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Gemeenteraadsverkiezingen 2014:  
Mensen maken de stad

Campagne! Kijk hoe u mee kunt doen

Gastcolumn: Reinier van den Berg

Peter van Dalen: een bevlogen realist  
in Europa

Carola Schouten: “Economie moet  
dienstbaar zijn aan mensen.”

Geef geloof een stem, vooral in Europa

  

Op 1 februari kleurde het podium van het Agoratheater in Lelystad  
ChristenUnie-blauw door alle verzamelde lokale lijsttrekkers. U kunt het zien  
op de cover. Een feestelijke afsluiting van een prachtig congres. De gemeente-
raadscampagne ging daarmee officieel van start!

Ik kom veel in het land om met burgers een appeltje te schillen over de politiek. 
De ChristenUnie bruist en de sfeer is uitstekend. Fantastisch om overal mensen  
te zien die hun geloof een stem geven en er vol voor gaan om het verschil te 
maken in hun eigen woonplaats.

De ChristenUnie maakt een verschil, van de lokale tot Europese politiek. Uw stem 
doet er toe! Dat hebben we in het afgelopen jaar laten zien. Door fikse bezui-
nigingen bij gezinnen tegen te houden. Door te knokken voor behoud van  
de uitkering voor weduwen en wezen. Door werkgelegenheid te behouden in  
de regio. Door kleine scholen overeind te houden. En we gaan hiermee door.

Dit nummer staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen, bijvoorbeeld 
door smaakmakers in de gemeentepolitiek aan het woord te laten. Europees 
lijsttrekker Peter van Dalen vertelt over de Europese verkiezingscampagne,  
want na de gemeenteraadscampagne volgt de tweede helft van het  
verkiezingsvoorjaar.

De komende maanden zult u veel horen van de ChristenUnie. Samen werken we 
aan een prachtige uitslag op 19 maart en 22 mei! U bent daarbij nodig. Ook u 
kunt een kleine bijdrage leveren door een poster te plakken, mensen op te 
roepen ChristenUnie te stemmen en/of voor ons te bidden. Ik wens iedereen  
veel succes en bovenal Gods zegen bij de campagne!

Arie Slob
Voorzitter Tweede Kamerfractie ChristenUnie

En verder: 
9.  Cursusaanbod dit voorjaar    |    10.  Nieuws uit het land      
27.  Blijf op de hoogte van al het nieuws    |    27.  Colofon    |    28.  Mijn partij 

Campagnetijd
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25.

“ De ChristenUnie bruist  
en de sfeer is uitstekend”
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‘ Mensen  
maken de stad’

Nog 77 dagen, staat er op de scheurkalender van de 
ChristenUnie in Zwolle. Dat was op 1 januari van dit jaar. 
Inmiddels is het nog maar 11 dagen te gaan.

Elke dag staat er een nieuwe boodschap van de Christen-
Unie op de kalender. Lijsttrekker en gemeenteraadslid 
Gerdien Rots uit Zwolle is trots op haar campagnegadget. 
“Mensen maken op elke bladzijde kennis met onze kandi-
daten, speerpunten en onze resultaten van de afgelopen 
vier jaar. Zwollenaren vertellen iets over wat wij voor hen 
hebben kunnen betekenen.”  Maar ook recepten, car-
toons en puzzels krijgt de kiezer voorgeschoteld. 

PANNekoekeNbAkfIetS
Rots: “Onze campagne is een mix van zichtbaar zijn in 
de stad en inhoudelijk bezig zijn via werkbezoeken en 
voorstellen die we doen. We hebben bijvoorbeeld een CU 
Saloon-avond met zo’n 40 mensen die in de zorg actief 
zijn. Zij praten ons bij over de veranderingen in de zorg 
en met welke aandachtspunten wij rekening moeten 
houden. Dat is heel inhoudelijk. Maar we gaan ook met 
een pannenkoekenbakfiets door de stad en we hebben 
een “toffe peren”-actie. Daarbij kunnen mensen een ap-
peltaart bestellen voor een mantelzorger (de “toffe peer”) 
om die even in het zonnetje te zetten. Die hebben we op 
valentijnsdag bezorgd. Dat zijn meer ludieke acties.”

Rots (42) heeft samen met haar man een zoon van zeven. 
Zeven jaar geleden kwam zij in de Zwolse gemeenteraad 

terecht. Ze volgde plaatsgenoot Esmé Wiegman op die 
naar de Tweede Kamer ging.  “Dat was een wonderlijke 
tijd. Want ik was nog maar net benoemd tot raadslid, toen 
we bericht kregen van adoptieorganisatie Wereldkinde-
ren. We konden onze zoon Juan David gaan ophalen uit 
Colombia. Dus ik was meteen twee maanden afwezig. Bij 
de eerste raadsvergadering waar ik bij was, trakteerde ik 
op beschuit met muisjes.”

SPoorzoNe
De ChristenUnie in Zwolle staat bekend als partij die 
zorgvuldig is en degelijk werk levert, vertelt Rots. “Wij 
verdiepen ons in de materie en proberen in het belang 
van de hele stad te handelen.” Het Spoorzone-dossier, 
een project om het gebied rond het centraal station van 
Zwolle te verbeteren, is hiervan een voorbeeld. “Toen ik 
net in de raad kwam was dat een nieuw dossier. Het is 
een groot project, waar een investering van maar liefst 
101 miljoen euro mee gemoeid is. Het verbetert Zwolle 
als Openbaar Vervoersknooppunt en het biedt kansen 
om dit gebied te herontwikkelen tot een dynamisch 

gebied van wonen, werken, cultuur en vrije tijd. Dat 
vinden we als fractie van groot belang. Ik denk dat als je 
andere raadsleden zou vragen wie veel betekent voor de 
Spoorzone, dat ze in elk geval ook naar de ChristenUnie 
zouden wijzen. Ik vind het ook belangrijk dat het mooi 
wordt. ProRail is nu bijvoorbeeld bezig met de verbreding 
en verdieping van de reizigerstunnel. Door een motie van 
mij krijgt die tunnel nu wat Zwolse sierelementen. Het is 
een entree van onze stad. Dus ik vind het belangrijk dat 
reizigers die de tunnel inkomen, meteen zien dat zij in 
Zwolle zijn.”

GeboorteStAd vAN NederlANd
Net zo trots op zijn stad als Rots, is lijsttrekker Rik van der 
Linden (46) uit Dordrecht. De KvK adviseur voor onder-

nemers is voor de eerste keer lijsttrekker van de  
ChristenUnie-SGP-fractie in zijn stad. Hij verhuisde twin-
tig jaar geleden met zijn vrouw vanuit Groningen naar 
Dort, en kreeg er een gezin. “Dordrecht is de oudste stad 
van Holland. Het is de stad van de gebroeders De Witt en 
de stad waar de eerste vrije statenvergadering gehouden 
is. Het is dus eigenlijk de geboortestad van Nederland.”

Een sterke introductie, maar hoe is het daarna gegaan? 
De stad ligt met vijf andere drechtsteden (Papendrecht, 
Sliedrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido Ambacht en  
Alblasserdam ) tussen de grote steden Rotterdam en  
Breda in. Deze steden hebben zich de afgelopen jaren 
sterk ontwikkeld. Lange tijd bleef Dordrecht wat achter, 
vertelt Van der Linden. 

Het is volop campagnetijd. De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 komen steeds dichterbij.  
We spreken met drie lokale ChristenUnie-vertegenwoordigers in het land. De lijsttrekkers van Zwolle en  
Dordrecht en wethouder Ed Anker in Almere. Hoe zijn ze bezig met de campagne en met welk verhaal  
gaan ze naar de kiezer toe?

