Activiteitenverslag ChristenUnie IJmond over 2016
Het activiteitenverslag van de Kiesvereniging ChristenUnie IJmond is door het Bestuur vastgesteld op
9 maart 2017.
CU afdeling IJmond
In de afdeling IJmond zijn de CU-leden van de gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Velsen
en Uitgeest verenigd. Deze samenvoeging is het gevolg van de ledenaantallen in de desbetreffende
gemeenten (zie verderop onder Leden). Voor een zelfstandige lokale afdeling zijn ten minste 25 à 30
leden en voldoende bestuurlijke bemensing nodig.
Netwerkavonden
Bestuur en fractie zijn in het afgelopen jaar gestart met een andere vorm van contact zoeken met de
achterban. Dit in de vorm van wijkgerichte netwerkavonden, die tot groot genoegen van fractie en
bestuur enthousiast werden ontvangen. In het vroege voorjaar van 2016 was er een eerste reeks van
4 wijkavonden met in totaal ca. 60 deelnemers, gevolgd door 3 avonden in het najaar met ca. 30
deelnemers. Dat lagere aantal deelnemers in het najaar was mogelijk het gevolg van de timing van de
bijeenkomsten. De netwerkavonden zijn bedoeld voor leden en geïnteresseerden en laagdrempelig
gehouden. Met een interactief programma waarin meningen, vragen en discussie aan de orde
kwamen. En ook aandacht voor zorgen, interesses en ideeën.
Ledenbijeenkomst 31 maart 2016
Een aparte ledenvergadering is gehouden op 31 maart 2016 waarin een aantal verenigingszaken aan
de orde kwam. Belangrijk punt was de bespreking en goedkeuring van een wijziging van de
verenigingsstatuten. Naast de wijzigingen als gevolg van aanpassingen in de landelijke partijstructuur
(kiesvereniging wordt afdeling; individuele leden hebben stemrecht op partijcongres) hebben we
gesproken over de naam van de afdeling. Het werkgebied “IJmond” omvat naast de Gemeente
Velsen ook Beverwijk, Castricum, Heemskerk en Uitgeest. Onze CU-afdeling is daarmee ruimer dan
de Gemeente Velsen. Vandaar dat wij, met instemming van de leden, voor de naam ChristenUnie
IJmond hebben gekozen, hoewel de kern van de activiteiten op dit moment binnen de Gemeente
Velsen ligt. De statuten zijn op 6 april 2016 bij de notaris gewijzigd. Verder werden de leden over het
Activiteitenverslag 2015 geïnformeerd en kwam er een akkoord op de financiële stukken 2015 mede
op basis van het verslag van de Kascommissie bestaande uit Bram Verhagen en Johan Olthof.
Leden van de afdeling
In het ledental van de CU IJmond zien wij een mooie groei. Het bestuur is daar natuurlijk heel blij
mee. In 2016 mochten wij 13 nieuwe leden verwelkomen. Ultimo 2016 was het ledental van de CU
IJmond 88. Een ledental van 100 komt nu gaandeweg in beeld. Een prachtig aantal om naar toe te
werken.
De volgende plaatjes geven de ontwikkeling van het ledenaantal en de samenstelling van het
ledenbestand over de verschillende gemeenten van het werkgebied grafisch weer.
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Leden CU IJmond per
gemeente
Beverwijk – 6
Castricum – 8
Heemskerk – 13
Uitgeest – 3
Velsen – 58

Bestuur CU IJmond
Het bestuur bestond in 2016 uit 2 leden, Reijer Kooij als voorzitter en Ries de Kogel als secretarispenningmeester. Daarmee is het bestuur statutair in onderbezetting en op zoek naar aanvulling. Bij
de afsluiting van dit verslag zijn wij nog in gesprek met een kandidaat.
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar regelmatig vergaderd, zowel onderling als samen met de
(steun)fractie. Naast huishoudelijke zaken kwamen daarbij vooral ook inhoudelijke zaken aan de orde
ter ondersteuning van het functioneren en de standpuntbepaling van de (steun)fractie.
Het bestuur heeft de afdeling vertegenwoordigd op de landelijke en provinciale voor- en
najaarscongressen en -vergaderingen. Het landelijke najaarscongres stond – met de vaststelling van
programma en kandidatenlijst – volledig in het teken van de komende verkiezingen voor de 2e
Kamer.
CU-fractie Velsen
Het jaar 2016 was voor Leen de Winter het 2e volle kalenderjaar als lid van de Gemeenteraad van
Velsen. Leen werd in 2016 daarbij in de Raad ondersteund door 2 steunfractieleden. Dat waren Laura
Remkes en Elsa Waljaard. Eind 2016 heeft Laura om persoonlijke redenen haar deelname moeten
stoppen. In haar vervanging moet nog officieel worden voorzien. Inmiddels heeft Fred Tromp zich
beschikbaar gesteld om de fractie te ondersteunen. Uiteraard wil het bestuur ook in dit verslag Laura
dankzeggen voor de tijd, energie en enthousiasme die zij heeft gestoken in het steunfractielidmaatschap.
Leen, Laura en Elsa zijn ook in 2016 zeer actief betrokken geweest bij de gemeentelijke politiek. In de
vele bijgewoonde Raads- en Commissievergaderingen werd (zeer) actief geparticipeerd in de
debatten door de inbreng van vragen, moties en amendementen of de ondersteuning daarvan bij die
van andere partijen. Met name op die gebieden die tot de speerpunten van de CU gerekend moeten
worden zoals Gezin, Samenleving, Statushouders, Sociale woningbouw en Duurzaamheid. Die actieve
opstelling mondde uit in een frequente aandacht van de lokale omroep en pers voor de standpunten
van de CU. Belangrijke door de CU ingediende moties hadden betrekking op vele van deze
onderwerpen.
Eervol en teken van vertrouwen was ook het lidmaatschap van Leen van de vertrouwenscommissie
die de voordracht van de nieuwe burgemeester, de heer Frank Dales, heeft voorbereid.
Samenvattend: een heel vruchtbaar jaar!
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Naast de activiteiten in de Raad heeft Leen, al dan niet samen met Laura of Elsa, deelgenomen aan
maatschappelijke activiteiten zoals vele werkbezoeken bij bedrijven, scholen, maatschappelijke
organisaties, onderzoek onder Statushouders, het Scholierendebat in de Bibliotheek van IJmuiden en
heeft hij Energiek Velsen bezocht. Op dit moment zijn Elsa, Leen en Fred een onderzoek gestart naar
Duurzaamheid en wat wij daar nu werkelijk aan bijdragen.
Grenzen verleggen
Op 2 november 2016 organiseerde de Rabobank IJmond samen met de OV IJmond, in het Tata Steel
congrescentrum een bijeenkomst over ‘Grenzen verleggen’. IJmond is een veelzijdige regio. De
combinatie van industrie, wonen en natuur zorgt voor uitdagingen én kansen. Alleen door samen te
werken kunnen deze effectief worden opgepakt. Onder leiding van niemand minder dan Jort Kelder
werd het gesprek aangegaan over hoe we samen de leefomgeving en de economie in de IJmond
kunnen versterken. Als basis voor deze dialoog diende de uitkomsten van het nieuwe “Kracht van de
IJmond-onderzoek” en de “Regionale Staalagenda 2020”. Een boeiende avond leverde dit op met
enige honderden aanwezigen waaronder de CU (steun) raadsleden uit de Gemeenteraad van Velsen
Leen de Winter en Elsa Waljaard en het bestuur van de CU-IJmond.

9 maart 2017
Reijer Kooij, Ries de Kogel
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