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Pas op de plaats
Het jaar 2015 was een jaar van pas-op-de-plaats-maken voor de ChristenUnie Culemborg.
Allereerst trad Dicky Nieuwenhuis terug uit het bestuur. We hebben afscheid van haar
genomen tijdens ons Indisch etentje bij Josephine Veerman thuis. Op dit etentje d.d. 14
februari waren alle fractieleden en steunfractieleden met hun partners uitgenodigd.
Na de zomer besloot fractievoorzitter Daniel Jumelet om tijdelijk af te treden als raadslid, om
zo meer tijd te kunnen besteden aan het schrijven van een lesboek. Na intern beraad is Kees
v.d. Zaag bereid gevonden om de zetel in de raad op te vullen. Gert Mostert heeft het
fractievoorzitterschap overgenomen. Hij wordt bij de fractievergaderingen hierin bijgestaan
door Bernette Zuidhof.
Provinciale verkiezingen
Op 18 maart waren de verkiezingen voor de provinciale staten. Middels posters en deelname
aan de verkiezingsmarkt waren we zichtbaar. Ook op social media hebben we campagne
gevoerd. Gert Mostert was kandidaat voor het waterschap.
Participeren en present zijn
Het was ook een jaar van participeren en present zijn bij activiteiten die in Culemborg
georganiseerd werden op het vlak van politiek en maatschappij. Zo waren leden van het
bestuur en de fractie/steunfractie aanwezig bij het drietal avonden van de Raad van Kerken
over de participatiemaatschappij en de WMO d.d. donderdag 5 februari, do 12 februari en do
5 maart. Evenals de avond over Kerk en Vluchtelingen van 10 november, georganiseerd door
de RvK in samenwerking met Stichting Present West Betuwe werd door leden van de CU
goed bezocht.
In de Raad heeft de ChristenUnie samen met Groenlinks en PvdA een avond over
armoedebeleid georganiseerd.
Transitie Kiesvereniging → afdeling.
Als laatste politiek feit heeft het bestuur bestaande uit Peter Versteeg secretaris en Simone
Visser, voorzitter voorbereidingen getroffen om de transitie van kiesvereniging naar afdeling
mogelijk te maken.
Samenstelling fractie, steunfractie en bestuur
Op 31 december bestond de fractie uit Gert Mostert, fractievoorzitter, Maarten van Eck en
Kees van der Zaag. De steunfractie bestaat uit: Peter Versteeg, Karin de Winter, Marian van
Houwelingen, Mariella Dorenbos, Bernette Zuidhof en Stephen Richards. Het bestuur bestaat
uit Simone Visser, voorzitter en Peter Versteeg secretaris en webmaster. Het bestuur wordt
ondersteund door Josephine Veerman, lopende campagne en Klaas Eikelboom,
ledenwerving.
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