‘ Onze campagne is een mix van inhoudelijk  
bezig zijn en zichtbaar zijn in de stad’ 
Gerdien Rots, lijsttrekker en gemeenteraadslid Zwolle

Stem nu al op Gerdien Rots
of op één van de andere genomineerde 

ChristenUnie-kandidaten voor het  

‘Beste raadslid van Nederland’.  
Kijk op www.besteraadslid.nl

‘ Hoogbegaafdheid krijg mede  

dankzij de inzet de ChristenUnie een 

plek in de Zwolse samenleving’
De scheurkalender van de 
ChristenUnie in Zwolle

<



partijblad van de ChristenUnie | HS | PAGINA 7PAGINA 6 | HS  | partijblad van de ChristenUnie

Toch ziet de lijsttrekker dat het beter gaat met de stad de 
laatste jaren. “Er is flink geïnvesteerd in het centrum. Het 
Dordts museum was klein, maar is nu enorm opgeplust. 
We krijgen een nieuw onderwijsmuseum. Het Hof, waar 
die eerste statenvergadering was, wordt opgeknapt. Als 
stad profileren we ons veel sterker dan twintig of dertig 
jaar geleden. En ook de regio profileert zich sterker. Een 
van de doelen van al die investeringen is meer toeristen 
aan te trekken en dat lukt ook. Wij hebben ook een motie 
ingediend om te monitoren of alle investeringen in de 
stad daadwerkelijk zin hebben. Wij vinden namelijk dat 
de gemeente vooral moet faciliteren, niet alleen maar 
subsidiëren. Subsidies moeten altijd aanvullend zijn op 
particuliere initiatieven.”

oNderScHeIdeNd
De decentralisaties zijn erg belangrijk in deze verkie-
zingen. Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk 

voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig 
zieken en ouderen.” Daarbij is nog veel onduidelijk.  
En dat maakt het lastig om daar heel concreet campagne 
op te voeren. Wij benadrukken  het belang van keuzevrij-
heid en willen dat zorg toegankelijk blijft. Daarin zijn we 
natuurlijk niet uniek. We pleiten er wel voor dat we een 
takendiscussie voeren met elkaar: wat doet de gemeen-
te? Wat kun je vragen van de inwoners? Welke rol  
kunnen kerken spelen bij een terugtredende overheid? 
Daarin zijn we wel onderscheidend.”

De ChristenUnie-SGP heeft de afgelopen jaren een  
aantal zaken weten te bereiken. Op initiatief van de  
ChristenUnie-SGP is de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning aangescherpt, waardoor het bijvoorbeeld makkelij-
ker is om overlast door drugsgebruik beter aan te pakken. 
“We hebben nu nog vijf coffeeshops in Dordt, en we 
blijven inzetten op helemaal geen coffeeshops natuurlijk, 

maar ik snap ook wel dat het sluiten van coffeeshops van 
de een op de andere dag niet realistisch is en weer heel 
andere problemen met zich meebrengt.”

UItdAGINGeN
Elke gemeente heeft zijn eigen uitdagingen. Van de 
oudste stad van Holland naar de jongste van Nederland: 
Almere. De stad is hard gegroeid sinds hij gesticht is.  
Van 50 inwoners in 1975 naar ongeveer 200.000 in 2013. 
“Almere is een hele nieuwe stad waarbij goed is nage-
dacht over het ontwerp. De stad is heel erg jong. Er zijn 
nog een heleboel plekken waar we moeten groeien en 
volwassen moeten worden”, vertelt wethouder Ed Anker 
(35). “Ik heb vanmiddag nog een gesprek gehad met mijn 
collega’s over ruimtelijke ordening, hoe we deze stad 

geschikt gaan maken voor senioren. Het is nu echt een 
gezinnenstad, maar een deel van de bevolking gaat snel 
en tegelijk vergrijzen. Daar moeten we klaar voor zijn.” 
Anker is voor de ChristenUnie en het CDA wethouder  
van Beheer en Leefomgeving. Hij volgde in 2012 de  
vorige CDA-wethouder op die moest aftreden na een 
motie van wantrouwen over het parkeerbeleid.  
ChristenUnie en CDA hebben een lijstverbinding in  
Almere en nu was het de beurt aan de ChristenUnie  
om een wethouder te leveren. 

SecUlIer
ChristenUnie en CDA trekken ook samen op in de 
campagne, stelt Anker. Hij speelt op de achtergrond  
een rol bij de campagne in Almere.  “We organiseren 

Inwoners  
(december 2013, CBS)

Huidig aantal zetels  
in de raad

Lijsttrekker

Recent succes

Een voorstel uit het  
verkiezingsprogramma

Website

Zwolle

123.054

6 (van 39)

Gerdien Rots

De ChristenUnie heeft 
ervoor gezorgd dat de 
spoortunnel echt een 
Zwols karakter krijgt en  
zo dus een mooie entree 
van de stad is wordt.

De ChristenUnie wil meer 
studenten in de stad laten 
wonen. Ze denken twee 
vliegen in één klap te 
slaan door studenten die 
vrijwilligerswerk doen in 
de buurt, een gereduceerd 
huurtarief voor hun  
kamer te bieden.

Zwolle.christenunie.nl

Almere

195.919

1 (van 39)

Roelie Bosch

Vrij baan voor particuliere 
initiatieven om groen  
zelf te beheren en speel-
toestellen op gemeente-
grond te zetten.

Met duurzaamheidsle-
ningen het mogelijk maken 
voor particuliere huisei-
genaren, verenigingen en 
stichtingen om te investe-
ren in het energiezuiniger 
maken van gebouwen en 
woningen. Hierdoor wordt 
lokale werkgelegenheid 
gestimuleerd.

Almere.christenunie.nl

Dordrecht (samen SGP)

118.792

3 (van 39)

Rik van der Linden

Aanscherping van de APV, 
waardoor onder meer 
drugsoverlast beter aan  
te pakken is.

In 2020 wordt tenminste 
70 procent van het afval 
gescheiden ingezameld in 
Dordrecht. Op de website 
van de gemeente wordt 
het percentage geschei-
den afval en de financiële 
opbrengst inzichtelijk 
gemaakt.

Dordrecht.christenunie.nl

‘ Wij vinden dat de gemeente vooral moet faciliteren,  
niet alleen maar subsidiëren’ 
Rik van der Linden, lijsttrekker Dordrecht
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campagneactiviteiten samen. Bijvoorbeeld een avond 
over de zorg. We hebben ook naar elkaar uitgesproken 
dat wij in een erg seculiere stad van Nederland veel  
meer hebben wat ons verbindt, dan wat ons verdeelt.”

PIoNIerSStAd
Wethouder Anker typeert Almere als een pioniersstad. 
Dat past ook bij het beleid wat Anker als wethouder 
voert. Zo is Almere een van de eerste gemeenten waar 
buurtbewoners zelf speeltoestellen in de openbare  
ruimte mogen zetten of groen mogen beheren en daar-
voor gemeentegeld krijgen. “Wij willen particuliere initia-
tieven niet in de kiem smoren door te streng te handha-
ven en alles dicht te regelen, dat is helemaal niet nodig. 
De speelstoestellen zouden we moeten verwijderen 
omdat de gemeente aansprakelijk is voor alle objecten in 
de openbare ruimte. Een bouwmarktglijbaan is niet door 
de hele keuring en handhavingsmolen gehaald. Dus strikt 

genomen nemen we hier een risico waar de gemeente 
aansprakelijk voor kan zijn. Een kinderdagverblijf heeft 
echter ook gewoon speeltoestellen van de bouwmarkt 
staan. Dus waarom zouden ouders dat niet voor de deur 
op een speelveldje van de gemeente kunnen zetten?  
Wij hebben als gemeente gezegd dat wij de aanspra-
kelijkheid voor eventuele incidenten wel aandurven. 
Ouders regelen het zelf zo goed, we hebben nog nooit 
klachten gehad over ongelukken.” 

