
 

 
Activiteitenverslag ChristenUnie IJmond 2015 

Het activiteitenverslag van de kiesvereniging ChristenUnie IJmond is door het Bestuur vastgesteld op 19 januari 
2016. 

Werkgebied 

De regio die door de kiesvereniging wordt bestreken omvat de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Bij 
de laatste verkiezingen voor de gemeenteraden in 2014 werd met lijsten deelgenomen in Heemskerk (CU/SGP) 
en Velsen (CU). Alleen in Velsen mochten we toen een zetel behalen.  

Fractie Velsen 

Het jaar 2015 was voor het Gemeenteraadslid van de ChristenUnie Velsen, Leen de Winter, het eerste volle 
kalenderjaar als lid van de Gemeenteraad. Leen de Winter werd in 2015 in de Gemeenteraad ondersteund door 
2 steunfractieleden. Dat waren Laura Remkes en Harm de Jong. In oktober 2015 heeft Harm om persoonlijke 
redenen zijn deelname moeten stoppen. Gelukkig kon in zijn vervanging worden voorzien door de benoeming 
van Elsa Waljaard. Eind november 2015 is Elsa als steunfractielid beëdigd. Uiteraard wil het Bestuur ook in dit 
verslag Harm dankzeggen voor de tijd en energie die hij heeft gestoken in het steunfractie-lidmaatschap.  
Fractie en bestuur hebben op kwartaalbasis overleg gevoerd over de politieke en organisatorische aspecten van 
het raadswerk.  

Verkiezingen Provinciale staten en Waterschappen 

In 2015 vonden tegelijkertijd verkiezingen plaats voor Provinciale staten en de Waterschappen. Ter 
voorbereiding op deze verkiezingen vond in februari een verkiezingsavond plaats in het Witte Theater in 
IJmuiden. Deze avond was georganiseerd door de gezamenlijke besturen van de Kieskringen Haarlem en 
IJmond. Michel Klein, de lijsttrekker van de CU/SGP in de Provincie Noord-Holland informeerde de leden op 
interactieve wijze over het werkgebied van de provinciale staten. Daarbij gaat het vooral om ruimtelijke 
ordening, natuur en milieu,  economie en vervoer/bereikbaarheid, energie en leven/wonen/zorg. Ook de 
kwaliteit van het openbaar bestuur. In zijn inleiding legde hij nadruk op een drietal concrete CU/SGP-
speerpuntgebieden: 

1. Leefbaarheid in de regio's; openbaar vervoer, ruimte voor natuur, snelwegen (80km-zones), schone 
leefomgeving; 

2. Eerlijke economie en duurzaamheid; aandacht voor werkgelegenheid en social entreprises: bedrijven 
die ook bijdragen aan de samenleving. Provincie en gemeenten moeten aandacht hebben voor fair 
trade, gelijke kansen, houdbare economie en hernieuwbare energie. Een weerbarstige materie, maar 
deze moet niet uit de weg worden gegaan.  

3. Zorgzame samenleving: o.a. Wmo, gehandicaptenparticipatie, kinderen/gezinnen en burger-
initiatieven. 

Ledenbijeenkomst 17 februari 2015 

Op dezelfde verkiezingsavond vond ook de ledenbijeenkomst plaats. Daarbij werden de leden over  het 
activiteitenverslag 2014 geïnformeerd, kwam er een akkoord op de financiële stukken 2014 en werd een 
Kascommissie gekozen en benoemd bestaande uit Bram Verhagen en Johan Olthof.  


