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VAN DE FRACTIEVOORZITTER  

Na een ontspannen zomer waarin wel allemaal weer mochten uitrusten is de fractie van de ChristenUnie 
weer aan de slag gegaan. Onze eerste fractievergadering hielden we bij de Voedselbank (foto), in hun 
nieuwe locatie.  

Vlak voor de zomer kwam pas meer duidelijkheid over de decentralisaties van zorgtaken. Omdat zoveel 
taken van het rijk en de provincie overgeheveld worden naar de gemeente, moet de gemeente nu heel snel 
allerlei processen in gang zetten en moet de gemeenteraad besluiten nemen. Daarnaast worden raadsleden 
door maatschappelijke organisaties en zorginstellingen uitgenodigd, die ons willen informeren en laten zien 
dat zij onmisbare zorg verstrekken. Tenslotte zijn we ook beschikbaar voor bewoners met vragen over de 
veranderingen die op stapel staan. Zo zijn we vertegenwoordigd bij het grote evenement in Leerhotel het 
Klooster in Amersfoort, waar 2500 senioren op af komen.  

Een ander groot onderwerp is afvalverwerking. Voor de zomer heeft het college toegezegd om verschillende 
pilots te starten in het ophalen van afval. Want er zijn veel keuzemogelijkheden. Willen we een extra 
container voor plastic? Willen we bewoners vragen om het restafval weg te brengen (inzamelcontainers 
zouden dan in bijna elke straat staan). Of willen we nascheiding? Nascheiding lijkt op dit moment geen optie: 
dan moet het vuil naar Groningen worden gebracht, dan worden de afvalstofheffingen hoog en wordt het dus 
duur voor de bewoners. Hoe meer we afval zien als grondstof en hoe meer we recyclen, hoe goedkoper. 
Want alles wat we recyclen levert geld op en restafval verwerken kost juist geld. We zijn benieuwd naar de 
uitkomsten van de pilots die de gemeente nu start.  
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Tenslotte werden we tijdens de raadsopening in Het Klokhuis opgeschrikt door het nieuws dat een gezin was 
vertrokken naar het kalifaat in Syrië. De NOS had ons snel gevonden en de camera’s draaiden toen we 
buiten kwamen. Daarop heeft raadslid Gert Hunink een column geschreven, waarin hij oproep om via 
gastvrijheid en ‘wefies’ (selfies met een moslim) te laten zien dat wij met moslims willen praten en elkaar 
ontmoeten, zodat moslims geen vreemdelingen zijn in onze stad. Zijn weblog is hieronder toegevoegd.  

Simone Kennedy - Doornbos  

WEG MET DE VREEMDELING?!  

Is de radicalisering een politiek probleem? Ja en nee. Ja, de politiek wordt er mee geconfronteerd en wordt 
gevraagd om oplossing. Maar ook nee. Het is vooral een probleem van onze samenleving. Waarom 
radicaliseren vreemdelingen die in Nederland opgroeiden, of zij die als ‘kaaskop’ overgingen tot de Islam? 
Lees hier verder.  

VRAGEN OVER DE DOELMATIGHEID VAN HET BUURTBUDGET  

De ChristenUnie heeft vragen gesteld over de doelmatigheid van het buurtbudget. Aldus Femke van de Kolk: 
"Het doel van het buurtbudget is nadrukkelijk voor en door bewoners om de sociale cohesie in de wijk te 
bevorderen. Daarom willen we als ChristenUnie ook dat ze alleen op deze wijze gebruikt worden, om die 
reden willen we meer inzicht hebben in de doelmatigheid. Juist de kracht van de wijkbewoners willen we 
extra stimuleren en een van de middelen hiervoor is het buurtbudget.” Lees hier verder.   

UITNODIGINGEN  

Maandag 15 september - De avond voor Prinsjesdag, maandag 15 september, is er een ‘Kroonbede’ in de 

Lutherse Kerk, Langestraat 61. De Kroonbede is een gezamenlijk initiatief van CDA, SGP, ChristenUnie, 
Oikomene en de Raad van Kerken Amersfoort en is bedoeld om gezamenlijk Gods zegen te vragen voor de 
stad Amersfoort. De bijeenkomst is van 20:00 tot 21:00 uur en is gratis toegankelijk.  

Dinsdag 16 september - De ochtend van Prinsjesdag is er een Prinsjesdagontbijt met gebed voor de 

samenleving in de nieuwe locatie voor de Sociale Banken (Voedselbank, Kledingbank en Speelgoedbank) 
aan de Argonweg 10 in Amersfoort. Het Prinsjesdagontbijt is een initiatief van Stichting GIDSnetwerk en is 
bedoeld voor christelijke zakenlieden, bestuurders en andere maatschappelijke betrokkenen. Naast directeur 
Cieka Galenkamp zal ook Doekle Terpstra spreken. Terpstra was voorzitter van de vakcentrale CNV en 
Hogeschool Inholland. Het ontbijt vindt plaats van 07:00 tot 09:00 uur. De kosten zijn 25 euro. Aanmelden 
kan via deze link.  

Dinsdag 16 september - Op dinsdag 16 september vindt het Stadscafe Openbaar vervoer plaats in De 

Observant, Stadhuisplein 7 van 20.30 tot 22.00 uur. De aanbesteding voor het busvervoer in Amersfoort is 
gestart. De provincie is daar verantwoordelijk voor en de gemeente heeft een adviserende rol. Tijdens het 
Stadscafé op dinsdag 16 september gaan specialisten uit de vervoersector in gesprek met inwoners en 
organisaties. Wie maakt er gebruik van, wat kost het, wat levert het op, welke trends zijn er, wat is kwaliteit? 
De uitkomsten van het Stadscafé worden aangeboden aan wethouder en provincie. Toegang is gratis, 
iedereen is welkom en aanmelden is niet nodig.  

Zaterdag 11 oktober - ChristenUnie Open Dag in Den haag De open dag biedt je een unieke kijk achter 

de schermen van het politieke bedrijf en behalve dat je van alles te zien en te horen krijgt kun je zelf ook van 
alles doen.   
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