Het is voor Anker een belangrijk principe: ‘mensen maken 
de stad’. “ We willen mensen in de positie brengen om  
zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de stad en  
voor elkaar. Dat is wat de ChristenUnie hier ook goed 
doet: wij geven hier echt invulling aan die suffe term 
partici patiesamenleving.”

‘ Wij geven echt invulling aan de suffe term  
participatiesamenleving’ 
Ed Anker, wethouder Almere

Schouder aan schouder in Groningen

“ De veiligheid van de Groningers 

moet voorop staan.”

> Tekst en fotografie Anne Paul Roukema

Provinciale, lokale en waterschaps-
fracties werkten afgelopen maanden 
samen met de Tweede Kamerfractie 
voor de belangen van bewoners in  
het Groningse gaswinningsgebied. 

Kijk voor het hele dossier op  
provinciegroningen.christenunie.nl

CURSUS
VRijHEiD VAn  
GoDSDiEnST

Nederland stond lange tijd bekend als een tolerant en vrij land. 
Maar de vrijheid van geweten en godsdienst staat vandaag de 
dag onder druk: sommige liberalen willen de godsdienstvrij-

heid zelfs afschaffen. Er is steeds minder ruimte voor diversiteit.  
In deze cursus raakt u bekend met argumenten die u sterker 

doen staan in het politieke debat over dit onderwerp.

 2 en 16 april 2014
Zwolle

Meer informatie en aanmelden:  
www.christenunie.nl/opleiding/vrijheid

CURSUS
DUURZAAmHEiD

De ChristenUnie heeft rentmeesterschap hoog in het vaandel 
staan. Maar wat kunt u doen om de besluitvorming in uw 

gemeenteraad of Staten “duurzaam” te beïnvloeden? In deze 
cursus leert u de uitgangspunten van de ChristenUnie rond 
het thema duurzaamheid kennen. U krijgt de gelegenheid 

om een concrete casus uit uw politieke praktijk in te brengen. 
Daarbij creëert u een netwerk dat u verder kan helpen in het 

vinden van oplossingen voor complexere vraagstukken. 

Meer informatie en aanmelden:  
www.christenunie.nl/opleiding/duurzaamheid

 2 en 16 april 2014
Amersfoort

ScHrIjf U NU IN voor deze cUrSUSSeN vAN  
Het cHrISteNUNIe oPleIdINGSceNtrUm

Carla Dik-Faber en Groninger Statenlid Stieneke van der Graaf tijdens 
manifestatie van de  Groninger Bodem Beweging in Middelstum.

<
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nieuws
Zelf iets nieuws te melden? Mail dan naar bestuurdersvereniging@christenunie.nl
Meer nieuws lezen? Ga naar www.christenunie.nl/inhetland

VERTREkkEnDE PoliTiCi

BERT HollEmAn, RAADSliD HARDERWijk,   
TRynTSjE DijkSTRA, RAADSliD HEEREnVEEn,  
PETER WAlinGA, RAADSliD SUDWEST FRySlân

jAn VAn HoEk, WATERSCHAP VECHTSTRomEn, 
klAAS DE VRiES, WATERSCHAP VECHTSTRomEn, 
PETER VAn DijkEn, RAADSliD HARDERWijk,   
liA DE HEij-nAP, RAADSliD HEEREnVEEn

niEUWE PoliTiCi

PRijS PoSTER
 
ChristenUnie Teylingen heeft een originele 
manier gevonden om de jonge inwoners van hun 
gemeente te motiveren om na te denken  
over wat zij belangrijk 
vinden. Door middel van 
een wedstrijd konden 
kinderen een 
posterontwerp maken 
waarop ze afbeelden  
wat zij belangrijk vinden  
in de gemeente.  
Anna Nicola uit 
Sassenheim maakte  
het winnende ontwerp. 
Die tekening is nu 
verwerkt tot een officiële 
verkiezingsposter  > 

Wereldrecord in 
Beetsterzwaag

Vrijdag 7 februari is er in Beetsterzwaag 
een record gesneuveld. De Opsterlandse 
ChristenUniewethouder Rob Jonkman  
verbrak daar namelijk het wereldrecord 
speechen. Om 09.00 ’s ochtends ging de 
wethouder van start met deze ludieke actie 
waarin hij het bestaande wereldrecord van  
33 uur en 46 minuten met bijna een kwartier 
heeft verbeterd. Jonkman speechte over 
zeer diverse onderwerpen. Particulieren en 
organisaties konden voor 50 euro 10 minuten 
aan spreektijd inkopen over een door hun 
gekozen onderwerp. Het opgehaalde bedrag 
komt ten goede aan de Ronald McDonald 
Hoeve in Beetsterzwaag.

BEElDjES
Na meer dan 10 jaar lid geweest te zijn 
van het PU bestuur Utrecht hebben 
Ad Bezemer en Andries Kamstra een 
beeldje overhandigd gekregen voor 
hun rol als respectievelijk bestuurslid 
en voorzitter. Vanuit de kiesvereniging 
Zwartewaterland is een beeldje uitge-
reikt aan Wolbert Meijer als dank voor 
meer dan 20 jaar betrokkenheid, onder 
andere als medewerker voor het we-
tenschappelijk instituut van het GPV, 
hulp in de schaduwfractie, als raadslid, 
voorzitter van de kiesvereniging en als 
wethouder. Mieke van Arkel-Stoit is 
een beeldje gegeven voor haar 12 jaar 
bestuurslidmaatschap van kiesvereni-
ging Apeldoorn. Vanuit kiesvereniging 
Zwolle heeft John van Boven een 

beeldje gekregen voor zijn 13 jaar als 
raadslid, waarvan 11 jaar als fractie-
voorzitter voor in de Zwolse raad. 
Bij kiesvereniging Goeree Overflak-
kee hebben vier veteranen voor hun 
verdiensten een beeldje gekregen: Izak 
van den Boogert is al 30 jaar actief als 
bestuurslid, steunfractielid, en commis-
sielid voor de Tweede Kamer. Ook Jan 
van Gurp is al drie decennia actief als 
Raadslid, Bestuurslid en steunfractie-
lid. Johan Akershoek is 30 jaar actief 
geweest als bestuurslid voor de kiesver-
eniging. Als laatste Flakkeeënaar heeft 
Karel Knoesters een beeldje gekregen 
voor zijn verdiensten als steunfractielid, 
bestuurslid en fractievoorzitter. Voor 
zijn werkzaamheden als voorzitter 

voor de kiesvereniging Neder-Betuwe 
en burgerraadslid, is aan K. van Hal 
een beeldje overhandigd voor 15 jaar 
dienstbaarheid. Als waardering voor 
ruim 35 jaar activiteit als bestuurslid, 
raadslid en lid van het waterschaps-
bestuur in Flevoland heeft Johannes 
Schenk een beeldje gekregen. Bij kies-
vereniging Alphen aan de Rijn hebben 
ook enkele personen een beeldje 
gekregen. Koos van Arkel is al 14 jaar 
raadslid en is jarenlang bestuurslid van 
de kiesvereniging geweest, waaronder 4 
jaar als voorzitter. Dik Berkhout heeft 
een beeldje gekregen voor zijn  
8 jaar als raadslid. Aan Bart Geleijnse 
is een beeldje overhandigd voor zijn rol 
als mede-oprichter RPF Boskoop, voor 
zijn jarenlange bestuurslidmaatschap, 
zijn functie als raadslid en als lid van 
het PU bestuur. Jan Bosman heeft voor 
zijn 15 jaar inzet als bestuurslid en 
voorzitter van de kiesvereniging ook 
een beeldje gekregen. David van Balle-
gooijen van kiesvereniging Zeist heeft 
een beeldje overhandigd gekregen 
voor zijn 18-jarig raadslidmaatschap.

