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Vanuit de fractie 

Een aantal weken geleden werd ik gevraagd om tijdens het bestuurderscongres van de 

ChristenUnie iets te vertellen over hoe dat nu toch was gegaan met de ChristenUnie in 

Rhenen. Van 0 naar 1 zetel in 2010, en van 1 naar 2 zetels in 2014, waarna we vervolgens 

mee mochten doen in de coalitie en een wethouder leveren. Het is natuurlijk leuk om daarover 

te vertellen. Ik ben begonnen met te zeggen dat we ons gezegend voelen met deze positie. 

Maar ook dat het best hard werken is geweest de afgelopen jaren. En dat is nog steeds zo. 

Maar dat doen we in de fractie met veel plezier en inzet. Voor mij is het best fijn dat er nu 

raadsdebatten zijn waarin Karin namens de ChristenUnie het woord voert. En dat doet ze 

ontzettend goed. Zoals je van een ChristenUnie-politica zou mogen verwachten: met hart voor 

mensen, gedegen vanuit de inhoud, scherp als dat nodig is. Dat is niet iets wat ik alleen zeg, 

maar ook wat ik terug hoor van mensen die haar bezig zien. Samen met het bestuur zijn we 

bezig geweest met onze strategie en visie voor de komende jaren tot aan de volgende 

verkiezingen. We kwamen erachter, best logisch op zich, dat we nog steeds vierkant achter 

onze speerpunten van 2014 staan. Maar ook dat een groot aantal van die speerpunten via het 

coalitieakkoord in het Bestuursprogramma 2014-2018 zijn terecht gekomen. In de bijdrage van 

het bestuur wordt daarover gesproken. Dat is een zegen, maar ook een verantwoordelijkheid, 

het is aan de fractie om erop toe te zien dat de gestelde doelen ook echt gehaald gaan 

worden. Naast het bestuursprogramma komen er nog veel meer onderwerpen naar de 

gemeenteraad. Onderwerpen die mensen raken, die over buurten gaan, die financieel 

belangrijk zijn, enzovoorts, enzovoorts. Bijvoorbeeld over de subsidierelatie met Alleman 

Welzijn. Die wordt stopgezet zodat de gemeente meer ‘prestatiegericht’ kan gaan inkopen. 

Een moeilijke beslissing, omdat de ChristenUnie niet wil dat mensen die nu worden geholpen 

door die stichting, bijvoorbeeld ouderen en jongeren, straks niet meer terecht kunnen. We 

hebben toch het college in deze beslissing gesteund, u vindt daar binnenkort meer over op 

onze website. Ik wil u tenslotte van harte uitnodigen om de fractie eens te bezoeken. Omdat u 

dat interessant vindt wellicht, maar ook als u iets met ons wil bespreken. Uw zorgen over de 

Rhenense samenleving, of misschien iets uit uw buurt. U ben welkom, en we spreken er graag 

over met u. Zodat we ook in de gemeenteraad steeds concreet handen en voeten kunnen 

http://rhenen.christenunie.nl/page/24456


geven aan wat ons (en u) drijft: met Oog voor ieder mens politiek bedrijven. Zoeken naar wat 

goed is voor mensen, omdat we geloven dat dat is wat onze God en Vader ook doet. Met een 

hartelijke groet, Nico Drost, fractievoorzitter  

  

Vanuit het bestuur 

Het is al bijna een jaar geleden dat de ChristenUnie in Rhenen in de coalitie stapte, tijd voor 

een terugblik. Het heeft even geduurd voordat u weer een nieuwsbrief van de ChristenUnie 

mocht ontvangen, dat is niet omdat we een stapje minder zijn gaan doen, maar juist meer nu 

de fractie in de coalitie zit, de ChristenUnie een wethouder in het gemeentebestuur heeft en 

een aantal bestuursleden ook de fractie ondersteunen. De ChristenUnie heeft zijn nieuwe 

situatie en rol eigen gemaakt. De afgelopen weken hebben we het verkiezingsprogramma van 

vorig jaar in kernzinnen gevat en zo eens goed onder de loep gehouden: Welke punten 

hebben inmiddels hun plaats gevonden in het coalitieakkoord, welke punten zijn reeds 

uitgevoerd of hebben de aandacht binnen de gemeente en welke punten verdienen juist de 

komende tijd aandacht. De uitkomsten hiervan willen wij u toelichten in de algemene 

raadsvergadering op 30 september, maar enkele speerpunten van de ChristenUnie zijn min of 

meer letterlijk in het bestuursprogramma van de Gemeente Rhenen opgenomen: De 

Rhenense burger staat centraal met zijn of haar hulpvraag en niet geld of regels. Oog voor 

ieder mens, wij komen op voor hen die niet gehoord worden. Ouderenzorg zo lang mogelijk 

aan huis, maar ook zwaardere zorg per kern. In het Binnenveld hebben boer en natuur elkaar 

nodig. Samenwerking met andere gemeentes, maar wel met behoud van plaatselijke loketten. 

