
Jaarverslag over 2014 - ChristenUnie Zeist 

Bestuurszaken: Het bestuur bestaat in 2014 uit: Martin Rus: voorzitter, Gerrit Versteeg: 

penningmeester, Frans Knuit: algemeen bestuurslid en vertegenwoordiger PUB, en Geraldine van 

Binsbergen: secretaris. Martin en Gerrit hebben regelmatig contact met het bestuur van de SGP en 

onderhouden de contacten met de raadsfractie. Op 21 januari, 20 mei, 8 oktober (samen met 

ChristenUnie fractie) en 3 december 2014 werden bestuursvergaderingen gehouden. De eerste drie 

maanden stonden in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. 2014.  

Gemeenteraadsverkiezingen 2014:  In de eerste weken van januari wordt de lijst definitief vastgesteld. 

Doordat de eerste twee kandidaten van de SGP op een laat moment aangaven niet meer kandidaat te 

staan voor deze verkiezingen, heeft het SGP-bestuur op het allerlaatste moment een moeilijke klus 

om snel geschikte kandidaten te vinden. Op de valreep krijgt Frans toch nog de namen van Pieter 

Verolme en Machiel Blok door en kan de lijst door Martin op 3 februari ingediend worden. Nieuw dit 

jaar: een lijstverbinding met het CDA. Door de onrust bij de SGP komt er veel verkiezingswerk op de 

schouders van Wouter neer. Hij heeft samen met Pieter van Ojen voor het verkiezingsprogramma 

gezorgd maar de posters, folders, en advertenties werden door hem alleen geregeld. Op 21 januari 

was er een foto-shoot in het gemeentehuis waarbij foto’s gemaakt werden voor de folder en de site. 

Op zaterdag 8 februari plakken Wouter en Martin de posters op de gemeentewerf. Op 24 februari 

wordt de openbare verkiezingsavond van ChristenUnie en SGP gehouden in De Ark. Wouter 

Catsburg, lijsttrekker, Pieter Verolme, Peter Rigters, en Machiel Blok stellen zich voor aan de 

aanwezigen. Oud ChristenUnie raadslid David van Ballegooijen gaat het gesprek met deze eerste vier 

van de ChristenUnie/SGP-lijst (lijstnummer 7) aan over het verkiezings-programma. Aan het einde van 

de avond krijgt David uit de hand van de secretaris van het Provinciaal Unie Bestuur Roderick 

Stoutenbeek een beeldje als dank voor zijn jarenlange inzet in de gemeenteraad. Hiermee wordt ook 

in het openbaar bij het afscheid van David stilgestaan. Op de zaterdagen 8 en 15 maart wordt er 

campagne gevoerd op Belcour. Een leegstaande winkel, geregeld door de raadsgriffier, met daarin 

een computer met stemwijzer en tafels voor de diverse partijen wordt als uitvalsbasis gebruikt. Op 

zaterdag 8 maart wordt ook de internationale Vrouwendag in het gemeentehuis gehouden. Annegina 

Randewijk en Maddie van Ballegooijen vertegenwoordigen de ChristenUnie op deze vrouwendag. Op 

de avond voor de verkiezingen wordt in de winkel nog een bijeenkomst gehouden voor de laatste 

twijfelaars. De verkiezingen op 19 maart leveren een mooie uitslag op: op lijstnummer 7 zijn 1951 

stemmen uitgebracht: 160 meer dan bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 2010. We zijn dankbaar 

dat de lijn van steeds verder neergaande stemmenaantallen is doorbroken. Uiteindelijk kunnen we het 

CDA zelfs aan de restzetel helpen. 

ChristenUnie/SGP-fractie: De fractie bestond in januari uit: Pieter van Ojen, fractievoorzitter en 

raadslid namens de SGP – Wouter Catsburg, nieuw raadslid namens de ChristenUnie – Peter Rigters, 

fractie assistent namens de ChristenUnie – André Hamoen, fractie assistent namens de SGP. Na de 

verkiezingen is de fractie als volgt samengesteld:- Wouter Catsburg, fractievoorzitter en raadslid 

namens de ChristenUnie,- Pieter Verolme, raadslid namens de SGP,- Peter Rigters, fractie assistent 

namens de ChristenUnie, en Machiel Blok, fractie assistent namens de SGP. Op 12 november houdt 

de fractie voor het eerst een informatieve avond in De Ark. De fractie vertelt daarbij over het 

raadswerk en gaat in gesprek met de achterban met als onderwerpen centrum visie, 

zondagsopenstelling, en veranderingen zorg. De avond is door de fractie en de aanwezigen als zeer 

positief ervaren en zal in 2015 een vervolg krijgen 

Leden: In december 2014 heeft de ChristenUnie Zeist 89 leden. Elf leden ontvangen hun informatie en 

uitnodigingen per post en 78 leden worden via de mail op de hoogte gebracht. Op 31 maart wordt de 

jaarlijkse voorjaarsledenvergadering gehouden. Het jaarverslag en financiële verslag over 2013 en de 

begroting over 2014 worden behandeld. De uitslag van en een terugblik op de 

gemeenteraadsverkiezingen en een vooruitblik op de Europese verkiezingen van 22 mei 2014 zijn 

andere belangrijke onderwerpen deze avond. 

Verkiezingen Europees Parlement: Als voorbereiding op deze verkiezingen op 22 mei hebben we met 

enkele leden in de weken ervoor een brievenbusactie door Zeist gehouden. Er wordt geen actie op 

Belcour gehouden. 


