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Arie Slob over de crisis:

‘Juist nu
		 opkomen
voor gezinnen’

Beste ChristenUnie-vrienden,
Het was een bijzondere week. We zaten als fractie om de tafel om stevig door te
spreken over de zeer intensieve onderhandelingen over de begroting van 2014.
De uitkomst was toen nog ongewis, maar we wisten wat we wilden. Knokken voor
gezinnen, voor werk, voor kwetsbaren, voor Gods schepping. Aan het eind van ons
gesprek hebben we gebeden en samen gevraagd om Gods leiding en Zijn zegen.
Zo hebben we in de week van onderhandelen keuzes gemaakt.
Er ligt nu een akkoord waar ook de handtekening van de ChristenUnie-fractie
onder staat. Samen met Carola Schouten heb ik dagen en vaak nachten lang
onderhandeld en de voortgang steeds weer besproken met de fractie. Het heeft
geleid tot een forse aanpassing van de kabinetsplannen. De nieuwe plannen
zorgen voor meer steun aan gezinnen, aan alleenstaande ouders, het ontzien van
nabestaanden, chronisch zieken en gehandicapten en steun voor werkgelegenheid
in de regio.
Is alles alleen maar geweldig? Nee. Zeker niet al onze wensen zijn ingewilligd. Dit is
geen alles omvattend regeerakkoord, alleen maar een fors aangepaste begroting.
Daarom is en blijft er afstand tussen het kabinet en onze fractie. We blijven in de
Kamer onverminderd strijden voor bijvoorbeeld de beschermwaardigheid van het
leven, voor een menselijker asielbeleid en voor betere zorg voor Gods schepping.
Toch zetten we onze handtekening onder dit begrotingsakkoord. Omdat zaken
verbeterd zijn voor mensen voor wie we steeds weer willen opkomen. Dit akkoord
behoedt ons land ook voor een nieuwe politieke crisis die de economische crisis
alleen maar erger had gemaakt. Ook dat weegt voor onze fractie mee. Ook daarin
proberen we het goede voor ons land te zoeken.
Zo hebben we onze keuzes gemaakt. En we blijven bidden om zegen over deze
keuzes. Dank voor uw betrokkenheid, uw meeleven en uw gebed.
Met een hartelijke groet,
Arie Slob
Ps. Meer lezen over de begrotingsafspraken?
Ga naar www.christenunie.nl/begrotingsafspraken2014

Begrotingsakkoord
> Foto Eline van der Woude
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‘Ik mis
het werken
heel erg’
Vol geloof en vertrouwen in de toekomst
kochten Stéfan en Jedidja eind 2009 in Utrecht
hun eerste huis. Afgelopen zomer kregen ze
hun eerste kindje, Amélie. Helaas verstoorde
de economische tegenwind - die zo velen in
Nederland hard raakt - het geluk. Net na de
zomer raakten ze beiden hun baan kwijt.
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Het verhaal van Stéfan
en Jedidja is een bijna
alledaags voorbeeld van
vele duizenden gezinnen in
Nederland. Dagelijks raken
honderden mensen hun
baan kwijt. Er zijn bijna
700 duizend werklozen in
Nederland - zeven procent
van de beroepsbevolking.
Aan tafel
De verhalen van deze mensen grijpen Tweede Kamerfractievoorzitter Arie Slob aan. In aanloop naar de Algemene
Politieke Beschouwingen eind september reist hij door het
land - Zwolle, Amersfoort, Hoogeveen, Veenendaal, Amsterdam en Rotterdam - en spreekt hij met werklozen die
zich letterlijk blauw solliciteren, maar meestal niet eens een
ontvangstbevestiging van hun sollicitatiebrief ontvangen.
Mensen die na meer dan veertig jaar trouw dienstverband
op straat terechtkwamen.
Voor Handschrift schuift Arie aan tafel aan bij Stéfan (30) en
Jedidja (29) Berkheij. Arie heeft boodschappen gedaan en
ze koken samen.
Failliet
Met de kleine Amélie op de arm vertelt de jonge moeder.
Ze werkte als zorgcoördinator op een GGZ-afdeling . Ze
gaf leiding aan 35 verpleegkundigen. "Maar ik had een
tijdelijk contract. De organisatie ging dit voorjaar bijna
failliet. Toen ik na mijn zwangerschapsverlof terugkwam,
is dat contract niet verlengd."
Ook de kersverse vader, Stéfan, is sinds augustus werkloos. De vastgoedbeheerder waar hij werkte verlengde
zijn contract niet. Hij kijkt nu wel rond, maar werk is er in
de vastgoed eigenlijk niet. Daar is hij wel voor opgeleid.
"Heel veel projecten liggen gewoon stil." Nu is Stéfan met
een vriend bezig een muziekschool op te zetten onder de
naam Creative Arts Productions. Hij wil zelf daar gitaarles
geven. "Maar ik wil ook weer als technisch manager aan
de slag.""Het is heel bizar eigenlijk", zegt Jedidja. "Dit is
al de tweede keer dat ik door faillissement mijn baan
verlies. We hebben allebei afgeronde hbo-opleidingen. Ik
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heb Maatschappelijk werk en dienstverlening én Journalistiek gedaan." Stéfan: "De eerste keer toen Jedidja door
faillissement werkloos raakte, liep ze veel inkomsten mis.
Op een gegeven moment konden we de hypotheek niet
meer betalen. Daar konden we toen nog met de bank
over praten. Zij hebben tegenwoordig ook geen zin in de
rompslomp van een gedwongen huizenverkoop. Vrij snel
daarna vonden we allebei al weer een baan en konden
het huis weer betalen. Zo ver kwam het gelukkig dus
niet. Nu moeten we wel weer oppassen. Dit moet niet te
lang gaan duren."
Een vleesje minder
Jedidja: "Wij doen onze uiterste best om niet rood te
staan. Dan maar een vleesje minder, denk ik dan. Bij
het boodschappen heb ik geleerd dat je juist niet naar
aanbiedingen moet kijken, want dan ga je sneller dingen
kopen die je eigenlijk niet nodig had. Ook kleding kopen
we soms tweedehands. Zo ben ik ook opgegroeid."
Met een lach: "Wij zijn denk ik heel slecht voor de
economie eigenlijk." "Maar wel heel goed voor de
recyclingeconomie", lacht Arie mee.

stimuleren

'We moeten werklozen stimuleren actief
te blijven, juist door vrijwilligerswerk'
Relativerend
Stéfan: "Stel dat het zover komt dat we ons huis moeten
verkopen en dat we eruit moeten. Ik heb inmiddels wel
losgelaten om er zoveel waarde aan te hechten. Mijn
ouders waren vroeger zendeling in Mali. Ik heb gezien
dat mensen net zo gelukkig kunnen zijn met een
plaggenhutje. Wij woonden daar zonder stromend
water en elektriciteit. Dat relativeert ontzettend."
Gezin
Jedidja vraagt Arie wat de ChristenUnie nu precies
bedoelt met 'wij zijn er voor het gezin'. Arie: "Wij dragen
uit dat gezinnen belangrijk zijn voor de samenleving.
Jullie gezin bijvoorbeeld moet een warme plek zijn
waar jullie dochter Amélie kan opgroeien. Zij moet,
net als andere kinderen, uiteindelijk zelfstandig een
plek kunnen innemen in de samenleving. De overheid
draagt een verantwoordelijkheid om de samenleving
goed te laten functioneren. Dan moet je niet door allerlei bezuinigingen gezinnen zo zwaar treffen dat ze in de
problemen komen met de opvoeding van hun kinderen
en de keuzes die ze daarin kunnen maken. Dat wil niet
zeggen dat mensen die niet in een gezinsverband leven
onbelangrijk zijn, maar gezinnen vormen wel de kern
van onze maatschappij. Ik heb letterlijk tegen Rutte

gezegd dat ouders die zelf voor hun kinderen zorgen
zich nu afvragen of zij iets verkeerds doen. Zoveel
moeten zij inleveren bij de kabinetsplannen. Voor die
gezinnen komen wij op."
Vrijwilligerswerk
Aan tafel gaat het gesprek verder over actuele politieke
vraagstukken. Stéfan en Jedidja hebben de smaak te
pakken. "Hoe kijk je dan aan tegen die term participatiesamenleving?" vragen ze aan Arie.
"Zo'n woord is prachtig", reageert Arie. "Ik ben het er ook
mee eens, als je het maar niet uitlegt als eigen verantwoordelijkheid, maar als onderlinge verantwoordelijkheid. Voor die onderlinge verantwoordelijkheid, het voor
elkaar zorgen, moeten we wel mogelijkheden bieden.
Neem Stichting Present, waar mensen zich kunnen
melden als ze iets voor een ander willen doen en de
stichting vervolgens een passende klus zoekt. Of een
organisatie als Gids Netwerk. Zulke organisaties moet
je als overheid echt ondersteunen. Dan geef je pas echt
invulling aan zo'n woord."
"Ik zou wel met vrijwilligerswerk gaten in mijn cv
willen voorkomen", vertelt Jedidja. Zolang ze nog geen
betaalde baan vindt, is ze niet van plan thuis op de bank
te gaan zitten wachten."