ChristenUnie Veenendaal succesvol in strijd tegen koopzondag
 
Vlak voor de afgelopen kerst heeft de ChristenUnie in Veenendaal een motie van Liberaal Veenendaal voor wekelijkse 
koopzondagen tegengehouden. Fractie voorzitter Jolanda de Heer heeft in een reactie vermeld dat het coalitieakkoord 
een dergelijke motie op voorhand al zou uitsluiten, een positie die door coalitiepartner VVD ook gevolgd is. Met een 
overweldigende meerderheid van 30 tegen 3 is de motie verworpen.

in mEmoRiAm  
ARiE BREEDijk
Arie Breedijk, voorzitter 
kiesvereniging Oldambt,  
is 29 december 2013 
overleden. Hij is 65 jaar 
geworden. Wij zijn dankbaar 
voor al het werk dat hij 
gedaan heeft voor de RPF 
en de ChristenUnie.  
Naast voorzitter van 
Kiesvere niging Oldambt is 
hij  raadslid en voorzitter 
geweest van de Provinciale 
Unie Groningen.   
De ChristenUnie bidt zijn 
familie Gods nabijheid  
en troost toe in deze 
moeilijke periode.

in mEmoRiAm 
RoEloF 
STEEnBEEk
Roelof Steenbeek, voor-
malig waterschapbestuurder 
Groot Salland, is in de 
nacht van 11 februari 
overleden. Na een moeilijke 
en moedige strijd tegen  
een ernstige ziekte is hij  
op 54-jarige leeftijd door 
Christus ontvangen.  
Wij zijn dankbaar voor zijn 
inzet voor de ChristenUnie 
en bidden zijn familie  
Gods ontferming en troost 
toe in deze moeilijke tijd.

TAARTEn VooR  
klEinE SCHolEn
 

Dankzij het behoud van de kleinescholentoeslag 
door onze Haagse fractie kunnen meer dan 
2300 scholen van minder dan 145 leerlingen 
blijven bestaan. Vele lokale ChristenUnie-fracties 
hebben daarop hun plaatselijke basisscholen 
bezocht om hen te feliciteren met een taart 
of bos bloemen. Dat kon op veel waardering 
rekenen. Op de foto  overhandigen Ingrid 
Sterenborg en Okko Dijkstra van ChristenUnie 
Stadskanaal Anneke Vredeveld van de  
Piet Prinsschool een taart. 

VOOr IEDErEEN
Een verkiezingsprogramma leest 
niet voor iedereen makkelijk weg. 
Voor mensen met een verstandelijke 
beperking die toch graag willen 
stemmen kan dit een hoge drempel 
zijn.  De ChristenUnie fractie in 
Zuidhorn heeft op verzoek van 
de Stichting Onderling Sterk een 
aangepast verkiezingsprogramma 

gemaakt. Dit ingekorte programma 
is geschreven in eenvoudige taal  
met duidelijke illustraties, zodat  
je weet waar je op stemt.  
De fractie van Hardenberg heeft 
ook een aangepast programma 
gemaakt naar een idee van een  
vader met een dochter met een  
licht verstandelijke beperking.
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Gebed
Alles begint met gebed. Wij willen u 

vragen om de verkiezingscampagne 

nadrukkelijk in uw gebeden plaats te 

geven. Bid om kracht en wijsheid.  

Wilt u ook uw voorganger vragen om de 

verkiezingen en de christelijke politiek  

in het gebed op te dragen?

Actie: Bid mee voor christelijke politiek Actie: Hang de poster op

Raamposter
In het hart van deze Handschrift vindt u  

een A3 raamposter. Wilt u de poster goed 
zichtbaar ophangen, om op die manier de 
campagne te versterken? Dat kan door de 

poster op te hangen voor het raam van  
uw huis, werkplek, auto of een andere  

goed zichtbare plek.

Geef 
geloof een 

stem

Gift
Voor campagnevoeren is veel geld nodig. Het partijbureau ondersteunt de lokale campagnes 

met advertenties, levering van campagnematerialen en andere zaken. Wilt u daaraan financiëel 

bijdragen? Dan kunt u een gift overmaken. Bij deze Handschrift vindt u een giftenbrief waarin 

staat uitgelegd wat er nodig is, en hoe u een gift kunt overmaken. Wilt u specifiek uw eigen plaats 

steunen? Neem dan contact op met uw lokale penningmeester. 

Actie: maak een gift over

Verkiezingsvoorjaar Campagnevoeren, 
doet u mee?   
Voor een effectieve campagne bent u als lid van de ChristenUnie komende weken  

onmisbaar. Samen met 25.000 andere leden bent u één van onze ambassadeurs.  

Wilt u weten wat u zelf kunt doen? Bekijk dan in dit overzicht de campagneacties  

die u zelf snel en eenvoudig kunt ondernemen en doe mee! 

Dit voorjaar voeren we twee keer 

campagne. Één keer voor de  

gemeente en één keer samen  

met de SGP voor het Europees  

Parlement. Helpt u mee? 

Op deze pagina’s vindt u  

praktische tips over hoe u  

eenvoudig mee kunt doen

Kijk voor meer campagneacties op pagina 16

19 maart 2014  

Gemeenteraadsverkiezingen

 

22 mei 2014  

Europese Parlementsverkiezingen
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Online campagne
De ChristenUnie voert ook online campagne. 
Via social media als Twitter en Facebook kunt 

u uw omgeving in aanraking laten komen 
met de ChristenUnie. Hoe? Heel eenvoudig: 

‘Like’ onze pagina op Facebook,  
doe mee op Twitter of stuur onze 
campagnespot door via Youtube.

Actie: ga naar 
 facebook.com/christenunie,
 twitter.com/christenunie of
  youtube.com/christenunietube

en deel de ChristenUnie met  
uw online contacten.

Gesprek
U steunt de ChristenUnie enorm door in  

uw omgeving af en toe eens een gesprekje 

te beginnen over de ChristenUnie. Via onze 

website, digitale nieuwsbrieven, en deze 

Handschrift vindt u de inhoud om een  

gesprek te beginnen.

Actie: begin eens een gesprekje  

over politiek en de ChristenUnie  

met mensen in uw omgeving 

Doorstuurmail
Vlak voor de verkiezingen ontvangt u  
via email een stemoproep die u kunt 
doorsturen naar uw e-mailcontacten.  

Een laatste herinnering om op 19 maart  
en 22 mei ChristenUnie te stemmen. 

Actie: Stuur de e-mailherinnering  
door naar uw contacten

@

Actie: Neem dan contact op met het 
bestuur van uw eigen kiesvereniging 

of ga naar www.christenunie.nl/
ikdoemee. Contactgegevens van uw 

kiesvereniging vindt u op de website.

