekker van 

de ChristenUnie bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Partijvoorzitter Piet Adema: "Ik ben blij 

en dankbaar dat Gert-Jan deze belangrijke en zware taak op zich wil nemen. We hebben hem leren kennen 

als een betrokken en inspirerend ChristenUnie politicus die in staat is grote thema's dicht bij mensen te 

brengen." 

De ChristenUnie bereidt zich voor op de komende Tweede Kamerverkiezingen, die uiterlijk op 15 maart 

2017 plaats zullen vinden. De voordracht van Segers aan de leden van de ChristenUnie wordt op het 

partijcongres van 23 april a.s. gepresenteerd. Zij beslissen uiteindelijk over wie de lijsttrekker wordt. Het 

Landelijk Bestuur vraagt het partijcongres om met deze voordracht van Segers in te stemmen. Tevens 

wordt een selectiecommissie benoemd met de opdracht om fractie- en kandidatenprofiel op te stellen. Alle 

leden zijn op 23 april welkom en kunnen meebeslissen. De kandidaatstelling is al opengesteld, dus als je 

belangstelling hebt? 

Op 6 april 2016 wordt er een referendum gehouden over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en 

Oekraïne. Door het verdrag wordt handel drijven met Oekraïne gemakkelijker, al vrezen tegenstanders dat 

het verdrag een opmaat is voor het EU-lidmaatschap. Hoewel de ChristenUnie niet voor het invoeren van 

referenda was, adviseert zij de burgers wel om gebruik te maken van het stemrecht en vóór het 

associatieverdrag te stemmen.   De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er goede betrekkingen zijn met 

buurlanden die grenzen aan de EU. Niet alleen is dit goed voor de Nederlandse export, ook biedt het 

kansen voor ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld mensenrechten- en anti-corruptiebeleid. 

Tegelijkertijd blijft het wat de ChristenUnie betreft aan de landen binnen de EU zelf welk visumbeleid ze 

voor Oekraïne vaststellen. De ChristenUnie is tegenstander van toetreding van Oekraïne tot de Europese 

Unie. Het associatieverdrag gaat hier niet over en dus stemde de ChristenUnie in Tweede en Eerste Kamer 

en in het Europees Parlement vóór het sluiten van het verdrag.  

Er wordt hard gewerkt in de partij en we willen graag verbinding met onze leden en achterban. Heeft u ook 

een mening of een vraag ergens over, aarzel niet om eens contact te zoeken. Uw reactie wordt op prijs 

gesteld.  

Jan Luursema, Voorzitter afdeling Overbetuwe                                                    
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Vrijwilliger in het zonnetje 

Vorig jaar werd bij de Provinciale Staten verkiezingen het idee gelanceerd om een vrijwilliger in het zonnetje te 

zetten. De ChristenUnie Overbetuwe heeft besloten om er een jaarlijkse traditie van te maken. Deze keer ontving 

de heer Jan Weitkamp uit Randwijk als blijk van waardering een bos bloemen. De heer Weitkamp is lange tijd 

actief geweest in het Oranjecomite in Randwijk . Ook was hij 

altijd bereid om folders rond te brengen bij verkiezingen voor de 

ChristenUnie. Meer dan tien jaar was hij koster van de kerk. En 

samen met zijn vrouw zijn zij oppas opa en oma.  Onlangs is hij 

ernstig ziek geweest, maar gelukkig gaat het nu goed met hem. 

We wensen hem een volledig herstel toe!  

 

 

 

 

Uit de fractie 
Op 8 maart, Internationale vrouwendag,  was de raadzaal gevuld met wel 45 vrouwen. Zij werden ontvangen door de 

Griffie en kwamen veel te weten over hoe de lokale politiek werkt.  Omdat Hanny van Brakel plaatsvervangend 

raadsvoorzitter is,  was haar  gevraagd om haar ervaringen te vertellen als politica. Ook werd door de vrouwen een 

motie ingediend en aangenomen. Na afloop was er een ontmoeting met de andere vrouwen in de gemeentepolitiek. Het 

was een heel inspirerende avond!                                                                            

Annemien Haveman is intensief betrokken bij onderwerpen uit het Sociaal Domein en behandelt de visie en toekomst 

van de Bibliotheek in onze dorpen.  

Henriëtte Bos doet algemene onderwerpen en deze periode is zij ook lid van de werkgroep over duurzaamheid. 

Harry Bruggema is nog aan het herstellen van een hartoperatie.                                  

Gerdien van Binsbergen komt daarom onze fractie versterken, zij  gaat vooral de ruimtelijke onderwerpen oppakken. Dit 

heeft zij ook eerder gedaan en wij zijn daar heel blij mee! 

 

U kunt de raadsvergaderingen live volgen of achteraf bekijken op:  www.raadoverbetuwe.nl uitzending volgen of 

uitzending gemist. 

 

 

 

 

 

 
 
Financiën 
Graag willen wij u attenderen op de mogelijkheid om een gift te geven aan uw plaatselijke kiesvereniging. Deze gift is, 
net als uw lidmaatschap aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.  Ons rekeningnummer is NL51INGB0007232683 ten 
name van de ChristenUnie Overbetuwe. Alvast onze dank! 
 
 

Adressen 
Kiesvereniging ChristenUnie Overbetuwe 
Voorzitter: Jan Luursema, Kievitshof 7, Elst, 0481 - 350815 
Penningmeester: Arie Abbink, Horizon 124, Elst, 0481-377144 

Secretaris: Marian Wieringa: ,Brittanjesingel 60, Zetten, 0488 – 769011 
Lid: Gerdien van Binsbergen, Ligusterstraat 13, Heteren, 026-4721190 
Email: mcwieringa@overbetuwe.christenunie.nl 

www.overbetuwe.christenunie.nl 
 

      Fractie ChristenUnie Overbetuwe 
                    Raadslid : Hanny van Brakel-Huijgen, Randwijk, 0488-491793     
                    Burgerleden:  
                    Harry Bruggema, Elst, 0481-376431 

       Annemien Haveman-Nies, Zetten, 0488-421148 
                    Henriëtte Bos, Heteren, 026-7502477 
                    Gerdien van Binsbergen, Heteren,026-4721190 
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