a

UWV
Met vrijwilligerswerk moet je wel oppassen bij het UWV,
weet Arie. Want het UWV kan dat zien als activiteit die je
terugkeer op de arbeidsmarkt belemmert. Dat kan weer
gevolgen hebben voor je uitkering. De politicus vindt dat
het beleid daarin is doorgeslagen. "We moeten werklozen juist stimuleren actief te blijven, door bijvoorbeeld
vrijwilligerswerk te doen."
Tijdelijke contracten
Net als veel andere jonge mensen, krijgen ook Stéfan
en Jedidja te maken met tijdelijke contracten die niet
uitlopen op een vaste aanstelling. "Wat doet de politiek
daaraan? Moet dat terug van drie naar twee contracten?"
Arie: "Het lijkt een goede oplossing, maar je loopt dan
wel de kans dat die jonge werknemers nog eerder op
straat staan, terwijl je ze juist aan een vast contract wil
helpen. Dan bereik je dus het omgekeerde."
Soepeler ontslagrecht? "Dat is weer riskant voor oudere
werknemers. Maar tegelijkertijd zou versoepelen voor
jullie misschien betekenen dat je er weer makkelijker
tussen kunt komen. Zie je hoe complex het is? We zoeken
naar het midden daarin. Wij zetten nu vooral in op actief
mensen van werk naar werk begeleiden. Werkgevers
dragen daar ook een verantwoordelijkheid in."
Een korter lopende werkloosheiduitkering? Die is nu
maximaal 38 maanden. "Ik ben er voor dat er prikkels
moeten zijn voor mensen om weer aan het werk te
komen. Dan moet dat er wel werk zijn. In deze tijd van
hoge werkloosheid de ww-duur verlagen, zoals D66 en
CDA willen, kan uiteindelijk betekenen dat mensen snel
in de bijstand terechtkomen. Dat is in een korte tijd een
enorme inkomensval. Dat is onverantwoord. Nu moeten
we eerst de lasten van arbeid verlagen. Arbeid is dan
goedkoper en dat helpt werkgevers mensen in dienst te
houden of te nemen."
Aan wil om weer aan de slag te gaan is bij Stéfan en
Jedidja geen gebrek, ondanks dat ze ook genieten van
alle tijd die ze met Amélie hebben. Jedidja: "Ik mis het
werken gewoon heel erg."

Begrotingsakkoord
Vlak voor de druk van deze Handschrift werd het
begrotingsakkoord tussen het Kabinet, D66, SGP
en ChristenUnie gesloten. De ChristenUnie zette zich
in voor gezinnen zoals die van Stefán en Jedidja.
Hieronder onze belangrijkste punten op een rij.
• B
 ezuinigingen op kinderbijslag gaat niet door.
Dat scheelt honderden euro’s voor ouders, met
name zij die kinderen in de leeftijd van 12-17 jaar
hebben.
• Schoolboeken blijven gratis, dat scheelt 300 euro
per schoolgaand kind per jaar.
• Arbeid wordt goedkoper. De lasten voor werkgevers
worden verlaagd, zodat ze meer mensen in dienst
kunnen nemen. Er komt een premieverlaging.
Dat is voor de werkgelegenheid een hele
belangrijke maatregel.
• BTW-tarief op renovatie en onderhoud van
woningen blijft ook na 1 maart 2014 het hele jaar
lang op het lage niveau van 6% in plaats van 21%
• Het uitkleden van de regeling voor weduwen en
weduwnaars van 18 naar 1 jaar (ANW) wordt
volledig teruggedraaid.
• Voor mensen die chronisch ziek en gehandicapt
zijn blijft de fiscale aftrek voor specifieke zorgkosten bestaan. Hiervoor is een bedrag gereserveerd
van 438 miljoen euro. Hiermee blijft een landelijke
regeling bestaan, die ten goede komt aan
mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn.
• In het belang van het milieu gaan diverse
milieubelastingen omhoog.
• Er is een evenwichtig inkomensbeeld bereikt voor
alle huishoudens.
• Het sociaal akkoord is aangepast en levert daarom
meer werkgelegenheid op, maar blijft in essentie
staan zoals werkgevers en werknemers hebben
afgesproken.
• Ruimte voor werkgelegenheid in de regio.
Kazerne in Assen, Bataljon in Ermelo en
TBS-kliniek Veldzicht blijven.
Kijk voor meer informatie op:
www.christenunie.nl/nl/begrotingsafspraken2014

Help Stéfan en Jedidja
aan het werk
Heeft u een gouden tip?
Laat het
stefanberkheij@gmail.com,
PAGINA
8 | ze
HSweten:
| partijblad
van de ChristenUnie
j.berkheij-vandam@live.nl of bel 06 - 410 45 602.
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Door de ChristenUnie op te nemen in uw
testament, steunt u blijvend het christelijke
geluid in de politiek. Daardoor kunnen wij het
christelijk geloof in het bestuur van dit land een
stem blijven geven. Zodat u, ook wanneer u er
niet meer bent mee blijft strijden voor christelijke
normen en waarden in Nederland. Steun ons
daarom met uw nalatenschap.
Meer weten over nalaten aan de ChristenUnie?
www.christenunie.nl/nalaten of bel met
het partijbureau 033 - 422 69 69.

In welk Nederland

groeit zij op?

> Foto Hollandse Hoogte
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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

Strijd om de kiezer in
nieuwe fusiegemeenten
Op 13 november gaan de stembussen weer open. Nog niet
overal in Nederland, maar in vier gebieden waar meerdere
gemeenten samengevoegd worden. De ChristenUnie strijdt
mee om de stem van de kiezer in deze gemeentelijke
herindelingsverkiezingen.
Omdat de gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten ontbonden worden,
mogen de inwoners nieuwe gemeenteraden kiezen. Deze raden bestrijken vanaf
1 januari 2014 dan een veel groter gebied. De ChristenUnie doet in al deze
gemeenten mee en we hopen naast raadszetels ook op collegedeelname.
In Leeuwarden, Heerenveen en De Fryske Marren staan de plaatselijke
ChristenUnie-campagneteams al een tijd in de campagnestand. Lijsttrekkers
voor de ChristenUnie zijn Frits Rijpma (Leeuwarden), Aris Leijendekker
(Heerenveen) en Sytze Holtrop (De Fryske Marren).
In Zuid-Holland fuseert Alphen aan den Rijn met twee andere gemeenten
(Boskoop en Rijnwoude). Michel du Chatinier voert daar de lijst aan (verderop in
Handschrift kunt u een interview met hem lezen). Deze verkiezingen zijn tevens een
generale repetitie voor de landelijke gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.

waterschapsverkiezingen
Kiezers hebben dit najaar nog meer te zeggen. In het oosten van Nederland zijn er
ook waterschapsverkiezingen. De waterschappen Velt & Vecht en Regge & Dinkel
worden samengevoegd tot het waterschap Vechtstromen. Wij wensen Jan van Hoek als
lijsttrekker veel succes met de campagne!