Uw kiesvereniging
De kiesvereniging in uw eigen 

woonplaats onderneemt verschillende 
campagneactiviteiten bij u in de 

buurt. In de meeste gevallen heeft uw 
kiesvereniging u daarover al benaderd. 

Samen campagnevoeren is natuurlijk het 
leukste, en in de laatste weken van beide 
campagnes bent u nodig om te flyeren, 

posters te plakken of mee te doen bij lokale 
activiteiten. Doet u lokaal mee? 

En de vooruitzichten voor morgen, woensdag 

19 maart: ‘Veel zon, maar ook enkele onweers-

buien, en een stevige wind met storm aan de 

kust’. Wow, als dat zou kunnen, denk ik dan als 

weerman. lijkt me wel een boeiend weertje. in 

ieder geval weer waar ik, als meteoroloog, heel 

veel energie van krijg. letterlijk en figuurlijk.

Stel je voor dat het met de gemeenteraadsverkiezingen 
echt zulk weer wordt. Er wordt nogal wat af gefilosofeerd 
over de invloed van het weer op het stemgedrag, en  
de verkiezingsuitslag. In ieder geval zou je er met  
een weersverwachting als hiernaast genoemd sowieso  
niets van kunnen zeggen. Het is een exotische mix met 
‘van alles wat’. 
Maar misschien zou het beter zijn als het snikheet wordt. 
Een all time warmterecord voor maart. In zomerse outfit 
naar de stembus om de hoek. Het zou zomaar effect 
kunnen hebben op de uitslag. Twijfelaars en zwevende 
kiezers die verhit en bezweet bij het stemhokje aanko-
men, stemmen misschien ineens wel veel groener dan 
gebruikelijk. Duurzamer. Want die extreme hitte, dat 
moet toch wel te maken hebben met al die geruchten 
over de opwarming van de aarde. Welke partij profileert  
zich als meest duurzame partij, en heeft oog voor de 
gevaren van klimaatverandering?

Ik ben ervan overtuigd dat klimaatverandering, boven-
dien nauw verbonden met voedselschaarste en water-
tekorten (en overschotten door overstromingen), de 
hoogste prioriteit zou moeten genieten. Van de kiezer,  
en (dus!) ook van de politiek. Wat mij betreft stemmen we 
in de toekomst alleen nog maar met een groen potlood.  
Als signaal, als oproep. En komt het er in de politiek op 
aan, om de andere partij te groen af te zijn.

En als het op 19 maart dan toch zonnig is met harde 
wind? Ideaal toch. Daar krijgen we veel energie van.  
Laat de windmolens maar draaien en de zonnepanelen 
maar glinsteren in het heerlijke lentelicht!

Reinier van den Berg
Meteoroloog 

Groen 
potlood 

Gastcolumn: Reinier van den Berg
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Zo rondom de verkiezingen is Europa weer wat meer  
‘in beeld’. Die weken moeten dan ook volop gebruikt  
worden om je geluid over Europa te laten horen. Welk  
geluid maakt de ChristenUnie eigenlijk binnen Europa?
“We hebben niet voor niets als slogan ‘Samenwerking ja, 
Superstaat nee’. Dat is voor de ChristenUnie overigens 
niet een nieuwe houding ten opzichte van Europa. SGP/
RPF/GPV-Europarlementariër Leen van der Waal had in 
1984 precies dezelfde slogan op zijn beleid kunnen 
plakken. Ik vind dat we als partij, ook in samenwerking 
met de SGP, een hele consistente lijn voeren, al tientallen 
jaren. Eurorealistisch zo je wilt.
Brussel krijgt steeds meer invloed. En in sommige 
gevallen is dat goed, juist bij onderwerpen waarbij 
grenzen nauwelijks nog bestaan. Over bijvoorbeeld 
milieu, landbouw, visserij en transport worden de 
belangrijkste besluiten niet meer in Den Haag  
genomen, maar in Brussel. Ik weet ook dat er veel 
mensen in het Europees Parlement zijn die willen dat 
Europa nog meer invloed krijgt. Bijvoorbeeld op het 
gebied van gezondheidszorg, belastingen en pensioe-
nen. Dat vind ik nergens voor nodig. Die onderwerpen 
kunnen we prima in Nederland zelf regelen.”

Jullie gaan de komende verkiezingen ook intensief met de 
SGP samenwerken. Gaan jullie hetzelfde geluid laten horen?
“Absoluut. We hebben een gezamenlijk programma en de 
campagne naar de komende verkiezingen toe zullen we 
ook samen voeren. In de hoop dat we christelijke politiek 
nog beter op de Europese kaart kunnen zetten de 
komende vijf jaar.
Als alle kiezers die bij de vorige Tweede Kamer  
verkie zingen op de ChristenUnie of de SGP hebben 
gestemd dat nu weer doen, dan halen we drie zetels  
in het Europees Parlement. Dat zou geweldig zijn!” 

Drie zetels? Als je slechts 3 van de 750 zetels in het  
Europees Parlement hebt hoort niemand je toch?
“Natuurlijk wel! Er zijn regelmatig stemmingen die op  
een paar zetels verschil worden beslist. En wij kunnen  
die verschilmakende stem zijn. Vergelijk het maar met 
een schaatswedstrijd. Daar is het verschil tussen winnen 
of verliezen vaak maar een honderdste. Een minimaal 
verschil met maximale betekenis. Wij zijn regelmatig  
die honderdste.”

Ook de afgelopen vijf jaar heeft Peter regelmatig  
verschil mogen maken. Bijvoorbeeld op het gebied  
van godsdienstvrijheid.
“In de winter van 2012/2013 ben ik samen met een 
collega een werkgroep begonnen om godsdienstvrijheid 
op de kaart te zetten. Het viel ons namelijk op dat er in 
het Europees buitenlands beleid niet gesproken werd 
over het recht om voor je geloof uit te komen. 

Peter van Dalen: 
een bevlogen  
realist in Europa

Het is ‘achterbanweek’ zoals ze dat in Brussel noemen. De Europarlementariërs zijn allemaal in hun eigen land 

om hun eigen achterban te spreken. Dus in plaats van de trein naar Brussel neem ik de auto naar Houten en 

beland daar tegenover Peter van Dalen. Europarlementariër voor de ChristenUnie fractie, getrouwd,  

vader van drie zoons en woonachtig onder de rook van Utrecht.

“ Wij mogen met minimale middelen 
een maximaal verschil maken.”

Het Europees Parlement in Staatsburg

<

Peter van Dalen, Europarlementariër voor de ChristenUnie-fractie. Peter houdt tijdens zijn bijdrage over geloofsvrijheid in Straatsburg een 

verbrande Egyptische bijbel omhoog. Een symbool van christenvervolging in dat land.

<
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Met onze werkgroep hebben we dat onderwerp op de 
kaart gezet, onder andere bij de Europese Coördinator 
van Buitenlandse Zaken Catherine Ashton, die ons 
persoonlijk kwam vertellen dat onze inzet haar de ogen 
had geopend voor het grote gebrek aan godsdienst-
vrijheid in veel landen.” 

