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Van de voorzitter 

September. Zit je vakantie er ook weer op? Was het een goede periode waarin je nieuwe energie en ideeën opdeed? 

Ging je de grenzen over naar verre oorden of juist vakantie in eigen land? Ik heb mijn vakantie doorgebracht in eigen 

land. We (Betty en ik) startten met een weekend in een B&B in Delft. De stad is vooral bekend door de moord op 

Willem van Oranje in 1584. We bezochten de plaats delict en verdiepten ons in de vaderlandse geschiedenis. De stad 

had ook mooie woonhofjes, zoals Begijnhof. Voor deze woonvorm krijg ik steeds meer waardering. Natuurlijk brachten 

we ook een bezoek aan het ‘Oude mannen- en vrouwenhuis’. Na het weekend gingen we naar de provincie 

Groningen. Tweeënhalve week sloegen we ons kamp op in Schildwolde en Sebaldeburen. Van hieruit gingen we op 

zoek naar onze eigen geschiedenis. Zo waren we op de Luursemaheerd in Beswerd. Mijn voorvader woonde daar in 

1670. Groningen is een mooi stukje Nederland. En nu ben ik alweer een paar weken aan de slag.  

En ook in de ChristenUnie zijn velen aan de slag. De ChristenUnie is in vele gemeenten actief met zo'n 430 

raadsleden, 80 wethouders, 13 burgemeesters en honderden vrijwilligers. De lokale afdelingen, zoals bijvoorbeeld de 

afdeling Overbetuwe, hebben een eigen verantwoordelijkheid om de doelstellingen van de ChristenUnie op lokaal 

niveau te realiseren. En daar wordt hard aan gewerkt.  

De ChristenUnie bereidt zich voor op de komende Tweede Kamerverkiezing, die zeer waarschijnlijk, op 15 maart 2017 

plaats vindt. Gert-Jan Segers is als lijsttrekker gekozen. Inmiddels wordt er geschreven aan een programma en is een 

selectiecommissie aan het werk. Op 26 november is het landelijk congres en kun je meebeslissen.  

Deze verkiezingen gaan over mensen van vlees en bloed. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, over de 

leerkracht in de school om de hoek, de verpleegkundige en de dokter in onze woonplaats, over onze werkgever en 

over onze werknemers. Ze gaan over onszelf, onze manier van samenleven, onze onderlinge omgang. Wij zijn 

mensen. We zijn geschapen naar Gods beeld. En het gaat ons mensen om veel meer dan geld en goed.  

De ChristenUnie is van mening dat wij niet alleen een overheid hebben die op de euro’s let, maar vooral een 

samenleving waarin we ruimte krijgen, gehoord worden en zwakkeren beschermd worden. We willen niet een wereld 

waarin wijzelf misschien rijk zijn, maar vooral een wereld waarin we omzien naar elkaar en die ook leefbaar blijft voor 

onze kinderen. Kortom, een duurzame economie waarin naast materiële zaken vooral ook de menselijke kant van de 

samenleving de aandacht heeft.                                                                                                        

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   

 

  

 

  

Ledenvergadering 

Wij willen u van harte uitnodigen voor onze ledenvergadering op D.V. 3 oktober a.s. om 19.30 uur in “Onder de 

Toren”  Sint Maartenstraat 34 te Elst. Inloop vanaf 19.15. Om 19.30 uur geven we het woord aan de spreker van 

deze avond, mevr. Carola Schouten, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, Zij zal spreken over: “Duurzame 

economie” in de zin van een duurzame samenleving met niet alleen de harde kant van de economie.  

Wat betekent dit concreet voor de ChristenUnie, hoe heeft de ChristenUnie zich hier landelijk de afgelopen tijd 

voor ingezet. Daarna is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Dit deel eindigt om ongeveer 21.00 uur. 

Na de pauze vindt de ledenvergadering plaats. U bent ook welkom op alleen het eerste deel van de avond.  



Uit de fractie 

 
De vakantieperiode is voorbij! We mogen weer uitgerust beginnen. Op 30 augustus jl. was de eerste Politieke avond. 

De aankomende periode komen o.a. de volgende onderwerpen op de agenda:  

Klimaatbeleid/ duurzaamheid:                                                                                                    

Een routekaart voor het uitwerken van de ambities die zijn vastgesteld door de Raad.                                                                                                                                              

Onze  inzet hierbij is energiebesparing en tegengaan van verspilling van voedsel en grondstoffen. Ook willen we onze 

inwoners stimuleren om betrokken te zijn en mogelijkheden bieden om maatregelen te nemen voor besparing van 

energie en groei van duurzame productie zoals bio-energie,  zonne- en windenergie, aardwarmte, en  waterkracht.                                                                                                              

Visie op vastgoed:(gemeentelijke) Gebouwen die gebruikt worden voor maatschappelijke doeleinden.                                                                                                   

Ons uitgangspunt hierbij is: aan welke voorzieningen hebben de inwoners in de dorpen behoefte, en wat kunnen we 

behouden of versterken.   

De Woonagenda 2016-2020: het opstellen van de nieuwe woonvisie voor onze gemeente, met hierbij vooral onze 

aandacht voor voldoende betaalbare woningen voor inwoners en statushouders. 

Daarnaast veel bestemmingsplannen en ook de programmabegroting voor 2017-2020. 

De  drie thema’s uit ons verkiezingsprogramma : zorg met een hart/ een goede leefomgeving/ duurzame economie 

hebben ook onze volledige aandacht!                                                                                                                                         

Uw inbreng/advies op deze onderwerpen is welkom! 

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

gemist. 

Altijd al eens willen weten hoe de gemeenteraad van Overbetuwe werkt? Dan nodigt de gemeenteraad u graag uit voor 

‘Gast van de raad’. U bent dan de speciale gast van de gemeenteraad, u krijgt een kijkje achter de schermen bij de 

Politieke Avond en u maakt kennis met enkele raadsleden. De vergaderingen bekijkt u die avond op goede plaatsen op de 

publieke tribune en na afloop drinken we nog wat en kunt u napraten met raadsleden. Aanmelden kan via 

griffie@overbetuwe.nl of door te bellen met (0481) 362 300. Dit programma is bedoeld voor inwoners vanaf 16 jaar.  

 

Interview in de Gelderlander met Gerdien van Binsbergen  
Ons burgerlid Gerdien van Binsbergen heeft een interview met de Gelderlander gehad. Dit in de serie over jonge mensen 

die politiek betrokken zijn. Kijkt u op onze site om het artikel te lezen:  www.overbetuwe.christenunie.nl 

 

 

 

 

 

 
 
Financiën 
Graag willen wij u attenderen op de mogelijkheid om een gift te geven aan uw plaatselijke afdeling. 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 
ChristenUnie afdeling 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 
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