Na 10 jaar in het lokaal bestuur en 8 jaar op provinciaal niveau in het bestuur te hebben
gezeten heeft Maartje Wieten van de Provinciale Unie Overijssel een beeldje gekregen.
Uit dezelfde Unie kreeg Wim Flim eveneens een beeldje na 13 jaar actief te zijn geweest
in het bestuur, waarvan 9 jaar als voorzitter. Wim is tevens lokaal bestuurslid geweest.
Ida Molenaar van de Provinciale Unie Zuid-Holland kreeg een beeldje omdat ze meer
dan 25 jaar actief is geweest op zowel lokaal als provinciaal niveau. Wim Dekker van
kiesvereniging De Langstraat is 11 jaar actief geweest als commissielid, raadslid, fractievoorzitter en voorzitter van de kiesvereniging, genoeg redenen om hem een beeldje te
overhandigen. Henk Doff uit kiesvereniging Noordoostpolder kreeg zijn beeldje na ruim 25 jaar actief te zijn geweest
in het plaatselijk bestuur, de steunfractie en als burgerraadslid.

beeldjes
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Vertrekkende politici
Jan Stoel, wethouder
Loppersum; Menne Kamminga,
raadslid Winsum; Rindert
Huisman, raadslid Bunschoten;
Wiebe Feenstra, raadslid
Bedum; David van Ballegooijen,
raadslid Zeist; Roelof
Steenbeek, waterschap Groot
Salland; Wolbert Meijer,
wethouder Zwartewaterland;
Leo Timmer, raadslid
Giessenlanden; Johan Kardol,
Statenlid Noord-Holland; Dick
de Fonkert, raadslid Strijen

Nieuwe politici
Dennis Knoops, raadslid Winsum;
Peter Nagel, raadslid Bunschoten;
Henk Staghouwer, Gedeputeerde
Groningen; Kees Oskam,
wethouder Bodegraven-Reeuwijk;
Gerrit Jan Steenbergen, Statenlid
Groningen; Ink Mulder, raadslid
Bedum; Wouter Catsburg,
raadslid Zeist; Wouter de Jong,
burgemeester Houten; Piet Adema,
burgemeester Tynaarlo; Marc
Ooms, waterschapper Groot
Salland; Ben Visser, burgemeester
Scherpenzeel; Louwe Post,
wethouder Urk; Aart Schalk,
raadslid Giessenlanden; Geert
Pieter Jongsma, Statenlid
Noord-Holland; Jan van Westen,
raadslid Strijen

Jongste Burgemeester
Zowel Scherpenzeel als de ChristenUnie hebben een primeur. In een buitengewone vergadering werd Ben Visser (31)
eind september geïnstalleerd als jongste burgemeester van Nederland. Ben was eerder al wethouder en locoburgemeester
op Urk, maar was voor het aantreden in deze nieuwe functie al regelmatig in het Gelderse dorp Scherpenzeel te vinden.
Ben Visser is drie maanden jonger dan vorige recordhouder, de SGP-burgemeester Pieter Verhoeve van het Utrechtse
Oudewater.

partijblad van de ChristenUnie | HS | PAGINA 11

meer nieuws

Piet Adema Waarnemend burgemeester Tynaarlo
Voorzitter van het landelijk bestuur van de ChristenUnie Piet Adema is door Drentse Commissaris van de Koning
Jacques Tichelaar aangesteld tot waarnemend burgemeester in de gemeente Tynaarlo. Hij is daar begonnen op
12 augustus. Adema blijft voorzitter van het Landelijk Bestuur en gaat de functies combineren.
De commissaris besloot tot de aanstelling van een waarnemer, toen kort voor de zomer duidelijk werd dat burgemeester
Frank van Zuilen naar verwachting voor langere tijd met ziekteverlof zal zijn. In Tynaarlo is sprake van slepende politieke
en bestuurlijke spanningen. "De heer Adema leidt het proces naar herstel van de verhoudingen en verbetering van de
bestuurbaarheid", aldus de heer Tichelaar.

'Dweilen met de tap open'
Het is de titel van de toespraak van ChristenUnie wethouder Johan Hamster uit Stadskanaal op
een bijeenkomst over alcohol voor jongeren. De wethouder voert een strijd om het alcoholmisbruik
onder jongeren tegen te gaan. Met succes vertelt hij: ' Zijn we niet met z'n allen hier bezig met
het dweilen met de tap open? In Stadskanaal menen we van niet. Niet alleen worden
we steeds beter in het dweilen, de tap gaat ook steeds een stukje verder dicht.'
Het beleid dat in Stadskanaal gevoerd wordt, gaat onder de naam 'Wees
cool, blijf (bij) fris'. Er is een samenwerking tussen de politiek, de GGD,
de discotheek, kroegen en sportkantines. Dit leidde tot allerlei concrete
afspraken. Zo is bijvoorbeeld met barvrijwilligers in sportkantines
vastgelegd geen alcohol te schenken tijdens jeugdwedstrijden. Afspraken
die bedoeld zijn om alcohol schenken niet langer normaal te vinden.
Voor meer informatie over de brede aanpak van Stadskanaal zie
stadskanaal.christenunie.nl
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Gronings
Jeugdzorgcongres
“Bij elk gezin slechts één plan" en "ouders moeten
kunnen blijven kiezen tussen jeugdzorgaanbieders”.
Twee stellingen die de Groninger raads- en statenleden
onderstrepen, als het gaat om de toekomst van de
jeugdzorg. De verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg
daarvoor komt straks geheel bij de gemeenten te liggen.
Er was dan ook een goede aanleiding voor de Provinciale
ChristenUnie fractie om hierover een congres te
organiseren. ‘De jeugdzorg ligt ons na aan het hart
en over de veranderingen is nog veel onduidelijk.
Door middel van dit congres zijn onze raadsleden goed
voorbereid en kunnen zij zich straks sterk maken voor
de kinderen en jongeren die zorg nodig hebben,’ aldus
provinciaal fractievoorzitter Stieneke van der Graaf.
Aan het einde van de dag ontving Rika Pot,
voorzitter van de Vereniging Groninger Gemeenten,
de toekomstwensen voor de jeugdzorg die de raadsleden
hadden verzameld. Pot prees het initiatief van de
ChristenUnie voor het congres over de jeugdzorg en
riep de raadsleden op de opgedane kennis zoveel
mogelijk te delen in hun gemeente.

Rennen voor stemmen
Zes keer twintig kilometer hardlopen om erachter te komen wat er speelt in je
gemeente. Aris Leijendekker heeft het gedaan in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in Heerenveen. De fervent hardloper, die meermaals de halve
marathon liep, komt tijdens dit ‘duurzaam campagne voeren’ langs de 21 dorpen
die de gemeente kent. Op 13 november moet blijken hoeveel kiezers zijn tour
hebben gewaardeerd. Dan zijn de verkiezingen.
Het TV-programma ‘Hart van Nederland’ volgde hem op de voet:
www.hartvannederland.nl/nederland/friesland/2013/rennen-voor-de-stemmen

‘Respectloos en grensoverschrijdend ‘
In de gemeenteraad van Enschede is in september veel commotie ontstaan door het, door de gemeente gesubsidieerde, festival Gogbot in de binnenstad. Tijdens dit festival zaagden drie topless vrouwen elk een kruis
om. Ook het projecteren van porno op de kerktoren was een reden om de subsidie aan deze vorm van ‘ kunst’
te bekritiseren. Volgens de fractievoorzitter van de ChristenUnie, Jurgen van Houdt, kreeg zijn partij veel
klachten over deze actie en werd hij er vaak over aangesproken. Ook zelf was hij niet blij met de actie: “Een
protest tegen de veroordeling van de rockband Pussy Riot vind ik prima. Vrijheid van meningsuiting? Ja, ik
ben helemaal voor. Maar ik ben niet voor een nodeloos kwetsende, discriminerende en godslasterlijke actie.”
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Update

partijvernieuwing
Sinds vorig jaar is de ChristenUnie op zoek naar manieren om u als
lid meer ruimte te geven om zelf mee te beslissen. De besluiten over
verkiezingsprogramma’s, kandidatenlijsten en de koers van de partij
worden nu getrapt, via een afgevaardigde van uw kiesvereniging op
het congres genomen. Tijdens het afgelopen congres in april peilde
het Landelijk Bestuur het congres over welke vorm het beste bij de
ChristenUnie past. Het resultaat: brede steun voor de zogenoemde
‘Hybride variant’. Op het congres van 23 november moet een
volgende stap gezet worden. Voorzitter van het Landelijke Bestuur
Piet Adema praat ons bij over de stand van zaken.