Dat is natuurlijk een prachtig verhaal, maar om ergens 
aandacht voor te vragen heb je niet per se een Europees 
Parlement nodig. Waarom maakt wat jij doet namens  
de ChristenUnie dan een verschil?
“Omdat we vanuit die werkgroep in het voorjaar van 2013 
begonnen zijn met het maken van een toolkit voor de 
meer dan 150 ambassades van de EU wereldwijd.  
Een soort gereedschapskist vol instrumenten die een 
ambassade helpt om te monitoren of er geloofsver-
volging is in een land en welke stappen ze vervolgens 
kunnen zetten om de regering van dat land te corrigeren. 
In juni 2013 is die toolkit vastgesteld door de Raad van 
Ministers van Buitenlandse Zaken. Dat betekent dat nu 
alle ambassades van de EU concreet aan de slag kunnen 
om geloofsvervolging tegen te gaan. Er kan zelfs worden 
besloten om Europese financiële hulp aan landen stop  
te zetten als ze niets doen tegen geloofsvervolging.  
Voor zoiets werken we dan ook weer samen met  
onder andere Open Doors. Prachtig vind ik dat.”

Dat is helemaal in het straatje van de ChristenUnie en heel 
belangrijk, maar je vertegenwoordigt uiteindelijk toch ook 
heel Nederland in Brussel?
“Absoluut. De B.V. Nederland noem ik dat. Ik ben bijvoor-
beeld ook erg actief op het gebied van transport. Er is in 
Brussel een fonds met vele miljarden om de transport-
verbindingen tussen steden in verschillende landen te 
verbeteren. Verbindingen zowel over het water, over de 
weg als over het spoor. De afgelopen jaren ben ik met 
succes bezig geweest om Nederland een prominente 
plek in dat fonds te geven. Ik zit nu dan ook regelmatig 
om de tafel met gemeenten die voorstellen hebben om 
hun eigen infrastructuur of industrieontwikkelingen te 
verbeteren en die daarvoor geld uit Europa nodig 
hebben. Dan komt Europa ineens heel dichtbij. Of een 
Nederlandse gemeente dat ene project wel of niet kan 
doen bepaalt of de werkgelegenheid, en daarmee de 
economische welvaart, in die regio groeit of juist niet.”

De passie die Peter heeft voor Europa en de Europese Unie 
staan in contrast met het huidige klimaat dat in Nederland 
heerst over Europa. Een klimaat dat hij betreurt, maar ook 
wel begrijpt.
“Ja, ik weet dat veel mensen Brussel ervaren als een 
ver-van-mijn-bed-show. Ik ben dan ook constant bezig 
me af te vragen hoe ik zichtbaar kan maken wat we doen 

en hoe belangrijk dat is. Dat is lastig. Waar je in de Tweede 
Kamer bij iedere deur die je opendoet een microfoon 
onder je neus krijgt is de media-aandacht in Brussel veel 
minder. Die overweldigende media-aandacht mis ik niet 
echt, maar het zorgt er wel voor dat het moeilijker is om 
‘in beeld’ te blijven bij je achterban. Goed zichtbaar zijn 
voor onze kiezers en de achterban, dat is en blijft een 
belangrijke uitdaging!” 

En we ontkomen er niet aan. Terugkijkend op de afgelopen 
jaren komt de eurocrisis ook nog even voorbij. De noodsteun 
aan Griekenland en wie we daar nou eigenlijk mee  
geholpen hebben.
“De Grieken zelf nauwelijks. Die zitten nu met een 
staatsschuld die ze nooit meer terug kunnen betalen.  
Het zou voor Griekenland het beste zijn om uit de euro te 
stappen, terug te gaan naar de drachme (de oude Griekse 
munt, red.) en van daaruit opnieuw te werken aan hun 
concurrentiepositie. En natuurlijk moeten we ze daar een 
beetje bij helpen. We zullen ze een deel van die schuld 

kwijt moeten schelden. Ik geloof dat dit de enige manier 
is om een land als Griekenland echt te helpen.”

Dat dit nu gebeurd is met landen als Griekenland  
en Cyprus is niet meer terug te draaien, maar hoe  
moet het verder met de euro?
“Volgens het huidige beleid mag een land toetreden tot 
de Eurozone als het voldoet aan een aantal eisen. Als zo’n 
land dan eenmaal in de euro zit, kan het er niet meer uit! 
Er zijn geen afspraken gemaakt over wat de consequen-
ties zijn als een land niet meer aan die eisen voldoet.  
Wij vinden dat zo’n land er dan uit moet kunnen.  
De Eurozone moet van tijd tot tijd examen doen  
en als je daarvoor zakt, dan moet je er uit.”

Het gesprek loopt ten einde en ik ben benieuwd hoe het  
zou zijn als we over vijf jaar weer bij elkaar gaan zitten  
om te praten over zijn rol in Europa. Hoe wil hij dan dat  
er terug gekeken wordt op zijn werk daar?
“Dat is een vraag die ik me ook vaak stel. Ik zou het 
geweldig vinden als mensen gaan zien aan onze  
woorden en onze daden dat we opkomen voor 
godsdienst vrijheid in de wereld. Natuurlijk doen we  
nog veel meer in Brussel, maar dit is toch het hart van 
onze Europese politiek. Dat wil ik ook de komende  
vijf jaar graag waarmaken.”

> Tekst Matthijn Buwalda

Peter in gesprek met Koptische christenen<

“ Alle ambassades van de EU kunnen 
nu concreet aan de slag om geloofs-
vervolging tegen te gaan.”

Europese Parlementsverkiezingen
Op 1 februari stelde het congres de lijst en het programma voor de Europese verkiezingen vast.

De ChristenUnie Kandidaten  
Europees Parlement
1.  Peter van Dalen
2.  Ruud van Eijle
3.  Stieneke van der Graaf
4.  Leon Meijer
5.  Joanne van der Schee - van de Kamp
6.  Rinze Broekema
7.  Maaike Niemeijer-Schaap 
8.  Benjamin Beldman
9.  Mark Knevel
10.  Auke Minnema 
11.  Andries Bouwman
12. Jochem Pleijsier (niet op foto)

<
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in portefeuilles als economische 

zaken en financiën mag dan een 

kille ondertoon meeklinken, 

voor Carola Schouten zijn ze 

allesbehalve hard en zakelijk. 

Terwijl de liberale lancering van 

de participatiemaatschappij 

zich afgelopen jaar voltrok, gaf 

de Haagse ChristenUnie-politica 

de economie kleur.  

Een menselijke kleur. 

Financieel specialist Carola Schouten zette het afgelopen 
jaar de economische visie van haar partij stevig op de 
kaart. Zittend aan de keukentafel in haar Rotterdamse 
woning lukt het haar zowaar dat standpunt in één  
zin samen te vatten: “De economie moet dienstbaar  
zijn aan mensen.” 

Niet zelden kreeg Schouten afgelopen jaar ruimte om dit 
ChristenUnie-geluid in de hoogste bestuurlijke kringen 
van ons land te laten resoneren. Een prominente rol voor 
haar was namelijk weggelegd bij de onderhandelingen 
van het Herfstakkoord, dat uiteindelijk september vorig 
jaar werd beklonken. En ja, daar heeft Schouten heel wat 
nachtrust voor moeten inleveren. Vaak had de klok  
‘s nachts drie uur geslagen, voordat de besprekingen 
werden afgerond. “We leefden op adrenaline, op koffie  
en cola. Het waren dagen waarin er maar twee zaken 
speelden: werken en slapen. Op een avond berekenden 
we hoeveel uur we de afgelopen week hadden geslapen. 
We kwamen op twintig.”

zwAAr oP de mAAG
Maar de ChristenUnie zat met de coalitie om de tafel en 
daar deed Schouten het voor. Ze wist meermaals de 
plannen dusdanig bij te schaven dat ook haar eigen partij 
er mee kon leven. Neem het plan van staatssecretaris 
Jette Klijnsma om te korten op de Nabestaandenwet.  
Als het aan de bewindsvrouw lag, zouden weduwen en 
weduwnaars bij te weinig inkomsten maximaal een jaar 
een uitkering krijgen. En dan moesten ze maar weer aan 
het werk. “Dat lag me echt zwaar op de maag”, zegt 
Schouten. “Wij waren er pertinent op tegen dat nabe-
staanden op deze manier werden getroffen. Vaak gaat 

het om gezinnen met kleine kinderen die zich in een heel 
moeilijke fase bevinden. Lang hebben we ervoor 
gestreden, maar het is ons gelukt om de plannen van 
tafel te krijgen. Toen ik dat punt binnen had – sorry, dat 
klinkt wat technisch, een beetje Haags – en terugliep 
halverwege de onderhandelingen, ja, toen was ik  
echt dankbaar.”

