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Door Joël van Eerde (bestuurssecretaris)
Campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018
2018 stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen die werden gehouden op 21
maart. De maanden januari tot maart waren dan ook druk en er werd veel tijd en moeite in
de campagne gestoken om een goed resultaat te bereiken.
● Een goede manier om te laten zien aan de stemmers waar de ChristenUnie in
Utrecht voor staat is door middel van debatten. De ChristenUnie werd onder andere
vertegenwoordigd bij: het woondebat, het horeca debat, het politiek sportcafé, het
natuur- en milieudebat, het noord-west debat, het lunetten lijsttrekkersdebat en het
BOCS debat.
● Er vonden ook een aantal werkbezoeken plaats door mensen van de kandidatenlijst.
● Er vonden verscheidene campagnes acties plaats. Zo werd er op 3 maart een
bikewash georganiseerd en gingen we op 10 maart flyeren op de stadhuisbrug en in
overvecht. Op 15 maart was de
ChristenUnie aanwezig bij een
Chinese ouderenmaaltijd en op
17 maart gingen we afval
opruimen in overvecht.

●

Op 2 maart werd er een Collegetour georganiseerd bij het UCK, hierbij waren
Gert-Jan Segers, Beatrice de Graaf en Dwight van van de Vijver aanwezig als gast.

●

Op 11 maart werd het manifest waardig ouder worden gevierd, waarbij een foto werd
genomen op Utrecht Centraal met daarop
Gert-jan Segers, Carola schouten en Arie
Slob omringt door ChristenUnie leden. Hierna
gingen zij op een OV-fiets op bezoek bij een
bejaardentehuis.
Op 18 maart werd het ludieke filmpje met ‘sint
maarten’ gelanceerd, wat een groot succes
werd en door verscheidene media werd
opgepikt.
Op 20 maart deed Maarten van Ooijen mee
met het lokale debat wat onderdeel was van
het Slotdebat van NOS.
In de laatste maand was er een wekelijkse
‘campagneboost’ in de kelder van L’Abri
waarin de gebeurtenissen, actualiteit,
opkomende debatten en campagnes acties in
een uur werden doorgesproken. Het was een
mooie manier om meer mensen aangehaakt
te krijgen, naast de fractie, het bestuur en
kandidaten ook enthousiaste leden. Voor hen was dit een manier om op een
laagdrempelige manier mee te krijgen wat er allemaal speelde, en konden ze sneller
aanhaken en ingezet worden.
Onze inspanningen bleken niet voor niks geweest: we hebben onze twee zetels
behouden. Op 29 maart werden Maarten van Ooijen en Rachel Streefland
geïnstalleerd als raadsleden.
Als kers op de taart mocht de ChristenUnie ook nog deelnemen aan de coalitie. Op 1
juni werd het coalitieakkoord gepresenteerd en werd Maarten van Ooijen wethouder.
Jan Wijmenga nam toen zijn taak als raadslid over.
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Bestuurlijk
In dit jaar namen we ook afscheid van een aantal bestuursleden, en mochten we een nieuwe
aanwas verwelkomen. Annebeth Roor volgde Ard Bezemer op als penningmeester, Joël
Visser volgde Mirte Looijenga op als secretaris en Jeroen van Oort volgde Herman Smits op
als politiek secretaris. Daarnaast namen we ook afscheid van Maaike Niemeijer als
algemeen bestuurslid.