Wat is de bedoeling van deze partijvernieuwing?
Een structuurverandering is één van de instrumenten
om leden meer inspraak te geven binnen de partij. Waar
ik graag naartoe zou willen is een partij waarin we ook
tussen verkiezingen door met elkaar in gesprek blijven
over tal van onderwerpen. Wanneer je als lid een idee of
betrokkenheid hebt op een bepaald terrein, moet je de
ruimte krijgen om die mening ook in te brengen. Tussen
alle lagen van de partij mag meer discussie plaatsvinden.
Openheid. Ik hoop dat daardoor de discussie op congressen levendiger gevoerd kan worden en meer leden
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zich aangetrokken voelen hun zegje op het congres te
komen doen.
Hebben leden nu dan niet genoeg inspraak?
Er zijn diverse mogelijkheden voor inspraak, maar die
werken niet altijd even goed meer. De inspraak via
de afgevaardigde van je kiesvereniging bijvoorbeeld.
Wanneer je kiesvereniging geen afgevaardigde stuurt,
of vooraf geen ledenvergadering met haar leden houdt
over een gezamenlijk standpunt, heb je als lid dus geen
stem gehad in de besluiten die op het congres genomen

worden. Dit komt regelmatig voor, en daarmee gaat
een stuk betrokkenheid verloren. Daarnaast hebben we
een grote groep zeer meelevende ChristenUnie-leden
zoals raadsleden, wethouders en bestuursleden van
provinciale unies, die niet kunnen stemmen over
landelijke politieke issues. Daarmee gaat een hoop
kennis en ervaring verloren.
Hoe zou die directe betrokkenheid van leden er uit
kunnen zien?
Stel, je ben een jong lid van de partij. Op een gegeven
moment komt het onderwerp jeugdwerkloosheid aan
de orde. Als je daar ideeën over hebt moet je ook de
gelegenheid hebben om daarover mee te discussiëren.
Of dat nu op provinciaal of Europees niveau is. Dit is de
manier waarop meer en meer mensen betrokken willen
zijn. Want steeds minder mensen willen voor een lange
periode actief zijn, bijvoorbeeld in een bestuur. Daarom
moeten we op zoek naar nieuwe vormen. Het is aan ons
om vervolgens ook te zorgen dat deze input bij onze
volksvertegenwoordigers terecht komt, zodat deze
discussies relevantie krijgen.
Wat houdt het hybride systeem in?
Uit de peiling op het laatste congres bleek dat er een
grote meerderheid voorstander was van een zogenoemd
‘hybride systeem’. Dat betekent dat op congressen
zowel individuele leden als vertegenwoordigers van
kiesverenigingen stemrecht hebben over dezelfde onderwerpen. Dus zowel over een verkiezingsprogramma,
als een kandidatenlijst, als de jaarrekening. Ik ben blij
met deze keuze. Het goud dat we in handen hebben
met onze kiesverenigingen kunnen we zo behouden,
terwijl we ook leden een plek geven.
Er was ook kritiek op het voorstel?
Dat klopt, er werd onder andere gevallen over de
toonzetting van de ingebrachte stukken, die wellicht
teveel benadrukte wat niet altijd even goed functioneert. Laat ik beginnen met te zeggen dat er heel veel
kiesverenigingen zijn die goed draaien, daar gebeurt
veel belangrijk werk. Er zijn daarentegen ook kiesverenigingen waar we zorgen over hebben. Het komt voor
dat kiesverenigingen geen overleg hebben met hun
leden over de standpunten die namens de leden op het
congres naar voren wordt gebracht. We snappen dat het
ook niet altijd mogelijk is, maar het belemmert leden om
goed vertegenwoordigd te worden. Het is aan ons om
alle situaties recht te doen, en te zorgen dat ieder
lid zich vertegenwoordigd voelt. Een ander deel van
de kritiek ging over onduidelijkheid. Dat hebben we
ter harte genomen. We hebben het voorstel verder
uitgewerkt en gefaseerd, en daarmee de stappen naar

partijvernieuwing duidelijker in kaart gebracht.
Maar we gaan de kiesvereniging niet afschaffen?
Nee. Voor de kiesverenigingen zelf zal er niet veel
veranderen in dit voorstel. Ze houden hun lokale autonomie, gaan over hun eigen financiën, kandidaten en
programma. Dat verandert niet , of ze nu kiesvereniging
of uiteindelijk afdeling gaan heten. De transitie naar de
nieuwe structuur werken we uit in twee fases. Zo kunnen
we iedere stap zorgvuldig zetten. In Fase 1 (tweede helft
2014) wordt iedereen lid van zowel zijn of haar kiesvereniging en van de landelijke ChristenUnie. In 2015 start
Fase 2 waarin we de vorm van de kiesverenigingen tegen
het licht houden.
Het congres was kritisch over lijsttrekkerverkiezingen,
hoe heeft dit een plek in het nieuwe voorstel?
Het congres heeft zich in de peiling uitgesproken tegen
de verruimde mogelijkheden voor lijsttrekkerverkiezingen. Het is duidelijk dat er te weinig draagvlak is
om deze mogelijkheid op dit moment verder vorm te
geven. Ik begrijp dat. Dat had, denk ik, ook te maken met
de wat magere onderbouwing van het voorstel. Zodat er
beelden ontstonden zoals bij GroenLinks. Ik wilde juist
een uiterst zorgvuldig proces met een centrale rol voor
de selectiecommissie. Wellicht dat we hier in de toekomst nog eens dieper op in moeten gaan. Voorlopig
laten we dit punt liggen.
Wat gaat er komend congres gebeuren?
Naar aanleiding van het vorige congres hebben we een
commissie in het leven geroepen uit diverse geledingen
van de partij. Zij zijn met de uitkomsten van de peiling
aan de slag gegaan en presenteren voor komend congres een concrete uitwerking voor de eerste stap naar
stemrecht voor leden. Dit voorstel wordt vervolgens ook
in stemming gebracht. We gaan vervolgens het proces
van partijvernieuwing stap voor stap zetten.
> Tekst Hermen Ridderikhof > Foto’s Anne Paul Roukema

partijblad van de ChristenUnie | HS | PAGINA 15

Congresuitnodiging
De ChristenUnie houdt op zaterdag 23 november
haar Unie- en Ledencongres in de Schuilplaats in Ede.
Vernieuwing partijstructuur hoofdonderwerp
Op dit congres staat de vernieuwing van de partijstructuur centraal. Er wordt gesproken en gestemd over
concrete voorstellen om deze modernisering vorm te geven. Op het vorige congres is er gepeild over de richting
die het Landelijk Bestuur op zou moeten op weg naar meer inspraak voor leden. Naar aanleiding van het vorige
congres is een commissie ingesteld. Het rapport dat deze commissie heeft geschreven, wordt op dit
congres besproken.

Programma
Programma
Het programma begint om 10.00 uur met
muziek en meditatie, verzorgd door Gert Hutten,
predikant van de Koepelkerk in Arnhem. Daarna
gaan de congresdeelnemers met elkaar in gesprek
over het rapport van de commissie Vernieuwing
Partijstructuur. Verder staat de samenwerking
met de SGP voor de Europese Verkiezingen
geagendeerd en wordt er gesproken over het
nieuwe Giftenreglement van de partij.
Na de lunch vinden bespreking en stemmingen
over voorstellen van partijvernieuwing plaats. Tegelijk
is er in een parallelsessie gelegenheid om met de
leden van de Tweede Kamerfractie in gesprek te gaan
over de "participatiesamenleving". Daarna worden
ingediende resoluties behandeld. Het congres sluit
af met een speech van politiek leider Arie Slob.
Na afloop van het congres is er nog een borrel.

Resoluties
Heeft u een onderwerp waarover u het congres een
uitspraak wil laten doen of wilt u de ChristenUnie
een politiek statement laten afgeven? Dan kunt u als
lid dat onderwerp aan de orde brengen door middel
van een resolutie. Kijk op de congreswebsite voor de
mogelijkheden en de 'spelregels' voor resoluties.

