
 
 
Jaarverslag 2014 van de ChristenUnie te Haren 
 
In 2014 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De duidelijke stellingname van de 
ChristenUnie heeft vermoedelijk stemmen gekost. Als bestuur zijn we dankbaar dat 
desondanks dat, er toch een stevige zetel in de raad is overgebleven. Inmiddels zijn we bijna 
een jaar verder en kunnen we ook terugkijken op de nieuwe oude rol die de ChristenUnie in 
Haren weer ter hand heeft genomen, het voeren van oppositie.  
 
Zoals gezegd, inmiddels is de storm van de verkiezing gaan liggen. Het fusieproces met 
Tynaarlo is gaande. De Raad van State heeft het bouwplan DHE 5/6 goedgekeurd. Al met al 
reden om de thema’s die de ChristenUnie belangrijk vindt, weer prominent op de agenda te 
krijgen. Daarbij denken we vooral aan de overheveling van de zorgtaken vanuit het Rijk aan 
de gemeente. Voor het overige hecht het bestuur met name aan de wijze waarop binnen de 
raad, de fractie en het bestuur met elkaar wordt omgegaan. Er zijn lokaal niet veel ‘echte  
ChristenUnie thema’s’. We kunnen ons daarom het beste onderscheiden door eerlijk en 
betrouwbaar te zijn in de samenwerking en naastenliefde in de omgang met de ander te tonen.  
 
Het bestuur is met een volledige bezetting de verkiezingen ingegaan. Na de verkiezingen 
heeft Alexa Schook haar taken binnen het bestuur neergelegd. Haar taken zijn over de overige 
bestuursleden verdeeld, waarbij Henk Velvis met name de PR op zich heeft genomen. Het 
bestuur is nog op zoek naar een vervanger voor haar.  
 
De contacten tussen bestuur en fractie verlopen prima. Er is bijna altijd een 
vertegenwoordiger van de fractie aanwezig bij de bestuursvergaderingen. Omgekeerd 
probeert het bestuur  iedere raadsvergadering iemand af te vaardigen om de discussies in de 
raad bij te wonen. Het bestuur heeft daarnaast (onlangs) met ieder raadslid 
voortgangsgesprekken gevoerd. In die gesprekken is door het bestuur onder andere de 
waardering voor de wijze waarop het ChristenUnie standpunt is en wordt verwoord, 
uitgesproken. 
 
We kunnen als bestuur  constateren dat in 2014 het werk door het bestuur en de fractie met 
veel enthousiasme is uitgevoerd. We zijn blij en dankbaar dat in de Provinciale 
Statenverkiezing van 2015 de ChristenUnie meer stemmen heeft gekregen dan in 2011, en dat 
terwijl de opkomst lager was! We zijn God dankbaar dat Hij ons de mogelijkheden geeft om 
politiek te bedrijven en daaraan ook Zijn zegen verbindt. Dat we Zijn liefde mogen uitdragen. 
Zowel in de politieke keuzes die gemaakt worden, als ook in de wijze waarop we binnen 
politiek Haren met elkaar omgaan.  
 
Namens de ChristenUnie Haren, 
 
Gerjan Heidema, voorzitter. 
 
Secretariaat : secretaris@haren.christenunie.nl 


