
 

 

 

Activiteitenverslag 2017  
Door Mirte Aalbers-Looijenga (bestuurssecretaris)  
 
Warm lopen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018  
2017: een jaar waarin we ons als bestuur warm lopen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 en 
samen met onze leden vele mooie activiteiten neerzetten! In vogelvlucht gaan we het jaar door:  
▪ Op 30 januari starten we het nieuwe jaar met een ALV, een rondetafelgesprek met als thema ‘De 

fiets’ en een borrel. De ChristenUnie Utrecht is een fietspartij: de inleiding wordt  verzorgd door 
onze leden Marten Westeneng en Maarten van der Sloot, waarna mobiliteitsdeskundige Olivier 
Beens en Fietsersbond-adept Ria Glas hun top5-aanpak presenteren.  

▪ Op woensdag 15 maart is het zover: de Tweede Kamerverkiezingen! De landelijke campagne 
wordt al maandenlang uitgerold, maar ook in Utrecht laten wij graag de ChristenUnie zien... We 
organiseren in Utrecht onder meer een lintjesregen voor vrijwilligers op 11 maart (met Eppo 
Bruins), draaien mee met Happietaria (kamerlid Carla Dik komt helpen), we voeren campagne in 
de binnenstad op de Stadhuisbrug en we doen mee aan de landelijke ChristenUnie regiorun (een 
estafette van Groningen naar Den Haag) waarbij ‘onze etappe’ van Utrecht naar Woerden voert. 

 

 
 
 
▪ Vanaf april gaat de selectiecommissie aan de slag om een kandidatenlijst voor de ChristenUnie 

Utrecht in elkaar te zetten: Tjako Streefland heeft een enthousiast team om zich heen: Ard 
Bezemer, Christien Uringa, Klaas-Jan Baas, Menno Rasch en Trineke Palm. 

▪ Niet lang daarna start de programmacommissie onder leiding van onze politiek secretaris 
Herman Smits: hij, Anneloes Voorberg, Jedidja Harthoorn, Korienke Smit en Jeroen van Oort 
zetten buurtgesprekken en een enquête in om een verkiezingsprogramma neer te zetten wat 
met recht waardevol is.  

 



 

▪ Op 30 juni organiseren we een goedbezochte zomerborrel in de Winkel van Sinkel.  
▪ Begin juli dragen we op advies van de selectiecommissie Maarten van Ooijen opnieuw aan als 

lijsttrekker van de ChristenUnie Utrecht. 
▪ Op woensdag 11 oktober presenteren we de kandidatenlijst voor de verkiezingen. Nieuwkomer 

Rachel Streefland neemt plaats nummer twee van Jolande Uringa over, die besluit een stapje 
terug te doen. Bestuursvoorzitter Henriëtte Rikkoert is blij met de kandidatenlijst: “Geweldig om 
te zien dat zoveel goede, bevlogen en ook jonge mensen enthousiast zijn om zich kandidaat te 
stellen. Het is een mooie club mensen met een diverse achtergrond. Veel ervaring en expertise, 
maar ook nieuwe gezichten en afkomstig uit allerlei verschillende wijken. We zijn de 
selectiecommissie dankbaar voor de scouting van al dit talent.” 

▪ Ook presenteren we op 11 oktober het 
verkiezingsprogramma.  Het programma stelt de partij de 
buurt centraal. Investeren in vrijwilligerswerk en sociaal 
ondernemers krijgt prioriteit boven prestigeprojecten en 
dure evenementen. Maarten van Ooijen: “Ik ben ontzettend 
trots op het nieuwe programma. Het is in co-creatie met vier 
buurten geschreven en dat merk je. De buurten staan 
centraal.” Herman Smits beargumenteert de maatregelen in 
het programma. Hij vraagt aandacht voor de uitdagingen 
die de groei van de stad met zich meebrengt: “De stad 
groeit, maar dat moet wel duurzame, groene en gezonde 
groei zijn. Dit vraagt om eerlijkheid en politieke moed. 
Nieuwbouw is nodig, maar wel met voldoende betaalbare 
woningen, extra groen met bomen en parken en in een 
gezonde lucht. Dat betekent dus nog vaker ruimte geven 
aan de fiets, tegenover de vervuilende auto’s.” 

