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Van de voorzitter 

Voor velen zit de vakantie erop. Het politiek bedrijf heeft reces gehad en gaat weer aan de slag. Binnenkort is het Prinsjesdag. 

Welke plannen zullen er worden gepresenteerd? Welke invloed heeft de ChristenUnie op de voornemens kunnen uitoefenen? 

Ook de gemeenteraad is weer aan de slag gegaan. Onze fractie is inmiddels weer druk aan het werk. Eind augustus hebben we 

als bestuur en fractie in een informeel samen zijn elkaar gesproken en een prachtige 

wandeling in Slijk-Ewijk gemaakt.   

 

Ik heb een abonnement op de dagelijkse emailnieuwsbrief met als titel TijdmetJezus. 

Dagelijkse voeding met enkele woorden uit de bijbel. Vandaag was het thema: Luisteren 

naar Gods stem. Er wordt geput uit Jesaja 30:15 waar staat: Dit zei God, de HEER, de 

Heilige van Israël: ‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie 

kracht.’ Soms kan het leven moeilijk zijn. Voor sommigen zijn er vaak momenten van 

eenzaamheid, van je verloren voelen, van machteloosheid. En je weet niet hoe je ermee 

om moet gaan. Dit is wat Ik vandaag tegen je zeg: in rust en inkeer ligt je redding. Als je rust zoekt bij mij, als je naar binnen keert 

en tijd doorbrengt in je hart, dan zal je ontdekken dat Ik daar ben. Ik ben je Redder. Ik ben de Heer. Ik ben de Heilige van Israël. 

Ik zie je en Ik ken je. Wees geduldig, stel je vertrouwen in Mij. Dan zal Ik je nieuwe kracht geven. Inspirerende woorden uit de 

Bijbel.  

 

De mensen van de Christenunie laten zich inspireren en leiden door het woord van God. Ook in het 

politiek handelen. En dat is soms best moeilijk. Lastige afwegingen moeten gemaakt worden. We 

vertrouwen erop dat als we bij Hem rust zoeken, we de juiste kracht en inzichten krijgen voor ons politiek 

handelen.  

 

Op 21 maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. Ons uitgangspunt is het prachtige 

verkiezingsprogramma met als motto ‘Geef geloof een stem, ook in 2018’. We kregen het vertrouwen om opnieuw de komende 

4 jaar in de raad van de Overbetuwe dit geluid te laten horen. Een prachtige zegening!  

 

Ken je de mensen van de ChristenUnie? Weet jij waar zij voor staan? Op 8 oktober 2018 is onze ledenvergadering en het is ons 

gelukt om Dirk Vreugdenhil, beoogd lijsttrekker voor de komende provinciale verkiezingen,  uit te 

nodigen. Graag gaan we met hem in gesprek om te weten wat er op dit politiek niveau speelt. Mogen we 

jou daar ontmoeten?                                                                                                                                

 

Jan Luursema, voorzitter kiesvereniging Overbetuwe                                                                                          

 

          Graag willen wij u uitnodigen voor de ledenvergadering op DV 8 oktober. Om 19.45 uur staat de koffie klaar en 

om 20.00 uur willen wij de avond starten. Deze vindt plaats in “Onder de Toren” Sint Maartenstraat 34 te Elst. Spreker 

op deze avond is Dirk Vreugdenhil, beoogd lijsttrekker voor de Provinciale Staten in Gelderland. We hopen u daar te 

ontmoeten om te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan. 

 

Uit de fractie: Vergaderen op locatie. 

Vanaf 9 oktober gaat de gemeenteraad vergaderen op andere locaties dan in het gemeentehuis. Dat wordt namelijk verbouwd. 