Ook bij andere besluitvorming was de ChristenUnie nauw 
betrokken, zegt Schouten. “Er is veel geld vrijgemaakt 
voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid. We hebben 
een tegemoetkoming voor de kosten van chronisch 
zieken en gehandicapten in stand kunnen houden.  
Er is heel gericht geld ingezet voor ontwikkelingssamen-
werking in Syrië. En dat geld ging niet alleen naar de 
VN-koepels, maar vooral naar organisaties als World 
Vision en ZOA, die met hun voeten in de klei staan.  
We hebben aan de rem getrokken toen het kabinet de 
kinderbijslag wilde verlagen en een exit van gratis  
schoolboeken dreigde. Over al deze zaken hebben  
we intensief mee-onderhandeld.”

ScHUldIG
In haar economische en financiële onderhandelingen  
laat Schouten haar visie op de dienstbaarheid van de 
economie graag gelden. Wat haar betreft is de economie 
te vaak uitgangspunt van al het politieke denken. Over de 
opmerking van onderwijsminister Jet Bussemaker dat 
vrouwen die gestudeerd hebben en vervolgens niet gaan 
werken zich schuldig moeten voelen, kan ze zich dan ook 
opwinden. “Je redeneert daarmee over studeren uitslui-
tend vanuit het perspectief van de economische waarde. 
Wij benadrukken ook graag het vormende aspect, en dat 

“ Economie moet 
dienstbaar zijn 
aan mensen”

“ We hebben oog voor 
de samenleving en in 
het bijzonder voor hen 
die tussen de wal en het 
schip dreigen te vallen”

<   Carola Schouten
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deze vrouwen en mannen op een andere manier ook van 
onschatbare waarde zijn. Bijvoorbeeld als ze hun 
kinderen opvoeden. Deze facetten ontbreken in een 
dergelijke zienswijze volkomen.”

De economie is teveel maatstaf geworden voor plannen 
die in Den Haag worden ontwikkeld, vindt Schouten.  
“Het vergroten van de arbeidsparticipatie is daar ook een 
voorbeeld van. Ik vind het belangrijk dat ouders zelf de 
keuze kunnen maken over hoe ze werk en zorg kunnen 
combineren. Maar de tendens is: werken, werken, nog 
meer werken. Want werken is goed voor de economie  
en voor het bruto nationaal product. Maar is het ook 
goed voor de samenleving?”

HeldeN
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op  
19 maart wil Schouten dan ook benadrukken dat de 
ChristenUnie zich die vraag voortdurend stelt.  
En wanneer dat je uitgangspunt is, gebeuren er ook 
daadwerkelijk goede dingen, stelt Schouten. “Gelukkig 
wel. Er zijn heel veel mensen die vrijwillig voor hun 
naasten willen zorgen. We roepen de overheid op om dat 
ook te zien. Dat er tal van maatschappelijke organisaties 
en particuliere initiatieven zijn die de lokale overheden 
veel werk afvangen. Dat mensen betrokken zijn bij elkaar. 
Dat er in stilte, achter de schermen duizenden gedreven 
vrijwilligers actief zijn. Voor mij persoonlijk zijn dat de 
echte helden.” 

De campagne van ChristenUnie/SGP die in Rotterdam 
loopt, haar eigen gemeente, heeft die boodschap heel 
fysiek gemaakt. Onder het thema Mooierdam – exact, een 

positieve variatie op Rotterdam – laten ze zien dat er in 
de stad al enorm veel mooie dingen gebeuren. In een 
campagnewinkel tegenover het stadhuis aan de Cool-
singel zijn allerlei maatschappelijke organisaties, clubs  
en initiatieven bij elkaar gebracht: een repaircafé, een 
kunstenaar, een soort winkeltje dat kleding verkoopt  
van ecologische verantwoorde stoffen waaraan  
bovendien geen kinderarbeid te pas is gekomen.  
“Ik vind dat heel stoer. Het is een optimistisch geluid  
dat gehoord mag worden.” 

Zelf trekt Schouten komende weken ook het land in, 
maar de lokale partijen en hun lijsttrekkers moeten 
centraal staan, vindt ze. Als ze het ChristenUnie-geluid 
maar vertolken. “We hebben oog voor de samenleving en 
in het bijzonder voor hen die tussen de wal en het schip 
dreigen te vallen. Dat is wel de kern, denk ik.”

IN GeSPrek
Oog hebben voor de samenleving betekent voor 
Schouten ook heel concreet met mensen van de straat in 
gesprek gaan. Recent sprak ze bijvoorbeeld een jongge-
handicapte over de kabinetsplannen om de Wajong over 
te hevelen naar de bijstand. “Ik constateerde dat hierover 
veel angst bestond. Mensen zouden hun aangepaste 
woning moeten ‘opeten’ of de hun uitgekeerde letsel-
schadevergoeding op een oneigenlijke manier moeten 
spenderen. Als deze groep gehandicapten in het 
bijstandsregime zouden belanden, krijgen ze harde 
klappen te verduren. Ik wist wat ons bij de onderhande-
lingen te doen stond. Uiteindelijk is het ons gelukt de 
huidige Wajongers te ontzien. Dankzij dat soort gesprek-
ken krijg je soms goed zicht op problematieken.” 

Die voeling met de praktijk van het alledaagse leven 
kenmerkt Schouten. Gevraagd naar een persoon die haar 
recent heeft geïnspireerd, leidt de queeste van Schouten 
namelijk niet langs wereldtonelen van Nobelprijswin-
naars, mondiale vredestichters of politieke toptalenten. 
Natuurlijk, ook onder hen bevinden zich haar inspirators. 
Maar in eerste instantie denkt de politica terug aan een 
gesprek dat ze kortgeleden had met een meervoudig 
gehandicapte vrouw in een rolstoel. “Ze woonde zelfstan-
dig, was bezig met de afronding van haar studie, schreef 
aan een boek – en dat alles dus terwijl ze meerdere 
handicaps had. Toen ik haar vroeg waar ze nu allemaal 
tegenaan liep en wat er beter kon, antwoordde ze dat ze 
juist zo’n goed leven had. Dat raakte me. Haar doorzet-
tingsvermogen, de levensvreugde, de dankbaarheid, ja, 
die dingen heb ik meegenomen.” 

