ChristenUnie

Activiteitenverslag ChristenUnie IJmond over 2019
Het activiteitenverslag van de ChristenUnie IJmond is door het Bestuur
vastgesteld op 3 april 2020.
CU afdeling IJmond
De ChristenUnie IJmond is een regionale afdeling van de landelijke
ChristenUnie die 5 gemeenten omvat: Velsen, Heemskerk, Beverwijk,
Uitgeest en Castricum. Tot 2014 werd alleen in Velsen door de ChristenUnie
deelgenomen aan de Gemeenteraadsverkiezingen (2018: één zetel). In 2014
deed de ChristenUnie zowel in Velsen als in Heemskerk mee, in Heemskerk
met een gezamenlijke lijst met de SGP. In 2018 kwam de ChristenUnie in
Heemskerk uit met een eigen lijst bij de Gemeenteraadsverkiezingen (helaas
geen zetel).
Leden van de afdeling
Afdeling IJmond van de ChristenUnie is een ledenvereniging. In het
afgelopen jaar is de gestage groei van het ledental doorgegaan. Daar zijn we
blij mee. We mochten in 2019 elf nieuwe leden verwelkomen (in 2018 waren
dat er zeven). Door opzegging (3), verhuizing (3) of overlijden (1) moesten we
afscheid nemen van zeven leden (in 2018 waren dat er vier). Het ledental
groeide daardoor per saldo met vier tot 112 leden eind 2019. Zoals in het
voorgaande van dit verslag al vermeld, bestaat de afdeling IJmond uit een 5tal gemeenten. Zie hieronder de ledentallen per gemeente over 2018 en
2019.
Beverwijk
Castricum
Heemskerk
Uitgeest
Velsen
totaal

2019
7
10
19
3
73

2018
9
9
19
3
68

112

108

Beverwijk – 7
Castricum – 10
Heemskerk – 19
Uitgeest – 3
Velsen – 73

1

120
100
Aantal

80
60
40
20
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jaareinde

Ledenvergadering
In 2019 zijn de leden van de CU IJmond 1x bijeengekomen (18 juni 2018). Na
de vaststelling van het verslag van de vergadering in 2018 en het financieel
verslag over 2018 werd de benoeming van Tim Karreman als lid van de
kascommissie door de leden goedgekeurd. Daarna volgde een thema avond.
Thobias Galenkamp sprak daar enthousiast over zijn deelname aan het CUfellowshipprogramma en over het actuele thema Sociale (on)gelijkheid, dat
ook onderdeel uitmaakt van dat programma. Naar voren kwam dat naast de
bestaande inkomensongelijkheid ook de vermogensongelijkheid sterk aan het
groeien is. De zaal deed volop mee in de discussie. Frank Cornet sprak over
de grote kracht van het kleine verschil. Over de wijze waarop de CU als
kleine partij bijdraagt aan de agendering en bespreking van grotere en
kleinere politieke issues. De aarde is onze roeping. Aan het behoud daarvan
moeten we allemaal werken. Frank koppelde zijn presentatie aan diverse
themapublicaties en voorbeelden uit zijn werk voor (energie) coöperaties in
Haarlem en Velsen. De lokale politiek gaat aan de slag met de Regionale
Energie Strategie (RES). Ook hierbij deed de zaal volop mee in de discussie.
Kortom: een geslaagde bijeenkomst.
Bestuur
Het bestuur bestond in 2019 uit Reijer Kooij (voorzitter), Ries de Kogel
(secretaris-penningmeester) en Frits Korf. In deze samenstelling werd
regelmatig overleg gevoerd, in vergadering bijeen maar ook deels met
gebruikmaking van moderne communicatiemiddelen. Verder heeft het
Bestuur regelmatig overleg met de CU fractie in de Gemeenteraad van
Velsen.
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Fractie Velsen
Het jaar 2019 was voor het Gemeenteraadslid van de CU, Leen de Winter,
het 2e jaar van zijn nieuwe gemeenteraadsperiode. Leen is inmiddels 6 jaar
lid van de Gemeenteraad en is zeer betrokken bij veel onderwerpen die in de
gemeente Velsen spelen.
Leen de Winter, Elsa Waljaard en Frank Cornet zijn in 2019 opnieuw 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 fractie van de CU heeft zich o.m. ingezet voor de volgende onderwerpen:
















Behoud en uitbreiding van groen
Goede faciliteiten voor fietsers en voetgangers
Versnelling binnenstedelijke woningbouw
Geschikte woningen voor starters en senioren
Minimaal 30% sociale woningbouw in nieuwbouw projecten
Verduurzaming van bestaande bouw en aardgasvrije nieuwbouw
Betaalbare verduurzaming huurwoningen
Behoud van bijzondere karakter van Pieter Vermeulen Museum in
nieuwe organisatie #BRAK
Behoud van kunstwerk gevel oude DekaMarkt in Santpoort-Zuid
Goede samenwerking met de andere IJmond gemeenten
Een samenleving waarin iedereen mee kan doen en tot zijn recht komt
Kwaliteitsverbetering doelgroepenvervoer RegioRijder
Subsidiëring muziekonderwijs Velsen
Participatie inwoners

Provincie
De ChristenUnie in Noord-Holland organiseerde in 2019 2 bijeenkomsten
voor de besturen van de kiesverenigingen, de raadsleden en wethouders en
leden van de ChristenUnie in Noord-Holland. Het Bestuur is in alle
vergaderingen vertegenwoordigd geweest.
De (tweede) bijeenkomst van 5 juli 2019 had een bijzonder en feestelijk tintje
ter afsluiting van het politieke jaar 2018-2019. Dat was een jaar om met veel
dankbaarheid op terug te kijken. De verkiezingen voor de Provinciale Staten
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en de Waterschappen leverde voor de CU een overweldigende hoeveelheid
extra stemmen op, maar helaas geen 2e Statenzetel. De avond begon met
een maaltijd waarna in een korte ledenvergadering liefst vier nieuwe
bestuursleden werden benoemd. Na de ledenvergadering nam weerman en
CU lid Reinier van den Berg ons mee in de feiten en fabels rond het klimaat.
Daarna deed Tweede Kamerlid van de CU Carla Dik-Faber ons uit de doeken
hoe zij ervoor wil zorgen dat iedereen kan meedoen, ook mensen met een
kleinere beurs. Na een korte pauze vormden zij een panel samen met ons
Statenlid Michel Klein.
3 april 2020
Reijer Kooij
Ries de Kogel
Frits Korf
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