Activiteitenverslag ChristenUnie Utrecht 2020-2021
Utrecht, 18 november 2022.
De rust is wedergekeerd in de Utrechtse afdeling van de ChristenUnie. U zou al bijna
vergeten dat we een half jaar geleden nog vol campagne aan het voeren waren om de
laatste zwevende kiezers over de streep te trekken. Van leden op de kieslijst die op het
scherpst van de snede debatteerden met de pretendenten voor een raadszetel van de
andere Utrechtse partijen, tot vrijwilligers die met gevaar voor eigen droge kleren afval uit de
gracht plukten om de stad een beetje schoner te maken. In deze periode van campagne
hebben we gezien wat een kleine partij als de ChristenUnie voor elkaar kan krijgen met de
inzet van onze geweldige vrijwilligers. En het was niet voor niets: we hebben onze twee
zetels weten te behouden, waardoor Rik en Bina konden worden (her)benoemd tot raadslid.
In dit activiteitenverslag van de periode 2021-2022 zal ik u in hoofdlijnen meenemen in het
jaar van de ChristenUnie gemeente Utrecht.
Campagne- en verkiezingstijd
Het najaar van 2021 en het voorjaar van 2022 stonden volledig in het teken van de
verkiezingen. Met man en macht werd er gestreden om de gunst van de Utrechtse stemmer.
Vanuit de ChristenUnie heeft het campagneteam met een grote groep vrijwilligers een mooie
campagne neergezet. Een paar hoogtepunten hiervan waren de Mini-traineeship voor de
top-10 van de lijst, het inzamelen van handschoenen, mutsen en sjaals voor
ongedocumenteerde vluchtelingen, de New Year Clean Up, het repaircafé en natuurlijk het
organiseren van een heuse klimaattop. Bij deze klimaattop werd het klimaatakkoord
gepresenteerd en ondertekend door andere politieke partijen of bedrijven uit Utrecht. Naast
deze activiteiten schitterden onze vrijwilligers ook op de podia tijdens debatavonden of in
campagnefilmpjes over ‘samenredzaamheid.’
Resultaten
We zijn ontzettend blij met het resultaat van de verkiezingen. ‘ChristenUnie boekt in Utrecht
één van de beste uitslagen ooit!’ kopte ons nieuwsbericht. We hebben onze 2 zetels weten
te behouden waardoor zowel Rik als Bina als raadslid kon aantreden. Als kers op de taart
mochten we Rachel Streefland naar voren schuiven als wethouder in de coalitie samen met
D66, GroenLinks, PvdA en Student & Starter.
Andere activiteiten

Tijdens en na de verkiezingen hebben we ook activiteiten georganiseerd die niet direct met
de campagne te maken hadden. Zo hebben we een nieuwjaars- en een zomerborrel
georganiseerd. Ook hebben we verschillende heidagen gehad, met het bestuur, met de
fractie en met het bestuur en de fractie gezamenlijk. Hier hebben we gekeken onze visie en
doelen van de komende vier jaar.
De mensen
In het afgelopen jaar is er flink gewisseld in de samenstellingen van het bestuur en de
fractie. In de fractie namen we afscheid van Jan als raadslid, en van Janneke als
fractieondersteuner. We mochten daarvoor in de plaats Bina verwelkomen als nieuw raadslid
en daarnaast Kirsten en Derk als fractieondersteuning.
Ook het bestuur heeft enkele wisselingen gekend. Zo mochten we Jelmer verwelkomen als
penningmeester en hebben we op de valreep voor de ALV onze nieuwe voorzitter, Erika,
gevonden! We hebben helaas afscheid genomen van Shirley, Herman en Annebeth.
Tot slot hebben we op dit moment 446 leden, dit is een groot aantal mensen waarmee we
duidelijk ons ChristenUnie geluid in de gemeente Utrecht kunnen laten horen!

