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Activiteitenverslag ChristenUnie IJmond 2017 
Het activiteitenverslag van de ChristenUnie IJmond is door het Bestuur vastgesteld op 12 
maart 2018. 
 
CU afdeling IJmond 
De ChristenUnie IJmond is een afdeling van de landelijke ChristenUnie die 5 gemeenten 
omvat: Velsen, Heemskerk, Beverwijk, Uitgeest en Castricum. Tot nu toe werd alleen in 
Velsen door de ChristenUnie deelgenomen aan de Gemeenteraadsverkiezingen. In 2014 
kwam de ChristenUnie in Heemskerk uit met een gezamenlijke lijst met de SGP. In de zomer 
van 2017 heeft het Bestuur besloten om ook in Heemskerk op 21 maart 2018 met een eigen 
ChristenUnie-lijst aan de Gemeenteraadsverkiezingen mee te doen.  
 
Ledenvergaderingen 
In 2017 zijn de leden driemaal bijeengekomen. Naast de ledenvergadering die elk jaar in het 
voorjaar plaatsvindt, dit keer op 27 maart 2017, hadden twee vergaderingen in het najaar 
betrekking op de voorbereiding van de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018.  
In de ledenvergadering op de 27e maart werd teruggeblikt op de Tweede-
Kamerverkiezingen, de lokale politiek en werd gesproken over de huishoudelijke zaken 
(financieel en kascommissieverslag en het activiteitenverslag over 2016). Zowel het 
financieel verslag als de benoeming van Frits Korf in de kascommissie werd door de leden 
goedgekeurd.  
In de vergadering van 11 september 2017 werd door de leden ingestemd met de voordracht 
van Leen de Winter (Velsen) en Timo Joosse (Heemskerk) als lijsttrekkers voor de 
verkiezingen van 21 maart 2018. In de ledenvergadering van 27 november 2017 werden de 
Kandidatenlijsten en de Verkiezingsprogramma`s van Velsen en Heemskerk besproken, op 
onderdelen geamendeerd en vastgesteld. Verder werd door Leen de Winter en Elsa 
Waljaard teruggeblikt op het raadswerk met als rode draad de vraag of CU Velsen invloed 
heeft op de gemeentepolitiek (volmondig: ja). Tenslotte werd de benoeming van Frits Korf als 
derde bestuurslid goedgekeurd.  
 
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 2017 mochten wij 17 nieuwe leden verwelkomen (in 2016 waren dat er 13). 
Ultimo 2017 was het ledental van de CU IJmond 105.  In juni mochten we ons 100e lid 
verwelkomen en in de bloemetjes zetten: Joylean Meijer uit Beverwijk.  
Zoals hierboven al gemeld, bestaat de afdeling IJmond uit een 5-tal gemeenten. Zie 
hieronder de ledentallen per gemeente over 2016 en 2017. 
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Bestuur 
Het bestuur bestond in 2017 voor het grootste deel van het jaar uit twee leden, Reijer Kooij 
als voorzitter en Ries de Kogel als secretaris-penningmeester. In deze kleine samenstelling 
werd regelmatig overleg gevoerd, grotendeels met gebruikmaking van moderne 
communicatiemiddelen. In de ledenvergadering van 27 november 2017 werd door de leden 
ingestemd met de verlenging van de bestuurdersperiode van Reijer Kooij (als voorzitter) en 
Ries de Kogel voor opnieuw een 4-jaarperiode en stemden de leden in met de benoeming 
van Frits Korf als 3e bestuurslid. 
 
Velsen 
Het jaar 2017 was voor het Gemeenteraadslid van de CU, Leen de Winter, het 3e volle 
kalenderjaar als lid van de Gemeenteraad. Leen de Winter werd ook in 2017 in de 
Gemeenteraad ondersteund door steunfractieleden. Elsa Waljaard is gedurende het hele 
jaar betrokken geweest. Fred Tromp heeft een aantal maanden met de fractie meegelopen, 
doch zich uiteindelijk teruggetrokken. In het najaar is Frank Cornet met de fractie gaan 
meedraaien en is eind november als steunfractielid geïnstalleerd.  
 