Aanmelden
Aanmelden
U kunt zich als vertegenwoordiger van uw
kiesvereniging of als lid aanmelden op de website.
Ook de stukken voor het congres zijn te downloaden
vanaf de ChristenUnie website. Kunt u zich niet via
de website opgeven? Neem dan contact op met het
partijbureau: 033 422 69 69
Meer informatie en aanmelden:
www.christenunie.nl/congres

PS
Noteer alvast 1 februari 2014 in uw agenda. Dan vindt namelijk in het Agora-theater in Lelystad het volgende congres over
onder andere de gemeenteraadsverkiezingen plaats!
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Prinsjesdag

De derde dinsdag in september was ook dit jaar een dag met veel
ceremonieel. Onze Eerste en Tweede Kamerleden liepen dan ook
er weer piekfijn bij. Carla Dik-Faber had deze dag een wel heel
bijzondere jurk aan. Modeontwerpster Monique Collignon ontwierp
een jurk van materiaal dat afkomstig is uit door Leger des Heils
ReShare gerecyclede marine-uniformen. Daarmee vestigde Carla de
aandacht hergebruik als duurzame oplossing. Na het ceremonieel was
het bij de Algemene Politieke Beschouwingen tijd voor een stevige
reactie van de ChristenUnie op de gepresenteerde plannen. Lees er
alles over op www.christenunie.nl/tegenbegroting

De Europese factie en de Eerste en Tweede Kamerfractie: Peter van Dalen, Roel Kuiper, Peter Ester,
Carola Schouten, Carla Dik-Faber, Arie Slob, Joël Voordewind en Gert-Jan Segers
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Het koffertje
van PerspectieF
PerspectieF (ChristenUnie Jongeren) bood de
Tweede Kamerfractie traditiegetrouw hun eigen
koffertje aan. In dat koffertje zaten verschillende
attributen die de speerpunten voor het seizoen
2013 – 2014 verbeelden: Eerlijke handel,
Huisvesting van starters en beroepsonderwijs.
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GASTCOLUMN

Identiteit en
authenticiteit

Een paar weken geleden mocht ik gastspreker zijn op
de fractiedagen van de ChristenUnie, die, nota bene,
in het katholieke Veulen plaatsvonden. Je moest bij
het kruisbeeld op de weg rechtdoor blijven rijden om
de plaats van samenkomst te bereiken.

De vergaderingen werden gehouden in een zaaltje,
waarin ik geen enkele moeite had me de polonaise,
onder leiding van de lokale prins carnaval, voor
te stellen. Ik was eigenlijk verbaasd toen ik werd
uitgenodigd. Inmiddels is zelfs mij in de studeerkamer
het inzicht ten deel gevallen dat een politieke partij aan
kracht en waarde inboet als de kiezers op een andere
partij stemmen. Alles draait om de gunst van de kiezer.
Des te verwonderlijker was het dus eigenlijk dat ik,
kamergeleerde, was verzocht. Vanwege de kiezersgunst
zou je toch verwachten dat de kamerleden een strateeg
zouden uitgenodigen, die hen haarfijn zou uitleggen
met welke Macchiavelliaanse strategiën de woorden en
daden van de leden van een kabinet doeltreffend in een
ongunstig daglicht zouden kunnen worden gezet. Ook
een opiniepeiler had mij een goede spreker geleken,
omdat zij of hij feilloos weet waar de kiezer behoefte
aan heeft of al dan niet terecht bang voor is.
Maar de fractieleden, hun medewerkers, partijbestuur
en de medewerkers van het fractiebureau kozen een

PAGINA 20 | HS | partijblad van de ChristenUnie

predikant om over paus Franciscus te praten en een
kamergeleerde (ik dus) om te spreken over Augustinus.
Paus en leer zijn interessant, maar politici zullen geen
stemmen verkrijgen door de leer van een kerkelijk
leider uitputtend uit te dragen, lijkt me. Twee uur heb ik
gesproken, begeesterd door mijn publiek en de vragen
die zij stelden.
Toen ik weer in de trein zat, overviel mij, beetje soft
misschien, een gevoel van dankbaarheid. Ik vond en
vind het grote klasse als sommige politici zichzelf in de
hitte van de strijd de ruimte gunnen zich te bezinnen
op identiteit en authenticiteit. Ik was verrast politici te
ontmoeten die in weerwil van hun taak kiezers aan zich
te binden, reflecteren op kernwaarden uit het evangelie
zoals die door paus Franciscus en kerkvader Augustinus
zijn uitgedragen. De kortstondige christengemeente
in Veulen zal ik niet snel vergeten. Maar ik ben ook
benieuwd. Maken de leden hiervan mijn indruk waar
als zij delibereren in een fractievergadering of in een
kamerdebat. Ik ga het zien en daarna pas geloven als
ik over een paar weken op verzoek een dag stage kom
lopen in Den Haag.
> Paul van Geest Prof. dr. Paul van Geest is hoogleraar kerkgeschiedenis

en geschiedenis van de theologie aan Tilburg University en bijzonder
hoogleraar Augustijnse Studies aan de VU

Blijf op de hoogte van al het
nieuws over de ChristenUnie
Geef vandaag eenvoudig uw e-mailadres
door via www.christenunie.nl/email

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

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 op uw e-mailadres. Zo kunnen we tijd en
geld besparen met de administratie rondom uw lidmaatschap.
U kunt zelf eenvoudig uw voorkeuren doorgeven.

Stap 1 ->

Ga naar www.christenunie.nl/email

Stap 2 -> Vul uw lidnummer in
Stap 3 ->

Vul uw (nieuwe) e-mailadres in

Stap 4 -> Geef uw voorkeur aan
Klaar...

(Lukt het niet om uw e-mailadres door te geven via het webformulier? Stuur dan een e-mail
met uw voor- en achternaam, geboortedatum en e-mailadres
naarvan
email@christenunie.nl)
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Leven

uit de

vuilnisbak
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Leven van weggegooid voedsel uit de vuilnisbak.
Het klinkt niet aantrekkelijk. De bewoners van de
christelijke woongroep Huize Humus in Nieuwegein
schamen zich er niet voor. Drie keer per week duiken ze na sluitingstijd vuilcontainers in van onder
meer supermarkten. Tweede Kamerlid Carla Dik ging
een keertje mee. "Voedselverspilling is een groot
probleem. Als je ziet wat allemaal in de container
belandt wat nog prima te eten is. Dat had ook naar
de voedselbank gekund."
Skippen noemen ze het, eten uit afvalbakken halen,
op zijn Amerikaans dumpsterdiven. Thuis controleren
de skippers het voedsel en wassen ze het grondig. Ziek

zijn ze eigenlijk nooit van het eten. Vaak halen ze zoveel
voedsel op, dat ze niet alleen zelf er de hele week van
kunnen eten, maar zelfs overhouden om aan buren te
geven (die natuurlijk wel ingelicht zijn over de herkomst).
Economiestudent Michaël (31), woont sinds 2011 samen
met zijn vrouw Eloïse (27, studeert geneeskunde) in
Huize Humus. Hun dochter Tahlia van anderhalf eet
altijd gewoon met de pot mee. "We leven heel goedkoop, terwijl we hele goede banen kunnen krijgen. Als
jong gezin kunnen wij leven van 800 euro per maand.
Dat kan door het skippen en het wonen in een gemeenschap. Het is een keuze die ons vrijheid geeft om onze
tijd anders in te delen."
Voedselverspilling
Voor de bewoners is het skippen een protest tegen
voedselverspilling. "Ik vind het gewoon heel erg dat er
eten weggegooid wordt, terwijl het zo waardevol is",
zegt Lisanne (26, arts). Michaël: "Voedsel is niet bedoeld
om de wereld over te vliegen en in de container te belanden. Dat is echte zonde, als je het mij vraagt."
Doen ze nooit boodschappen? "Ja, soms wel", vertelt de
26-jarige Eelke, die een masteropleiding Global Health
volgt. "Een ui of knoflook. Maar ook pasta of rijst vinden
we niet vaak, dus dat kopen we dan wel." Dat halen ze
dan vaak bij de biologische groothandel.
Uit de vuilnisbak komen vooral kilo's aan groente, fruit
en kaas. Zo ook op de avond dat Carla mee gaat op
de fiets langs een paar supermarkten. "Ik kan het wel
waarderen dat deze mensen zo leven en een statement
maken tegen onze wegwerpmaatschappij." Met eigen
ogen ziet ze hoe Michäel en Eelke zakken spinazie,
bakjes champignons, pizza's en zelfs appeltaarten uit de
containers halen.
Good Samaritan law
Eind oktober zet de ChristenUnie de oplossing voor
voedselverspilling kracht bij en doet Carla een voorstel
in de Tweede Kamer voor wetgeving om voedselverspilling door supermarkten tegen te gaan. Deze ‘Good
Samaritan Law’ moet aansprakelijkheid rondom het
weggeven van voedsel aan bijvoorbeeld de voedselbank opheffen, zodat supermarkten hun overschotten
niet weg hoeven te gooien.
Bekijk op www.christenunie.nl/voedselverspilling een
video van Carla's skippen-avontuur.
> Tekst en fotografie Anne Paul Roukema
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Duurzaam leven:
samen oog voor
de schepping
5 praktische tips