De eerste fase is al klaar en begin dit jaar opgeleverd. De ambtenaren hebben een open-plan werkruimte gekregen met 

verschillende zones om samen te werken of juist niet, of om te vergaderen. Deze ruimte bevindt zich op de bovenverdieping van 

het gemeentehuis. 
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En nu is dus fase twee aan de beurt: het nieuwere gedeelte dat gebouwd is in 1980 is ook aan verbetering toe. De hal wordt 

toegankelijker voor iedereen en het hele gebouw krijgt o.a. een betere energiehuishouding met label B. De verbinding met het 

oude gedeelte uit 1869 en de uitbreiding van 1937 wordt zodanig uitgevoerd dat die niet worden aangetast. Dus de oude 

voorgevel met de trap blijft. Wel wordt er een deel tussen dat gebouw en de apothekersvilla gebouwd, daar waar vroeger een 

postkantoor stond.  

Zoals gezegd is de eerste op-locatievergadering op 9 oktober: om 19.30 in de Brandweerkazerne in Valburg; het onderwerp is - 

heel toepasselijk - informatie m.b.t. de Week van de Veiligheid, door het College van B&W. Twee weken later zijn de voorronden 

in Dorpshuis De Schakel in Oosterhout. De onderwerpen daar zijn nog niet bekend: het presidium moet dat nog bepalen. 

De raadsvergaderingen worden gehouden in Elst, in Het Westeraam (school voor VMBO). Op 6 november vergaderen we daar 

over de begroting voor volgend jaar.  

Als u uw betrokkenheid bij de gemeentepolitiek wilt versterken of misschien uw nieuwsgierigheid wilt bevredigen, bent u bij al 

deze vergaderingen van harte welkom. Uw aanwezigheid zou ook de fractie erg bemoedigen. De locatie van volgende 

vergaderingen(voorrondes) zijn: 23 okt 2018- De Schakel Oosterhout,  27 nov 2019 – De Oldenburg Driel,  15 jan 2019 – De 

Bongerd Heteren,  12 feb 2019 – De Schakel Oosterhout. En als u zich wilt verdiepen in de verbouwing: even googelen: 

“beeldkwaliteitsplan gemeentehuis Elst” of “Update verbouwing gemeentehuis Elst”. 

Tot ziens, namens de fractie, Henriëtte Bos 

Van het Campagne Team 

FILMMIDDAG: Op 7 november wordt er een filmmiddag met koffietafel gehouden, gericht op ouderen, maar open voor 

iedereen. 

Waar: in de Vluchtheuvel naast de Hervormde Kerk aan de dijk in Heteren. 

Wanneer: om 15.00 beginnen we met de film en aansluitend om ongeveer 17.00 uur de maaltijd. We willen om 19.00 uur alles 

weer opgeruimd hebben. 

Kosten: €3,50 

Er is ruimte voor ongeveer 30 mensen, dus wacht niet te lang met opgeven. En als u vervoer nodig heeft, dan regelen we dat. 

Welke film er gedraaid gaat worden houden we nog even geheim.  

Zich opgeven kunt u doen bij Henriëtte: 0618746961 

VACATURE:  Wilt u lid van het campagneteam worden? 

Het campagneteam heeft een nieuw lid nodig omdat Marian Wieringa gestopt is als teamlid 

Wij zoeken iemand die zich vooral zal bezighouden met het in goede banen leiden van vergaderingen, overzicht houden over de 

verschillende activiteiten en die een belangrijke rol kan vervullen in de communicatie over onze activiteiten naar leden en niet-

leden van onze vereniging. 

De belasting is ongeveer een dagdeel per zes weken/maand plus een uur voor het uitvoerende werk. Vlak voor de verkiezingen 

wordt het wat intensiever.  

Interesse? Laat het ons dan weten en neem contact op met Henriëtte op nr 0618746961. 

Fractie ChristenUnie Overbetuwe 
 
 

 

 

 

 
 
 

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: Harry Bruggema, Jonagold 4, Elst, 0481-376431 
Email: mcwieringa@overbetuwe.christenunie.nl 

www.overbetuwe.christenunie.nl 

      Fractie ChristenUnie Overbetuwe 
                    Raadslid : Hanny van Brakel-Huijgen, Randwijk, 0488-491793     
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                    Gerdien van Binsbergen, Heteren,026-4721190  
                    Roy Hilvers, Elst, 0481-354325 
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