Leen en Elsa (en later ook Frank) zijn in 2017 zeer actief betrokken geweest bij de 
gemeentelijke politiek. Als raadslid nam Leen deel aan de Gemeenteraadsvergaderingen en, 
samen met Elsa en Frank, aan de commissievergaderingen. Met vruchtbare inbreng in 
debatten en via moties. Een aantal moties van de CU heeft ook de steun gekregen van 
andere politieke partijen in de Gemeenteraad van Velsen. De onderwerpen waar deze 
moties op betrekking hadden zijn o.a. de spreiding van statushouders, statiegeld en groen. 
 
Naast de activiteiten in Raad en commissies hebben Leen, Elsa en Frank deelgenomen aan 
o.a. het Platform Bouwen en Wonen in Velsen, bracht hij een bezoek aan statushouders, 
hebben scholieren van het Ichtus hem geïnterviewd over ouderenbeleid in Velsen, nam hij 
deel aan de Participatieavond over Sportaccommodaties, bezocht hij de opening van de 
tentoonstelling Zeeschilders, was hij aanwezig op de Dag van de Democratie in het stadhuis 
van Velsen, bezocht hij de Veteranendag enz. enz. 
Het Bestuur heeft op kwartaalbasis, en vanaf het najaar met het oog op de verkiezingen nog 
regelmatiger, overleg gevoerd met de (steun)fractie over actuele politieke en persoonlijke 
zaken.  
 
Heemskerk 
In Heemskerk is het 4 jaar geleden net niet gelukt om in de Raad te komen. De lijsttrekker in 
2014, Timo Joosse, is in de jaren daarna warm blijven lopen door het op de voet volgen van 
de gang van zaken in Heemskerk en door regelmatige aanwezigheid bij het fractieoverleg in 
Velsen. In de zomer van 2017 heeft het Bestuur besloten om ook in 2018 in Heemskerk – nu 
met een eigen CU-lijst – met Timo als lijsttrekker aan de Gemeenteraadsverkiezingen mee te 
doen.  
 
Provincie 
De ChristenUnie in Noord Holland organiseerde in 2017 2 bijeenkomsten voor de besturen 
van de kiesverenigingen, de raadsleden en wethouders en leden van de ChristenUnie in 
Noord Holland. Het Bestuur is in beide vergaderingen vertegenwoordigd geweest. 
In de Voorjaarsvergadering van 25 maart 2017 werd teruggeblikt op de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer van 15 maart 2017. Verder werd gesproken door Michel Klein, 
fractievoorzitter in de Provinciale Staten voor de ChristenUnie-SGP. Hij deed verslag van de 
afgelopen tijd.  
 
De Najaarsvergadering van 13 oktober 2017 stond in het teken van de 
Gemeenteraadsverkiezingen 2018 waarbij stilgestaan werd hoe het in Noord Holland gaat. 
Verder sprak Roel Kuiper, voorzitter van de fractie in de Eerste Kamer, over het werk in de 
Eerste Kamer en de actuele landelijke politiek. 



 

3 
 

 
 
Grenzen verleggen 
Op 20 november 2017 organiseerde de Rabobank IJmond samen met de OV IJmond, in het 
Tata Steel congrescentrum een vervolg bijeenkomst op de eerdere bijeenkomst van 
november 2016 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 opnieuw Jort Kelder werd 
het gesprek aangegaan over hoe we samen de leefomgeving en de economie in de IJmond 
kunnen versterken. Met name werd stilgestaan bij de vraag waar we 1 jaar later staan. Weer 
een boeiende avond met enige honderden aanwezigen waaronder Leen de Winter en Elsa 
Waljaard van de CU-fractie Velsen en het bestuur van de CU-IJmond. 
 
 
12 maart 2018 
Reijer Kooij 
Ries de Kogel 
Frits Korf 
 
 