Duurzaam leven. Net als de skippers op de vorige
pagina’s kunt u een verschil maken. De ChristenUnie
zet zich in voor oplossingen op dit terrein. Reken maar
na dat wanneer 25.000 ChristenUnieleden deelnemen,
we groot verschil maken!
1.	Met een paar duizend euro aan isolatie-maatregelen
halveert u uw energie-rekening. Dat geld verdient u
zo met een paar jaar terug.
2.	Deel u (tweede?) auto met de buurt, bijv. met
Greenwheels of MyWheels. Minder auto's in uw wijk
en stapt vaker op de fiets. En dat is weer goed voor
de lijn.
3.	Boek eens een vakantie dichterbij huis. Het is
natuurlijk leuk, maar een reis naar Californië of
Australië stoot net zo veel CO2 uit als een
huishouden een heel jaar met gas en elektriciteit.
4.	Halveer uw karbonaadje! Een doorsnee gezin dat
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zijn vleesconsumptie halveert, bespaart evenveel
CO2 als een doorsnee gezinswoning uitstoot door
aardgas en elektriciteit.
5.	Doe het Samen! Mobiliseer uw straat, uw buurt,
uw kerk en ga samen aan de slag. Minder werk voor
een ieder, en groter kans op succes.
Benieuwd hoe duurzaam je nu al leeft?
Doe de test op www.duurzaamheidinactie.nl.
Volgens deze website hebben we voor de wereldbevolking nu al anderhalve aardbol nodig. We teren
in op ons natuurlijk kapitaal. Onze kinderen krijgen de
rekening. De meeste aardbewoners gebruiken minder
dan hun "eerlijk aarde aandeel" van ongeveer 2 hectare
per persoon. Een klein deel van de wereldbevolking
gebruikt veel meer dan hen eerlijkheidshalve toekomt.
> B ron

Henry de Gooijer uit Amersfoort, initiatiefnemer van het project

Duurzaam Soesterkwartier.

Herindelingen, een vooruit- en terugblik

Wat betekenen
de schaalvergrotingen

voor lokale fracties?
Gaat onze gemeente samen met
de buurgemeente of blijven we
zelfstandig? Dit gesprek speelt
zich af aan menige keukentafel en
gemeentehuis. Zijn de voordelen
groter dan de nadelen of juist
andersom? Hier wordt heel
verschillend over gedacht. In
ieder geval is er veel weerstand
tegen de herindelingen 'van
bovenaf '.

Vooral in de provincies Utrecht, Friesland, Groningen,
Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg zullen nog
veel gemeenten samengevoegd worden. Soms
opgelegd, vaak ook op eigen verzoek. Jaarlijks worden
er in het najaar voor dergelijke gemeenten tussentijdse
verkiezingen gehouden. Op 13 november a.s. zal de
ChristenUnie meedoen in de tussentijdse gemeenteraadsverkiezing van Alphen aan den Rijn, Leeuwarden,
Heerenveen en De Fryske Marren. Per 1 januari 2014
zullen deze gemeenten dan een feit zijn.
Vorig jaar november 2012 heeft de ChristenUnie
o.a. meegedaan met de tussentijdse verkiezingen In
Molenwaard. Een goed moment om eens te praten met
een fractievoorzitter die achterom kan kijken en een die
vooruit kijkt. Interview met twee lijsttrekkers. Gert Lems
uit Molenwaard heeft de herindeling net achter de rug,
terwijl Michel du Chatinier uit Alphen aan den Rijn er nog
voor staat.

Gert Lems
Molenwaard
“Het kan wel zijn dat mijn pieper afgaat, maar de kans is
niet zo groot”, waarschuwt Gert Lems ons en we zetten
ons neer in de crisiskamer van de Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid. Hij is hier operationeel directeur Publieke
Gezondheidszorg. Van hieruit wordt met alle hulpdiensten samengewerkt als zich ergens een ‘groot incident
of ramp’ voordoet in een van de 17 omliggende gemeenten. De draaiboeken voor alle mogelijke scenario’s liggen
op tafel. Beneden in het gebouw staan de ambulances
en brandweer startklaar achter de roldeuren. Voorlopig
is hier alles onder controle zo te zien.
Duidelijk is wel dat de ChristenUnie Molenwaard met
Gert Lems een fractievoorzitter heeft die op het gebied
van communicatie, veiligheid en gezondheid zich niet
om de tuin laat leiden. In zijn functie binnen de Veiligheidsregio is samenwerking tussen en met gemeenten
in ieder geval zeer belangrijk.
Na de herindelingsverkiezing op 21 november 2013
ontstond toen uit de gemeenten Graafstroom, Liesveld
en Nieuw Lekkerland de nieuwe gemeente Molenwaard.
Prachtige naam voor de gemeente in het noorden van
de Alblasserwaard waar de wereldberoemde molens
van Kinderdijk staan. De ChristenUnie behaalde vier
raadszetels en is onderdeel van de coalitie met SGP,
CDA en PvdA.
Was deze herindeling een wens vanuit de gemeenten zelf?
“Niet in eerste instantie, maar al snel ontstond de overtuiging dat herindeling als het beste toekomstperspectief gold. De herindeling is gegroeid vanuit de steeds
verdergaande samenwerking tussen de ambtenaren/
organisaties van de drie gemeenten. Dit wordt wel de
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omgekeerde herindeling genoemd. Eerst de samenwerking op ambtelijk niveau en dan de bestuurlijke fusie. Er
was duidelijk sprake van een behoefte om de slagkracht,
de professionaliteit en de bestuurskracht van de gemeenten te vergroten; en zodoende gemeentelijke taken
gezamenlijk op te pakken. Het belangrijkste voor ons is
hoe we als grotere gemeente toch dichtbij de inwoners
willen blijven staan. Met een schaal van een kleine 30.000
inwoners is dat gelukkig toch behapbaar. We hebben dat
opgelost met kerngericht werken”.
Is de bestuurskracht van de gemeente toegenomen
door de herindeling?
“Ja, dat is zeker merkbaar, al moet het wel nog verder
doorgroeien. Een grotere gemeente in onze tijd vraagt
wel een ander soort wethouder. Het moet iemand zijn
die als een soort maatschappelijke ondernemer of regisseur in de samenleving bezig is. En niet technocratisch
of hiërarchisch vanuit een toren. Het is belangrijk dat
wethouders, ambtenaren en raadsleden oog hebben
voor ‘maatschappelijk kapitaal’ in plaats van alleen maar
bezig zijn met boekhouden. We moeten goed aangehaakt zijn bij de samenleving. Dat betekent oog hebben
voor mensen die de schouders eronder willen zetten in
hun dorpen. Maar zeker ook oog blijven houden voor
de zwakkere en kwetsbare inwoners die het desondanks
niet redden en de gemeente toch nodig hebben. Als
ChristenUnie vinden we het belangrijk dat een dergelijk
vangnet blijft. Binnen de gemeente kan nog meer
oplossingsgericht worden gewerkt in plaats van taakgericht. Dus meer denken vanuit de inwoners! In het
coalitieprogramma hebben wij hiervoor veel inbreng
geleverd. Het is zeker nog niet allemaal naar wens, maar
we maken flinke stappen in de goede richting met elkaar.
Ik ben van mening dat deze ontwikkelingen door de
herindeling zijn versterkt”.

