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Coalitiebesprekingen en algemene ledenvergadering D.V. 9 juli  
 

 
ChristenUnie Rhenen in coalitie  

Zoals het er naar uitziet zal de ChristenUnie in Rhenen deel uit gaan maken van de coalitie. 

Voordat het officieel zover is staan er nog een paar onderdelen op het programma. Op 3 juni 

wordt een avond voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen georganiseerd, 

waarin de coalitiepartijen, PCR, Rhenens Belang, VVD en ChristenUnie hun coalitieakkoord 

presenteren. Meer info op hierover vindt u op http://www.rhenen.nl/Smartsite.shtml?id=71970. 

Vervolgens zal op 10 juni, tijdens een openbare raadsvergadering, de beëdiging van de 

wethouders plaatsvinden. We zijn dankbaar dat we in het nieuwe college met Jolanda de Heer 

uit Veenendaal een wethouderspost mogen bekleden. Zij heeft een ruime ervaring in de lokale 

en provinciale politiek. Ze is, naar eigen zeggen al begonnen haar hart te verpanden aan 

Rhenen en zal zich in zetten voor de burgers van Rhenen met hart, hoofd en handen! Op 9 juli 

bent u in de gelegenheid persoonlijk kennis met haar te maken. De fractievoorzitter zal die 

avond ook toelichting geven op het proces dat heeft geleid tot de vorming van de coalitie.  

http://rhenen.christenunie.nl/page/24456
http://www.rhenen.nl/Smartsite.shtml?id=71970


 

  

Cuneradag 14 juni – koffie aan de keukentafel  

Voorbijgangers kunnen die dag, onder het genot van een kopje koffie, met onze raadsleden en 

toekomstige wethouder van gedachten wisselen. U bent van harte welkom om uw hart te 

luchten of gewoon voor een gezellig kopje koffie. Voor deze dag zijn we overigens nog op 

zoek naar mensen die een grote kan koffie/thee met misschien wel zelfgemaakte koekjes, 

naar onze stand willen brengen voor de koffietafel gesprekken met de raadsleden 

(mrooseboom@versatel of 0317-618571).  

 

  

Toelichting over coalitievorming en ledenvergadering op 9 juli  

Op 9 juli, 20.00u, hopen we onze jaarlijkse ledenvergadering te houden, gecombineerd met 

een toelichting op het coalitievormingsproces door Nico Drost. Er is dan ook de mogelijkheid 

om vragen te stellen of te reageren. Noteert u deze datum dus alvast in uw agenda. De 

stukken voor deze vergadering ontvangt u uiterlijk 1 week van te voren. Onze penningmeester, 

Jacob Smit heeft na 7 jaar ChristenUnie te kennen gegeven dat hij zijn taak wil neerleggen. 

Het bestuur stelt Rob van de Velde voor als nieuw bestuurslid.  

  

2015 leden...  

De ChristenUnie heeft leden nodig om haar werk te kunnen blijven voortzetten. Ook de hoogte 

van de subsidie is afhankelijk van het aantal leden dat een partij heeft. Het doel van de 



ChristenUnie is om in 2015, 2015 leden meer te hebben. Gelet op de positieve 

verkiezingsuitslag van de ChristenUnie in Rhenen moet het ook in Rhenen lukken om meer 

leden te krijgen. Kent u iemand in uw omgeving die mogelijk interesse heeft? Laat het ons 

weten of kijk eens op de website: http://www.christenunie.nl/lidworden. Als het toekomstige lid 

aangeeft dat hij gevraagd is door iemand uit zijn netwerk, dan betekent dat voor de lokale 

campagnekas een eenmalige extra bijdrage van 35,- €. Het nieuwe lid ontvangt vanuit de 

kiesvereniging een duurzaam welkomst geschenk!  

  

Gebed  

Wilt u met ons bidden en danken? Voor Jolanda de Heer, zij zal als wethouder gaan 

plaatsnemen in het college Voor een compleet bestuur Voor wijsheid voor de fractie, in een 

nieuwe rol als college partij  
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