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VAN DE FRACTIEVOORZITTER  

Beste ChristenUnie-vrienden,  

   

We kijken terug op een geslaagde begrotingsbehandeling. Van de 9 aangenomen moties, waren er 8 van de 
ChristenUnie. Omdat we op deze manier een mooi stempel konden drukken op de begroting, hebben wij er 
toen wel mee ingestemd.  

Daarnaast is het verkiezingsprogramma besproken waarmee we de gemeenteraadsverkiezingen in zullen 
gaan. Hoewel er nog een aantal amendementen moeten worden verwerkt, zijn we blij met de tekst die nu 
voorligt.  

We hebben niet alleen bij de ledenvergaderingen, maar ook bij de geslaagde wijkavond in het 
Soesterkwartier weer veel leden mogen ontmoeten. Het is bijzonder mooi om te zien hoe onze leden en 
andre inwoners zich inzetten voor hun wijk en te ontdekken dat zij actief zijn in projecten en organisaties 
waar wij geregeld over spreken in de gemeenteraad. Want dan kunnen wij onze leden om input vragen als 
wij ons voorbereiden op discussies over onderwerpen waar zij bij betrokken zijn.  

Ook de bijeenkomst over (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers in De Ark was een succes. Veel kerken 
waren aanwezig, evenals alle betrokken hulpverlenende organisaties. We hebben die avond informatie 
uitgewisseld om de hulp aan deze groep mensen te optimaliseren. Er zijn nog wel vervolgstappen nodig, 
want er schort het een en ander aan de informatievoorziening en de onderlinge afstemming. Daar zullen we 
de komende maanden aan werken.  

Op zaterdag 14 december hopen we als fractie de Voedselbank te helpen, door ’s morgens eten in te 
zamelen bij supermarkten in Amersfoort. Als u zich bij ons wilt aansluiten, ontvangen we u met open armen! 
Stuur ons dan een mail : fractie.christenunie@raad-amersfoort.nl  

   

Simone Kennedy, fractievoorzitter  

 
   
WIJKAVONDEN  

   
De fractie organiseert diverse wijkavonden om in contact te komen met de inwoners om op deze manier te 
horen wat er leeft in de wijken. op 28 november jl. hebben we de eerste wijkavond gehad. Dat was in het 
Soesterkwartier. Vanuit de ChristenUnie waren raadslid Gert Hunink , Menno Tigelaar, oud wijkwethouder 
van het Soesterkwartier en Willemijn van den Hoek als wijkbewoner aanwezig. Er waren diverse 
wijkbewoners, maar ook enkele organisaties en betrokkenen vanuit diverse initiatieven die er plaats vinden 
in de wijk waren aanwezig. Lees hier meer.  
   
De volgende wijkavond zal plaatsvinden in de wijk Randenbroek, op 16 januari om 20:00 in het wijkcentrum 
Het Klokhuis aan de Weberstraat 2.  
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BEGROTING  

   
De maand november heeft voor de fractie grotendeels in het teken gestaan van de begroting. De fractie 
heeft een groot aantal moties en amendementen ingediend, al dan niet samen met andere fracties. De 
fractie van de ChristenUnie is blij dat veel van deze moties en amendementen zijn aangenomen. Lees hier 
welke moties en amendementen wij hebben ingediend.  
   
Lees hier meer over ons standpunt met betrekking tot de begroting.  
   
RONDETAFELGESPREK  OVER (BIJNA) UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS  

   
Dinsdag 19 november 2013 10:03 Maandagavond 18 november vond een drukbezocht rondetafelgesprek 
over problematiek van (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers plaats.  
Daarbij is aan wethouder Cees van Eijk een onderzoeksrapport met aanbevelingen overhandigd. Lees hier 
meer over dit rondetafelgesprek.  

   

TALENTEN GEZOCHT  

Bent u of ben jij handig met het maken van filmpjes? Dan zijn wij op zoek naar jou/u! Wij zijn op zoek naar 
iemand die de diverse filmpjes kan maken van de activiteiten van de fractie, Wil je meer weten? Neem dan 
contact met ons op via fractie.christenunie@raad-amersfoort.nl  

   

 

Vragen, opmerkingen of aanmelden voor deze nieuwsbrief?  

 Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar belangstellenden die deze nieuwsbrief niet hebben 
ontvangen, maar hierin wel geïnteresseerd zijn.  

 Vragen en/of opmerkingen over politiek-inhoudelijke zaken kunt u richten aan de fractie, 
emailadres: fractie@amersfoort.christenunie.nl en/of het bestuur.  

 Overige bereikbaarheidsgegevens: zie website  

 Mocht u deze nieuwsbrief dubbel hebben ontvangen, lees dan 'dubbele registratie e-mailadressen 
digitale Nieuwsbrief ChristenUnie Amersfoort'  

 Bent u wel lid, maar heeft u deze nieuwsbrief niet rechtstreeks van ons ontvangen, dan vragen wij u 
uw (juiste) e-mailadres bij ons te laten registreren.  

 Bent u géén lid en heeft u deze nieuwsbrief niet rechtstreeks van ons ontvangen, maar zou u dat 
wel willen, dan kunt u zich daarvoor aanmelden op onze website.   

 
   

 

 
 Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief   

 

 
 Copyright © 2014 ChristenUnie   

 
 

 

http://amersfoort.christenunie.nl/k/news/view/585446
http://amersfoort.christenunie.nl/k/news/view/582673
http://amersfoort.christenunie.nl/k/news/view/586927
mailto:fractie.christenunie@raad-amersfoort.nl
mailto:fractie@amersfoort.christenunie.nl
http://amersfoort.christenunie.nl/contact
http://amersfoort.christenunie.nl/page/32050
http://amersfoort.christenunie.nl/page/32050
http://www.christenunie.nl/mijnchristenunie
http://www.christenunie.nl/mijnchristenunie