Hoe hebben politieke partijen deze fusie beleefd?
“Dat is lastiger gebleken dan je in eerste instantie zou
denken. Niet alleen bij de ChristenUnie, ik heb dergelijke
geluiden ook vanuit andere partijen gehoord. Er gaat
een lang proces binnen partijen aan vooraf. Binnen de
verschillende kiesverenigingen is toch wel een verschil
in cultuur. Je hebt te maken met zittende raadsleden,
wethouders en bestuursleden met verschillende visies en
ambities. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld teleurgesteld
raken door een lagere plek op de kandidatenlijst. Het is
dus oppassen dat er geen slepende kwesties en negatieve sfeer binnen de kiesverenigingen ontstaan. Dit vraagt
stuurmanskunst en het duurt langer dan verwacht voordat je met elkaar weer het gevoel te pakken hebt van ‘ we
zijn samen ChristenUnie van de nieuwe gemeente’. Dat
hele proces kost veel tijd en energie. Pas als dat goed is
afgerond kun je de verkiezingen gaan voorbereiden”.
De komende jaren zullen er in heel Nederland nog veel
gemeentelijke herindelingen volgen. Welke rol kan de
ChristenUnie hierin spelen?
“Dat vind ik moeilijk te zeggen, en het zal vooral afhangen van de lokale situaties in de gemeenten. In z’n
algemeenheid kan ik zeggen dat ik de ChristenUnie ken
als een partij die dichtbij de burger wil staan. Wat Molenwaard betreft zijn er wel zorgen dat onze splinternieuwe
gemeente op korte termijn alweer te maken zal krijgen
met een volgende herindeling naar een nog grotere
gemeente. Wat betekent dat voor alles wat we nu net aan
het opbouwen zijn met onze bevolking? En heb je dan
als raadslid nog wel voldoende kennis van wat er in de
wijken speelt om volksvertegenwoordiger te zijn of ben
je meer een soort lid van de Raad van Toezicht? De verwachting is eerlijk gezegd dat het allemaal wel moeilijker
zal gaan worden voor de lokale democratie”.

‘Een grotere
gemeente
anno 2013 vraagt
een ander soort
wethouder.’

‘Onze partij is meer in
staat om de verbindende
factor te zijn dan welke
partij ook.’
Michiel du Chatinier
Alphen aan den Rijn
De zon schijnt uitbundig door de grote kunstzinnige ramen
van het moderne gemeentehuis. De volgende najaarswolken
pakken zich echter alweer samen voor de volgende stortbui.
Tegenover het stadhuis wordt door de inwoners druk
geshopt in het gloednieuwe winkelcentrum. Nauwelijks
leegstand en de terrassen zijn gezellig bemenst. Op het
eerste oog bepaald geen crisissfeer in Alphen.
Eenmaal binnen is er de hartelijke ontvangst door een
ontspannen Michel du Chatinier. ‘Onze’ ChristenUnie
bestuurder zit dan ook stevig in het zadel van de huidige
VVD-CDA-PvdA-CU coalitie. Dit is de derde bestuursperiode met exact dezelfde coalitiesamenstelling. En voor de
ChristenUnie met nagenoeg dezelfde portefeuille.
Ondertussen wordt in het bestuur van de kiesvereniging
flink doorgewerkt aan de verdere voorbereidingen van
de gemeenteraadsverkiezingen van 13 november a.s.
Vanwege de gemeentelijke herindeling met Boskoop en
Rijnwoude zal Alphen aan den Rijn dan toegroeien naar
een gemeente van maar liefst 108.000 inwoners, gelegen
in het Groene Hart. Het verkiezingsprogramma en de
kandidatenlijst zijn klaar. Mooi moment om Michel eens
te bevragen op zijn visie over de herindeling.
Is deze herindeling een gevolg van een wens vanuit
deze gemeenten?
“Fijn dat je deze vraag stelt, want daar leeft nog steeds een
verkeerd beeld over. De fusie is geen doel op zich voor
Alphen aan den Rijn. Alphen heeft dan ook niet het
initiatief genomen. Feit is dat Boskoop en Rijnwoude
een mislukt fusieproces achter de rug hadden. Vervolgens
hebben deze twee gemeenten samen met de provincie
Zuid-Holland een beroep op Alphen gedaan om vervolgens tot een fusie van deze drie gemeenten te komen”.
Verwacht je dat de bestuurskracht van de gemeente
toeneemt door deze herindeling?

“Dat is inderdaad een van de aannames bij dit soort fusies,
maar ik durf de stelling aan dat er juist een lange periode
van verlies aan bestuurskracht is. Al in de aanloop ernaar
toe wordt er weinig nieuw beleid gemaakt. Je hebt te
maken met een hele onrustige tijd. Het huidige beleid
van drie gemeenten en al het personeel moet tenslotte
een nieuwe eenheid vormen. Hiervoor is dan ook een
zogenaamde stuurgroep herindeling ingericht. Ik mag
daar deel van uit maken en ben er dus dagelijks zeer nauw
bij betrokken. Zowel politiek als bestuurlijk en ambtelijk
moeten we naar elkaar toegroeien en een eenheid gaan
vormen. Het vertrouwen in elkaar moet groeien. Ik voorspel dat er bij dit soort gemeentelijke herindelingen wel
twee bestuursperiodes overheen gaan voordat er sprake
is van toegenomen bestuurskracht. De periode 2014-2018
zal voornamelijk het karakter van overbrugging hebben.
Eerst moet je met elkaar op stoom komen. Daarna kom je
als gemeente pas echt in een opbouwfase en mogelijk
dat pas in 2022 de toegenomen bestuurskracht in volle
omvang zichtbaar zal worden”.
Hoe beleven politieke partijen deze fusie?
“Je merkt dat er binnen partijen onderling veel verschillende opvattingen overbrugd moeten worden. Vanuit
de afzonderlijke gebieden zijn er partijleden die strijden
voor behoud van voorzieningen in hun eigen dorpen,
zoals kleine scholen, dorpshuizen e.d. Ieder is bezig om
zijn/haar eigen kiezers tevreden te houden. En dat is
begrijpelijk. Dus iedere politieke partij moet intern door
een heel proces heen”.
De komende jaren zullen er in heel Nederland nog vele
gemeentelijke herindelingen volgen. Welke rol kan de
ChristenUnie hierin spelen?
“De ChristenUnie is als een van de weinige partijen in staat
om hierin een goede rol te spelen.” Er is kwaliteit nodig
om zaken bij elkaar te houden. Onze partij is meer in staat
om de verbindende factor te zijn dan welke partij ook. De
mensen in de stad weten dit ook van ons. De ChristenUnie
is een goede bestuurderspartij en wij zijn loyaal.”
> Tekst Tjitske Kuiper - De Haan
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Andere kijk
op prostitutie
Het symposium ‘Andere kijk op
prostitutie’ dat de ChristenUnie samen
met de PvdA, Fier Fryslân en Centrum
Kinderhandel Mensenhandel op 23
september 2013 organiseerde, bracht
ruim 200 (ervarings)deskundigen en
belangstellenden bij elkaar. Uitgangspunt
van het symposium was de wens om het
maatschappelijk debat rond prostitutie
en seksuele uitbuiting te verdiepen.

