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ChristenUnie IJmond 

 
 
Activiteitenverslag Vereniging ChristenUnie IJmond over 2021 
 
Het Activiteitenverslag van de ChristenUnie IJmond is door het Bestuur 
vastgesteld op 20 april 2022. 
 
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. 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 zowel in 
Velsen als in Heemskerk uit met een eigen lijst. In 2022 zal de ChristenUnie 
wederom alleen in Velsen meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Leden van de afdeling 
 
Afdeling IJmond van de ChristenUnie is een ledenvereniging. Na jaren van 
vooruitgang is het ledental in 2021, met name door opzeggingen, helaas wat 
gedaald. De  aanleiding voor de opzeggingen was - voor zover dat door 
betrokkenen is aangegeven – van diverse aard, waaronder de afname van 
betrokkenheid of de politieke standpunten van de Tweede-Kamerfractie. Het 
bestuur heeft steeds oog voor de mogelijkheden om het ledental weer te 
laten stijgen.  
 
                                                           2021    2020      2019 
Stand begin jaar   121 111 108 

Bij: door aanmelding         6 11 9 

Bij: door verhuizing             0 3 1 

Af: door opzegging    -10 -2 -3 

Af: door overlijden/gezondheid  -2 -2 -1 

Af: door verhuizing        -4 0 -3 

Stand einde jaar 111 121 111 
 
 
Zoals in het voorgaande van dit verslag al werd vermeld, bestaat het 
werkgebied van de afdeling IJmond uit een 5-tal gemeenten. Hieronder in 
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twee grafieken de ledentallen per gemeente en de ontwikkeling over de 
laatste 8 jaar.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Algemene Ledenvergaderingen 
 
In 2021 is een tweetal Algemene Ledenvergaderingen (ALV) gehouden, 
vanwege de coronamaatregelen opnieuw met de digitale hulpmiddelen van 
ZOOM. De eerste was op 6 mei 2021 en behandelde naast de gebruikelijke 
huishoudelijke onderwerpen de resultaten van een enquête onder de leden 
van de afdeling, de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, 
de bezetting van de selectie- en programmacommissie en de aanwijzing van 
de lijsttrekker in Velsen. De stukken (activiteitenverslag 2020, financieel 
verslag 2020) zijn nadien op de website van de CU IJmond geplaatst. 
De tweede was op 15 november 2021 en stond grotendeels in het teken van 
de gemeenteraadsverkiezingen 2022, waaraan we (alleen) in Velsen zullen 
deelnemen: vaststelling van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma 
Velsen. Elsa Waljaard en Frank Cornet deelden hun gedachten over het 
verkiezingsthema Samen Recht Doen en Leen de Winter blikte met 
dankbaarheid terug op een lange periode van 20 jaar van betrokkenheid bij 
de CU IJmond, 12 jaar in het bestuur en 8 jaar als gemeenteraadslid in 
Velsen. Tenslotte werd gesproken over benoemingen in bestuur en 
kascommissie.  
 
Bestuur 
 
Het bestuur bestond in 2021 uit Reijer Kooij (voorzitter), Ries de Kogel 
(secretaris-penningmeester) en Frits Korf. In deze samenstelling werd 
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regelmatig overleg gevoerd, vanwege de COVID--maatregelen veelal 
gebruikmakend van moderne communicatiemiddelen. Verder heeft het 
Bestuur regelmatig overleg met de CU-fractie in de Gemeenteraad van 
Velsen en in groter verband met vertegenwoordigers van de regio Haarlem, 
Haarlemmermeer en Velsen. In de ALV van eind 2021 werd het bestuur in de 
ALV voor een nieuwe periode van 4 jaar herbenoemd. 
 
CU Landelijk Congres en Provinciale Unie 
 
Individuele leden en afdelingen worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten 
van de landelijke en provinciale ChristenUnie.  
In het voorjaar van 2021 stonden twee landelijke congressen in het teken van 
de Tweede-Kamerverkiezingen, in het bijzonder – na veel debat over moties 
en amendementen – de vaststelling van het verkiezingsprogramma. En in 
november het gebruikelijke najaarscongres. Alle congressen waren digitaal, 
waaraan steeds door één of meer leden van het afdelingsbestuur werd 
deelgenomen. 
De ALV en inspiratiebijeenkomst in juni 2021 van de Provinciale Unie moest 
helaas door agendaproblemen worden gecancelled en verplaatst naar 2022.  
Dit jaar is er geen regiobijeenkomst geweest van CU-besturen en -
fracties.CU-fractie Gemeenteraad Velsen 
 
Het jaar 2021 was voor het raadslid van de CU, Leen de Winter, het 8e jaar 
als lid van de Gemeenteraad en voor Frank Cornet het 5e jaar als lid van de 
Steunfractie. Met ingang van november 2021 is Rosa Barth het nieuwe lid 
van de steunfractie van de CU.  
 
Leen de Winter is in 2021 opnieuw intensief en actief betrokken geweest bij 
de gemeentelijke politiek. Als raadslid nam Leen deel aan de 
Gemeenteraadsvergaderingen en, samen met Frank en Rosa, 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. Hieronder een greep uit de 
activiteiten: 
 

1. Op initiatief van ChristenUnie Velsen is door Gemeente Velsen op het 
Kennemerplein in IJmuiden een boom met bankjes geplaatst, een plek 
van ontmoeting.  Op 1 oktober 2021 heeft wethouder Marianne Steijn 
de bankjes officieel in gebruik genomen.  

2. ChristenUnie Velsen heeft met een aantal andere partijen een 
initiatiefraadsvoorstel ingediend voor het Uitdaagrecht. Hiermee kunnen 
inwoners taken van de gemeente overnemen als zij kunnen aantonen 
dat zijn de taken goedkoper, beter of met grotere maatschappelijke 
meerwaarde kunnen uitvoeren. 
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3. Een motie van de ChristenUnie voor vergroening van Plein 1945 in het 
kader van de gebiedsvisie Pont-tot-Park is unaniem door de raad 
aangenomen. 

4. Op initiatief van ChristenUnie heeft de Rekenkamer het rapport “De 
sturing op grote projecten” opgesteld. De aanbevelingen uit dit rapport 
zijn begin 2022 raadsbreed aangenomen en ook door het college 
overgenomen. 

5. Verder heeft ChristenUnie Velsen zich steeds ingezet voor behoud en 
uitbreiding van groen, voor toegankelijkheid, voor betaalbaar wonen, 
heropening van de sluisroute en voor degelijk financieel beleid.  

 
 
 
Velsen, 20 april 2022 
 
Reijer Kooij 
Ries de Kogel 
Frits Korf 
 