Zaken als abortus en onderwijs zijn bevoegdheden van 
de lidstaten zelf. Desondanks is er een actieve seculiere 
onderstroom in Brussel die op dit gebied maar al te graag 
haar mening opdringt aan lidstaten. Iedereen die het een 
probleem vindt om van abortus een Europawijd recht te 

maken heeft alle EU-verdragen aan zijn kant staan.  
Toch wordt je dan al snel als religieuze extremist  
aangeduid door het links-liberale deel van het Europees 
Parlement. Vrijheid van meningsuiting gunnen zij  
blijkbaar alleen aan gelijkgezinden…

> Tekst Jasper van den Bovenkamp

Met grote regelmaat agenderen links-liberale Europarlementariërs de meest opmerkelijke voorstellen over bijvoor-
beeld abortus en seksuele voorlichting op basisscholen. Het geloof een stem geven in Europa is meer dan ooit nodig.

Geef geloof een stem, 
vooral in Europa
Abortusrapport weggestemd in Europees Parlement

Lees verder op pagina 26   >
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Partijbureau
Postbus 439, 3800 AK Amersfoort
Tel. 033 4226969
bureau@christenunie.nl
bank: 37.29.30.018

eerste kamer
Tel. 070 3624571

tweede kamer
Tel. 070 3183057 | christenunie@tweedekamer.nl

eurofractie
Tel. 06 52244464 | info@eurofractie.christenunie.nl

wetenschappelijk Instituut
Tel. 033 4226960 | wi@christenunie.nl

cbb
HandSchrift verschijnt in braille en audio bij
het CBB Tel. 0341 565 499

druk
Kon. BDU Grafisch bedrijf
Advertenties
Tel. 033 422 69 50| handschrift@christenunie.nl

Giften
De ChristenUnie steunen met uw gift?
37.29.30.018 t.n.v. ChristenUnie te Amersfoort

legaten
Gedenkt u de partij testamentair dan luidt de tenaamstelling:
Vereniging de ChristenUnie Amersfoort. KvK dossiernr. 32080551

lidmaatschap
Het lidmaatschap valt samen met het kalenderjaar.
Opzeggen kan alleen schriftelijk voor 30 november bij de
ledenadministratie: ledenadministratie@christenunie.nl.
Alle mutaties worden door de ledenadministratie per
email of per post aan u bevestigd.

NAw-gegevens
De ChristenUnie registreert NAW-gegevens van alle leden.
Zorgvuldig geselecteerde derden mogen onze leden af en
toe gerichte aanbiedingen doen. Vragen of bezwaar?
Bel onze ledenadministratie.

van al het nieuws

Blijf op de hoogte

OnlinE DOORGEVEn
Mis nooit meer iets uit de christelijke politiek. Geef uw 
e-mailadres vandaag door en blijf op de hoogte van 
nieuws, aanbiedingen en acties. Ook wanneer u de 
nieuwsbrief niet wilt ontvangen stelt de ChristenUnie 
prijs up uw e-mailadres. Zo kunnen we tijd en geld  
besparen met de administratie rondom uw lidmaatschap. 
U kunt zelf eenvoudig uw voorkeuren doorgeven.

(Lukt het niet om uw e-mailadres door te geven via het web-

formulier? Stuur dan een e-mail met uw voor- en achternaam, 

geboortedatum en e-mailadres naar email@christenunie.nl)

QR code

Scan deze code met uw mobiele  
telefoon en ga direct naar  
www.christenunie.nl/email

Geef vandaag eenvoudig uw e-mailadres door 
via www.christenunie.nl/email

De ECPM, de Europese politieke partij van de Christen-
Unie en SGP, werkt nauw samen met Europarlementariërs 
en organisaties om vanuit een christelijke identiteit op 
een positieve manier de Europese politiek te beïnvloe-
den. Onlangs boekte de ECPM, samen met vele partners 
een overwinning door effectief oppositie te voeren tegen 
het zogenoemde “Estrela rapport”. Het rapport werd  
weggestemd in het Europees Parlement (zie kader).  
Op dit moment probeert de S&D Groep (sociaaldemo-
craten) echter weer om hetzelfde rapport (voor de vierde 
keer!) in een ander jasje door het Europees Parlement 
heen te krijgen.

Op het congres van de ChristenUnie van 1 februari  
stipten zowel Peter van Dalen als ECPM vicevoorzitter 
George Rukhadze het Estrela rapport nog even aan:  
al zouden christelijke partijen zich in de Europese politiek 
niet op medisch-ethische thema’s willen richten, de  
agenda van anderen zorgt ervoor dat we ons er wel mee 
moeten bemoeien. Zodoende zijn zaken als recht op 
leven, vrijheid van geweten en het gezin wel degelijk 
Europese onderwerpen geworden!

Gelukkig zijn er steeds meer mensen en organisaties 
die dat beseffen. Op 13 februari werd het ‘Platform voor 
fundamentele rechten & vrijheden in de EU’ gelanceerd 
(www.stemvoorhetleven.eu). Hierin zijn veel Nederlandse 
organisaties vertegenwoordigd die opkomen voor leven, 
gezin en vrijheid.  
 
omdat er maar één lijst is die consequent voor deze 
waarden staat is hun (en ons) stem advies duidelijk: 
ChristenUnie-SGP!

Speerpunten ECPM Europese verkiezingen:

In Brussel waait al jaren een gure seculiere wind.  
Een tegengeluid is vaak ver te zoeken. Op het  
gebied van waarden als het (kwetsbare) leven,  
gezin en gewetensvrijheid is de ECPM de enige  
partij die een ander herkenbaar geluid laat  
horen. In de aankomende campagne richt de  
ECPM zich dan ook op de volgende punten:

1.  Opkomen voor menselijke waardigheid
2.    Het effectief bestrijden van mensenhandel  

& prostitutie
3.   Een relationele economie die zich richt op welzijn
4.  Opkomen voor het gezin
5.   Waarborgen van vrijheid van geloof en geweten

Het Estrela rapport 
De IPPF (pro-abortuslobby) heeft in een  
persconferentie met zoveel woorden aangegeven 
daadwerkelijk te hebben meegeschreven aan  
dit rapport dat vervolgens door Europarlemen-
tariër Mevr. Edite Estrela (Portugal) is ingediend  
in het Europees Parlement. Vandaar de naam 
‘Estrela rapport’. 

Het ‘Estrela rapport’ is meer dan een pleidooi om 
abortus op te nemen in EU beleid. Dit rapport is 
een weergave van de bredere agenda van deze 
lobby die onder andere wil zorgen dat:
•	 Abortus	een	recht	wordt	in	de	hele	EU
•	 	Er	geen	ruimte	is	voor	gewetensbezwaren	in	

de medische sector
•	 	Seksuele	voorlichting	verplicht	wordt	op	alle	

basisscholen (de inhoud door Brussel bepaald)
•	 	Ouders	niet	meer	de	primaire	opvoeders	van	

kinderen zijn

 George Rukhadze, Vice-Voorzitter ECPM  
op het congres van 1 februari.

> Tekst Guido van Beusekom, ECPM

Noteer AlvASt IN Uw AGeNdA
Unie- en Ledencongres

21 juni, Ede

Disclaimer ECPM
Vanaf 2010 worden de activiteiten van de ECPM financieel ondersteund door het Europees Parlement. De verantwoordelijkheid voor de 
communicatie van de ECPM in enige vorm berust bij de ECPM. Het Europees Parlement is niet verantwoordelijk voor deze informatie en 
het gebruik ervan.



mijn partij

Een stad als Den Haag heeft 
de ChristenUnie gewoon 
nodig. Mijn partij gaat uit van 
de kracht van de samenleving 
maar komt ook op voor wat 
kwetsbaar is. We hebben hart 
voor de stad en kunnen met 
ons positief-christelijke  
geluid veel betekenen.

els douma, den Haag  