Wij zijn de Heer hiervoor dankbaar en ook voor het werk dat de fractie en de wethouder 

mogen doen. Wilt u voor ons bidden: Voor wijsheid en kracht, dat het werk binnen de fractie en 

bestuur én van de wethouder tot eer van de Here God mag zijn en de mensen in Rhenen mag 

dienen. Voor balans tussen werk, werk voor de gemeenteraad en gezin voor elk fractielid. Dan 

willen wij u ook vragen om te bidden voor onze broers en zussen in de Here die het te 

verduren hebben en soms echt lijden onder de regimes, onrusten en erbarmelijke 

leefomstandigheden van vandaag en morgen, dat de Here hun voorziet in hun nood en hen 

kracht geeft en troost. Rest ons nog om ook u de zegen van God toe te wensen, alvast een 

fijne vakantie periode en misschien zien wij u even langskomen voor een kop koffie en een 

goed gesprek bij onze stand op de Cuneradag, 13 juni. Met vriendelijke groet, namens het 

bestuur, Jeroen Klinkenberg.  

  

Debat aan het Plein op a.s woensdag 27 mei met oud-minister van 
Defensie Eimert van Middelkoop 

Onderwerp: Internationale Veiligheid en Vrede. Een levendig debat onder leiding van Rein 

Bijkerk (publicist en militair historicus) over de groeiende internationale spanningen en de 



gevolgen daarvan op Europees én landelijk niveau en over de vraag wat ons antwoord hierop 

moet zijn: zowel politiek, militair als maatschappelijk! Locatie: Theaterzaal Spectrum, Kees 

Stipplein 72 Veenendaal Datum: woensdag 27 mei, aanvang: 20:00 uur (toegang is gratis)  

  

Cuneradag 13 juni – koffie aan de keukentafel  

Op 13 juni staan we als ChristenUnie weer op de jaarlijkse Cuneradag. Op deze dag willen we 

net als vorig jaar weer graag in gesprek gaan met onze achterban en/of inwoners van de 

gemeente Rhenen. We nodigen voorbijgangers uit om een kopje (h)eerlijke(!) koffie of thee te 

drinken tijdens een goed gesprek met onze raadsleden, Nico Drost en Karin Dieterman of met 

wethouder Jolanda de Heer. Vanaf 12.00u bent u van harte welkom. Als u wilt bijdragen aan 

deze activiteit door bijv. koffie of thee te zetten of iets lekkers te bakken voor bij de koffie, dan 

kunt u zich melden bij mrooseboom@versatel.nl.  

 

  

Algemene leden vergadering op 30 september  

Op 30 september, 20.00u, hopen we onze jaarlijkse ledenvergadering te houden, waarin ook 

verslag gedaan zal worden van het in de coalitie zijn van de ChristenUnie in de gemeenteraad 

in afgelopen jaar. Er is dan ook de mogelijkheid om vragen te stellen of te reageren. Noteert u 

30 september dus alvast in uw agenda, locatie: gemeentehuis Rhenen. De stukken voor deze 

vergadering ontvangt u ter zijner tijd een week van te voren.  

  

Vernieuwing van de grondslag van de partij 

De ChristenUnie is een partij van belijdende christenen. Dat is landelijk zo en dat geldt ook in 

Rhenen. De mensen die lid zijn van ChristenUnie, de leden van de fractie, de wethouder, zij 

zijn actief en doen hun werk vanuit de overtuiging dat Jezus Christus ons voorbeeld en onze 

Verlosser is. Er is daarom bij de oprichting van de ChristenUnie afgesproken dat ieder lid van 

de ChristenUnie de Unieverklaring, de Uniefundering en het doel van de partij moet 

onderschrijven. Documenten die samengevat, proberen te verwoorden wat de kern is van de 

overtuigingen en de doelstellingen van de ChristenUnie. Al lange tijd zijn er belijdende 

Christenen die niet gelukkig zijn met één bepaalde passage uit de zgn. Uniefundering, 

namelijk daar waar gezegd wordt dat de Bijbel wordt nagesproken door de Drie Formulieren 

van Eenheid. Hun bezwaren gaan dan vooral over theologische keuzes en ‘verwerping van 



dwalingen’ die geen politieke relevantie hebben. Bijvoorbeeld de keuze voor kinderdoop en de 

formuleringen over de rooms-katholieke kerk. Nu stelt, na een discussie in de partij, het 

Landelijk Bestuur van de ChristenUnie voor om de grondlagen van de partij te vernieuwen. 

Concreet betekent dit ondermeer dat de geloofsbelijdenis van Nicea de kern van de grondslag 

wordt en niet meer de Drie Formulieren van Eenheid. In het bestuur en fractie hebben we ook 

hierover gesproken en steunen we deze verandering van harte. Dit vanuit de overtuiging dat 

deze vernieuwing recht doet aan wat de ChristenUnie is: een partij die staat in een traditie en 

open is voor alle christenen die haar politieke doel herkennen. Op 13 juni a.s zal op het 

partijcongres van de ChristenUnie een voorstel in stemming worden gegeven over de 

grondslag en een preambule bij het kernprogramma van onze partij. De kiesverenigingen en 

alle leden van de ChristenUnie hebben daarbij stemrecht. Als u als individueel lid uw stem wilt 

uitbrengen dan kunt u dat doen. Dat is een vernieuwing van de partij naar een leden-partij die 

vorig jaar al is doorgevoerd.  
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