Linda van Goch vertelt het aangrijpende verhaal over
hoe zij slachtoffer werd van een loverboy. Nu geeft ze
voorlichting met haar stichting Open Ogen. Midden in
haar toespraak vraagt ze plotseling of iedereen wil gaan
staan. Iedereen staat netjes op. "Doe nu allemaal even
je armen in de lucht". Ook dat doet iedereen. "Trek nu je
kleren uit."…
“Natuurlijk hoeft dat niet echt. Gaat u maar weer zitten.
U bent mij gaan vertrouwen en vindt mij misschien
aardig." Zo werken pooiers. Op het moment dat het zover
is dat ze van je vragen om je kleren uit te doen, hebben
ze alles al zo geregeld om ervoor te zorgen dat het toch
gebeurt. Ze weten precies hoe ze elk meisje moeten
inpakken.
De toespraken van Van Goch en de andere sprekers zijn
terug te luisteren op de site:
www.christenunie.nl/mensenhandel

LEDENACTIE! Bestel
dit boek nu zonder
verzendkosten
In het pamflet Prostitutie: de waarheid
achter de Wallen maakt Renate van
der Zee, journalist voor onder meer
NRC Handelsblad, de Volkskrant en
Opzij, korte metten met de grootste
misvattingen over prostitutie.
Prostitutie is speciaal voor ChristenUnie te bestellen
via de speciale button op www.degeus.nl.
Prijs € 11,90, nu gratis verzending.
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Prijspuzzel
Heeft u goed opgelet tijdens Prinsjesdag?
Dan kunt u vast onderstaande
cryptogram oplossen. De letters in de
genummerde vakjes vormen samen één
woord. Dat is de oplossing van de puzzel.
Stuur uw oplossing per e-mail
(bureau@christenunie.nl) of per
post vóór 8 november 2013 naar het
partijbureau onder vermelding van
‘prijspuzzel’ , maakt u kans op één van de
onderstaande prijzen. Succes!

Verticaal
A. Groots van naam, maar heeft vaak verkleining tot gevolg
B. Moment voor de ‘kleintjes’
C. Verbondenheid door cultuur
D. Samen vormen zij één
Horizontaal
E. Dit stuk krijgt de gehele zaal stil
F. Persoonlijke beschrijving
G. Wat wil een mens nog meer?
H. Man van de staat
I. Plek met een hoog ‘ijzer’ gehalte

f

A

5

H

1e Prijs

8

g

Een dinercadeaukaart t.w.v. 50 euro

7

d

1

2e Prijs

c

6

e

2

Het boek ‘Altijd in beweging’
van Arie Slob of ‘Volgers, van
Augustinus tot Bono’ van het WI
8

3e Prijs

b

CD van Remco Hakkert:
Stromen van zegen

3

oplossing
1

2

3

4

5

6

7

8

Voornaam:

Stuur uw antwoord op in een envelop met postzegel naar:

Achternaam:

Partijbureau ChristenUnie

Adres:
E-mailadres:

o.v.v. Prijspuzzel
Postbus 439, 3800 AK AMERSFOORT
Of per email naar: bureau@christenunie.nl

Godsdienstvrijheid is een
belangrijk thema in Europa

“Welke toekomst hebben de
Christenen in Egypte? Wat kan de
politiek betekenen voor mensen
die van godsdienst veranderen,
vanuit religies waarbij dat verboden
is? Welke rol speelt Europa in het
universele recht van vrijheid op
godsdienst, in de spanning tussen
religie en staat?”
Thema’s die regelmatig door mij aan de orde worden
gesteld in het Europees Parlement. Antwoorden zijn
niet eenvoudig te geven, maar elkaar scherp houden
blijft hard nodig. Dit politieke speerpunt van mij komt
in het Europees Parlement nadrukkelijk aan de orde in
de Werkgroep Godsdienstvrijheid, die ik voorzit, en die
bestaat uit Europarlementariërs, die advies uitbrengen
aan zowel het EP als aan de EU-buitenlandcoördinator.
De werkgroep is begin 2013 opgericht en heeft meteen
al een mijlpaal bereikt: er zijn Europese richtlijnen
opgesteld voor alle EU-ambassades wereldwijd over
hoe om te gaan met de vrijheid van godsdienst in de
niet-EU-landen waar die ambassades staan. De EU
maakt zich sterk voor de vrijheid van godsdienst, maar
dat kan niet zonder richtlijnen over hoe en waarom. En
deze richtlijnen bieden ook gelovigen een handvat om
vervolging aan de orde te stellen bij de EU.

Onteigening
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Europa Congres
Naast de vrijheid van godsdienst is de toekomst van
Europa (en van de Euro) een onderwerp van gesprek, ook
in de ChristenUnie, zeker met het oog op de verkiezingen
voor het Europees Parlement op D.V. 22 mei 2014. Om
met leden en achterban hierover van gedachten te wisselen organiseerde de ChristenUnie een Europa Congres,
waar ruim 100 deelnemers met elkaar in gesprek gingen.
Er zijn inhoudelijk verschillende ideeën over Europa,
maar de gedeelde grondhouding bindt de leden van
ChristenUnie samen. De ChristenUnie is voor Europese
samenwerking, maar heeft zijn bedenkingen tegen
verdere Europese integratie. De slogan “Samenwerking
ja, superstaat nee” kreeg bij een stemming tijdens het
congres heel veel steun en is dus nog steeds actueel.

Contact met u,
in Nederland en Europa
Met u, leden van de ChristenUnie, probeer ik op allerlei
manieren contact te onderhouden, onder meer door
werkbezoeken af te leggen in Nederland. Op vrijdag
4 oktober bezocht ik de provincie Zuid-Holland, in het
bijzonder Molenwaard en Zwijndrecht. Op 14 oktober
ben ik in Zeeland geweest, op 18 oktober in Drenthe, en
op 28 november hoop ik naar Flevoland te gaan en op 19
december in Friesland te zijn. En leden van de ChristenUnie
kunnen ook mijn werk in Brussel of Straatsburg opzoeken.
Op de website (www.petervandalen.eu of www.eurofractie.
nl) staat meer hierover. Welkom!
> Tekst Peter van Dalen, Europarlementariër voor de ChristenUnie

Ondertussen
op Twitter

Matthijn Buwalda @matthijnbuwalda
Cijfers lekken voor #prinsjesdag is tot daar aan toe, maar @
carladikfaber van de @christenunie lekt complete outfit! pic.
twitter.com/y3hlSaD4yy
Jos Heymans @JosHeymans
Best geklede politicus bij onderhandelingen is Carola
Schouten, ChristenUnie. En echt niet omdat ze de enige
vrouw aan tafel is. #begroting
Arjan Beekman @apbeekman
Dat is een mooi rapport @arieslob. Een constructief kritische
houding. Trots om bij #christenunie te horen. #pszld
pic.twitter.com/DIbvEgWfAk
St. Present Utrecht @presentutrecht
@arieslob vd CU noemde Present bij #apb als voorbeeld
van (het bevorderen van) onderlinge verantwoordelijkheid.
Mooi! http://bit.ly/19q7Eqr…
Rik de Jong @jongderik
Wel goed dat Arie Slob ook aandacht vraagt voor de
abortus-wetgeving in Nederland. #APB
Arend Jan Boekestijn @ajboekestijn
Arie Slob is de enige politicus die de eurocrisis noemt.
Andere partijen doen net alsof deze crisis opgelost is.
Jurrien ten Brinke @JurtB
Vandaag te gast met broers @christenunie Mooie mensen,
leuke sfeer, relevante thema's. Nu troonrede @Koning_NL
pic.twitter.com/vJEthpb2vy
Ronald Plasterk @RPlasterk
De heer Ben Visser, 31 jaar jong en lid CU, is de nieuwe
burgemeester van de gemeente Scherpenzeel. Gefeliciteerd!
pic.twitter.com/OZBNe3ugE3

Redactie
Jop Douma (hoofdredacteur), Hermen Ridderikhof
(eindredacteur), Menno van Hulst, Anne Paul Roukema,
Geert Jan Spijker, Tjitske Kuiper - De Haan
Fotografie
Anne Paul Roukema, Ruben Timman, Folkert Rinkema
Vormgeving
Frivista - concept & design, Amersfoort
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.
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mijn partij
“Als bestuurslid van de Ajax
supportersclub kom ik op
voor belangen van fans.
Ik vind dat een eer om te
doen en heb er passie voor.
Dat geldt ook voor hoe ik
bij de ChristenUnie
Amsterdam actief
ben als campagneleider.
Dat doe ik niet voor mezelf,
maar voor de mooie club
die de ChristenUnie is.”
Sander Huisman, Amsterdam
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