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ChristenUnie 

afdeling De Bilt 

 

Jaarverslag ChristenUnie De Bilt 2018 

Voor de fractie en het bestuur van de ChristenUnie De Bilt stond 2018 in het teken van drie 

thema’s: 

1. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. 

2. Zorgen voor continuïteit binnen fractie en bestuur. 

3  Het gebruikelijke gemeenteraadswerk en de volksvertegenwoordigende activiteiten. 

Onderstaand wordt nader op deze drie thema’s ingegaan. 

 

Ad. 1. 

Ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 heeft de ChristenUnie De Bilt een  

mooie, representatieve kieslijst ingediend: alle zes de kernen van onze zijn vertegenwoordigd op 

de eerste zes plaatsen op de kieslijst, de ChristenUnie heeft mannen en vrouwen op de kieslijst 

staan, ook heeft de kieslijst een mooie weerspiegeling van diverse christelijke denominaties.  

In het verkiezingsprogramma 2018-2022 hebben wij de gewenste ontwikkelrichting van de 

gemeente De Bilt weergegeven. Dit hebben wij gedaan aan de hand van de volgende met elkaar 

samenhangende speerpunten: 

o  Een moderne, betrokken en betrouwbare overheid. 

o  Een zorgzame samenleving. 

o  Een prettige woon- en leefomgeving. 

o  Een milieu- en energiebewuste gemeente. 

o  Naar duurzame mobiliteit.  

De ChristenUnie heeft een mooi resultaat behaald bij de verkiezingen. De ChristenUnie heeft 

zelfstandig de zetel behouden in de gemeenteraad. Opvallend daarbij was de stijging van het 

aantal stemmen op de ChristenUnie ten opzichte van vier jaar geleden. 

De ChristenUnie was volwaardige gesprekspartner bij de coalitievorming. Helaas is er uiteindelijk 

een college samengesteld zonder de ChristenUnie. De ChristenUnie voert als oppositiepartij een 

constructieve, op samenwerking gerichte politiek om haar doelstellingen gerealiseerd te krijgen.  

 

Ad. 2. 

De fractie van de ChristenUnie bestond in 2018 uit drie personen: Theo Aalbers als raadslid en 

Michelle Schuurman-Voorma en Anco de Rooij als commissieleden. Een hele mooie basis om het 

raadswerk vanuit de ChristenUnie goed vorm te geven. Daarnaast zijn er diverse personen die met 

de fractie meedenken en de nodige adviezen geven. Ons oud-raadslid Nico Jansen was één van 

deze personen. Helaas ontvingen wij  op 2 juni 2018 het ontstellende bericht dat Nico overleden 

was. Een groot verlies voor veel mensen en de fractie.  

De mooie basis voor het uitvoeren van het raadswerk viel voor een belangrijk deel weg door het 

vertrek per 1 december 2018 van ons commissielid Anco de Rooij uit de fractie. Het fractiewerk 

was niet langer meer te combineren met zijn gezinsleven en met veranderingen op zijn werk.  

Sindsdien werd het fractiewerk uitgevoerd door Theo en Michelle. 

 

Het bestuur had in heel 2018 een mooie stabiele bezetting van drie personen. Het bestuur werd 

daarbij ondersteund door een eindredacteur die de op de website te plaatsen teksten beoordeelde 

en door een webmaster die de website van de ChristenUnie De Bilt beheert.  

 

Ad. 3. 

Het hele jaar door heeft de fractie intensief gemeenteraadswerk verricht. In commissie en raad zijn 

zeer veel uiteenlopende onderwerpen aan de orde gekomen. De insteek van de ChristenUnie was 

en is om op een constructieve, maar kritische wijze de raadsonderwerpen tegemoet te treden. Bij 
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de besluitvorming liet ons raadslid zich leiden door de visie en het verkiezingsprogramma van de 

ChristenUnie. In de raad zet de ChristenUnie zich in voor een eerlijk sociaal beleid en een veilige, 

goede leefomgeving, waarin mensen naar elkaar omzien. Wij willen investeren in woningbouw, in 

het bijzonder in sociale woningbouw en woningen in de kleine kernen.  

 

Voor de fractie waren in 2018 onder meer de volgende onderwerpen belangrijk:   
 Direct na de coalitievorming heeft de fractie actief gereageerd op het coalitieakkoord. Samen 

met PvdA en SP zijn er 35 verbeteringen op het coalitieakkoord ingebracht. Bijna de gehele 

inbreng van de ChristenUnie is gehonoreerd. 

 De gemeenteraad van De Bilt heeft een zeer versplinterde samenstelling. Om zaken tot stand te 

kunnen brengen blijkt in toenemende mate een goede samenwerking tussen raadsfracties 

onontkoombaar te zijn. Met behoud en inbreng van onze christelijke identiteit is de ChristenUnie 

De Bilt in 2018 steeds nauwer gaan samenwerken met PvdA, SP en fractie Brouwer.     

 De ChristenUnie beschermt milieu en natuur door de rode contouren alleen te overschrijden als 

hiermee de leefbaarheid van de kleine kernen wordt versterkt. De ChristenUnie komt op voor de 

natuur en daarom stemden wij in 2018 tegen de komst van een poloterrein Groenekan en tegen 

de ontwikkelingen op het Hessingterrein.  

 In 2018 hebben wij ingestemd met de begroting 2019 nadat de wethouder had toegezegd in 

beleid vast te leggen dat in alle nieuwbouwprojecten 30% sociale huurwoningen wordt 

opgenomen. 

 Verder hebben wij ons in 2018 tijdens de raadsvergaderingen en in onze perscontacten 

regelmatig uitgesproken over de volgende zaken: 

o Onze grote zorgen over de tekorten op het sociaaldomein en de Jeugdhulp. We wachten de 

bezuinigingen van het college af maar zullen toezien dat deze niet ten koste gaat van de 

toegang tot de zorg van huishoudens met lage inkomens en jongeren. 

o Koers houden richting een energieneutraal De Bilt in 2030, door te investeren in duurzame 

energie en mobiliteit.  

o Het versterken van het USP Bilthoven, mits de verbindingen met station Bilthoven en het 

USP Utrecht worden verbeterd.  

o Daarnaast bleven wij hameren op een open en transparant burgerparticipatie proces bij 

onderwerpen die een grote invloed op de woon- en leefomgeving van burgers hebben. 

 

Op 9 september 2018 was de ChristenUnie De Bilt weer prominent met een kraam aanwezig op de 

Marktdag in De Bilt. Ook stond de ChristenUnie op 14 december op de Wintermarkt in De Bilt. 

 


