
 

ChristenUnie Nijkerk 

 

Jaarverslag 2018 

 

Het jaar van de gemeenteraadsverkiezing. Naar de aanloop van de verkiezingsdag moest nog veel geregeld worden. 

Uiteindelijk was de campagneaftrap begin februari in de Postkamer. Ons fractielid Hilbrand Rozema presenteerde ons het 

verkiezingsprogramma Samen Waardevol. Veel leden van ChristenUnie en SGP waren hierbij aanwezig. Iedereen weet nog 

wel de blauw-oranje fietsen die overal in Nijkerk te zien waren. Het waren 

echte eye-catchers. Deze publieksactie was dan ook erg succesvol. Ook het 

CDA was sterk aanwezig op straat, soms zelfs erg luidruchtig, met de leus 

‘Zijn ze nu helemaal betoeterd’. Hetgeen kracht werd bijzet met luid 

getoeter. Het was een demonstratie tegen het nieuwe stadhuis.  

 

Op woensdag 21 maart was het dan zo ver. De verkiezingsdag. ’s Avond in 

het stadhuis was het vol. Toen de uitslagen van de stembureau ’s steeds 

meer binnen kwamen bleek CDA duidelijk de winnaar.  In onze eigen fractie 

overheerste dankbaarheid. Wij hadden ongeveer hetzelfde aantal stemmen 

behaald. Procentueel hebben wij iets ingeleverd.  

 

CDA als grootste partij had Dick van Hemmen (oud-burgemeester Nunspeet) gevraagd om te informeren welke coalities 

mogelijk zijn. Gaandeweg het proces kwam het CDA steeds meer ‘buiten het spel te staan’. Binnen onze achterbannen riep 

dit veel vragen op. Van Hemmen concludeerde dat de coalitie CU-SGP/VVD en PRO21 de grootste kans van slagen had. Wij 

als grootste van de drie hebben Eppie Klein gevraagd om te formeren. Het resultaat van het formeren was dat wij als 

ChristenUnie-SGP 2 wethouders konden leveren en een coalitieakkoord  met als titel: “Verbinden met Ambitie”.  

Zoals geschreven riep het informatie- en formatieproces bij onze achterbannen 

veel vragen op. De belangrijkste vraag was ‘Hoe kan CDA als verkiezingswinnaar 

niet meer mee doen ?“ Met als achtergrond dat de ChristenUnie-SGP jarenlang 

met het CDA in meerdere coalities heeft samengewerkt. Voor beide besturen was 

dit dan ook de reden om een aparte gemeenschappelijk ledenavond te 

organiseren. Deze heeft in juli plaatsgevonden. Eppie Klein en de andere 

hoofdpersonen hebben het gehele proces helder toegelicht. Bij veel leden gaf dit 

de nodige duidelijkheid.  

 

In de voorjaarsledenvergadering hebben wij afscheid genomen van ons fractielid Marieke Doddema. Later tijdens een 

gezamenlijke barbecue met de fractie en besturen hebben wij afscheid genomen van onze fractiesecretaris Hans de Jong. 

Gelukkig hebben wij voor Hans een goede vervanger gevonden in de persoon van Wim de Haan. In de najaarsvergadering 

hebben wij afscheid genomen van ElzeMarie Lingen-Hensen, na haar verhuizing naar Beusichem. 

 

In 2018 hebben twee overleggen plaatsgevonden met het SGP -bestuur. Het eerste overleg  was een gezamenlijke terugblik 

op de verkiezing. In het tweede overleg is het functioneren van de nieuwe fractie besproken en zijn procesafspraken 

gemaakt hoe wij het proces ingaan ter vaststelling of verdere samenwerking wenselijk of onwenselijk is.  

 

Het jaar 2018 was voor ons als partij een goed jaar. Het bestuur kijkt ook met grote dankbaarheid terug. Al onze 

werkzaamheden, hetwelk zeker nodig zijn, is een zwoegen als het niet de zegen draagt van onze Vader en Schepper. Wij als 

bestuur hebben de Zijn zegen mogen ervaren.  
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