▪ De kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma worden 
besproken en vastgesteld op de Algemene 
Ledenvergadering van de ChristenUnie Utrecht op 6 
november. Het is een goede avond waar de laatste puntjes 
op de i worden gezet, de energie richting de verkiezingen 
voelbaar is en vele enthousiaste leden aanwezig zijn. We 
sluiten de ALV af met een borrel.  

▪ In oktober is er nog meer positiefs te melden: er wordt weer een bestuur van PerspectieF 
(ChristenUnie-jongeren) in Utrecht opgezet. Ze willen zich inzetten voor de jongeren en 
studenten in onze Domstad. Naast voorzitter Pim Steenbergen bestaat het bestuur uit 
rentmeester Riekert te Velde en Gert-Jan Verduin (secretaris / PR).  

▪ De laatste maanden is vooral de campagnecommissie plannen aan het maken: Jan Wijmenga 
(voorzitter) stampt met een enthousiast team een prachtige campagne uit de grond: Francis 
Boer, Maaike Niemeijer, Maarten v/d Sloot, Annebeth Roor, Joël Visser en Willemijn de Jong 
steken er veel tijd in om dit op poten te zetten!  

▪ Aan het eind van het jaar sturen we onze leden een kerstkaart met de beste wensen voor 2018.  
 
Het bestuur 
Het bestuur bestond in 2017 grotendeels uit vijf personen. Herman Smits heeft naast zijn werk als 
politiek secretaris als interim-voorzitter gefunctioneerd. In oktober konden we als bestuur bekend 
maken dat we versterking kregen: Henriëtte Rikkoert nam het voorzittersstokje weer over. Aan het 
eind van het jaar namen we afscheid van Anneloes Voorberg, wegens haar verhuizing. Het bestuur 
bestond eind 2017 uit twee mannen en drie vrouwen, allen twintigers en dertigers. Het bestuur is 
zevenmaal bijeen geweest voor een bestuursvergadering. Er was regelmatig overleg tussen het 
bestuur en de fractie, in 2017 bestaande uit twee raadsleden en ondersteunende 
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fractiemedewerkers. Bijvoorbeeld door gezamenlijke vergaderingen. Ook is het bestuur 
vertegenwoordigd op diverse landelijke en provinciale vergaderingen en bijeenkomsten. Tevens 
heeft het bestuur een afvaardiging in het Stichtingsbestuur van de fractie. 
 
Ledenbinding 
In 2017 hebben we samen met de fractie hard gewerkt om de betrokkenheid van onze leden te 
vergroten. Zo hebben we doorgezet met het concept van fractiepartners, het inzetten van een aantal 
experts op een vakgebied. Ook zijn de rondetafelgesprekken gecontinueerd voor iedereen die wil 
meedenken en –praten over een actueel thema. Deze aanpak gaan we doorzetten in 2018. Naast 
deze inhoudelijke bijeenkomsten zijn er ook weer open fractievergaderingen georganiseerd en willen 
we onze leden ook de gelegenheid geven om in een informele setting bij elkaar te komen. Daarom 
organiseren we regelmatig een borrel in de Winkel van Sinkel, waarbij het eerste drankje op kosten 
van de partij is. Er zijn ongeveer 30 leden actief die we vaker verwelkomen en per borrel ligt de 
opkomst rond de 10 personen (uitgezonderd de nieuwjaarsborrel die altijd druk bezocht wordt). Ons 
ledenaantal groeit dit jaar gestaag: eind 2017 hebben we rond de 330 leden.  
 
 

 


