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VAN DE FRACTIEVOORZITTER  

Het is al weer de een na laatste nieuwsbrief voor de verkiezingen op 19 maart. Er 
ligt een drukke periode achter ons, maar zeker ook nog voor ons met de 
campagne.   

De afgelopen vier jaar waren rumoerig, maar de ChristenUnie heeft al die jaren 
een constructieve rol kunnen spelen. Niet alleen toen we in de coalitie zaten, 
maar ook als oppositiepartij. We hebben ongeveer 130 moties en amendementen 
ingediend, waarvan de helft is aangenomen. Onze inbreng heeft dus zeker effect 
gehad.  
Ook in de campagne die voor ons ligt, willen we ons richten op de bloei van de 
stad:  

 Wij geloven in een betrouwbaar stadsbestuur. Wij zijn niet bezig met 
politieke spelletjes, maar leveren een constructieve bijdrage aan het 
stadsbestuur  

 Wij geloven in de inwoners van Amersfoort. Daarom zijn we voor minder 
regels en meer ruimte voor bewoners.   

 Wij geloven in gezinnen. Daarom zijn we voor veilige fietsroutes naar 
scholen, kindvriendelijke zwembaden, leuke speeltuinen, toegankelijke 
sport en muzieklessen. Kinderen verdienen een schone en veilige 
omgeving om in te spelen. En wij zijn voor meer opvangplekken voor 
dakloze gezinnen.  

Daarnaast is zorg voor kwetsbaren een vanzelfsprekend speerpunt, evenals 
onze zorg voor de natuur en duurzaamheid. Daar staat de ChristenUnie om 
bekend. Als de gemeente verantwoordelijk wordt voor meer mensen met een 
zorgbehoefte of arbeidsbeperking, willen wij hen grotendeels compenseren voor 
inkomensdalingen en investeren in participatie en re-integratie. Ook de 
arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de zorg moeten goed zijn. 
Met deze nieuwsbrief willen we u  informeren over de afgelopen periode, wat de 
fractie heeft gedaan en toelichten welke belangrijke besluiten er genomen zijn 
door de raad.   

We gaan met een grote en enthousiaste club kandidaten en vrijwilligers de 
campagne in. Mogen we rekenen op uw stem en op uw gebed voor de stad 
Amersfoort? 

 

Simone Kennedy  

 

 

 

http://amersfoort.christenunie.nlx-apple-data-detectors/0
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ACTIE VOEDSELBANK  

Zaterdag 14 december heeft onder meer de ChristenUnie Amersfoort de handen 
uit de mouwen gestoken bij de actie van de Voedselbank. In veel supermarkten 
in Amersfoort kregen klanten de afgelopen week een boodschappenlijstje mee 
van de Voedselbank. Lees hier meer over onze actie  

WIJKAVOND RANDENBROEK-SCHUILENBURG  

Donderdag 16 januari organiseerde de ChristenUnie-fractie in de wijk 
Randenbroek-Schuilenburg een wijkavond in kerkelijk centrum 'De Brug'. Ruim 
30 bewoners en vertegenwoordigers van Welzin, Beweging 3.0, CJVV, 
christelijke organisaties en kerken deelden hun vreugde en zorgen over de wijk. 
De aanwezigen kwamen met allerlei creatieve ideeën hoe bewoners in 
partnerschap met de gemeente de problemen kunnen oplossen. We kijken terug 
op een geslaagde avond. Lees hier meer over deze avond.  

RAAD DECEMBER  

Het was een enerverende raadsvergadering op 10 december. Eindelijk zou er 
een besluit genomen worden over de afschaffing van de kapvergunning en de 
invoering van de bomenlijst. Het uitgangspunt voor de ChristenUnie is altijd 
deregulering geweest en toch het behoud van de mooie bomen in de stad. Lees 
hier meer over deze laatste raadsvergadering van het jaar 2013.  

 CREATIEVE OPLOSSING NATUURTUIN EN WEGGEEFWINKEL  

Als fractie dienen wij bij de bespreking van de toekomst van de Natuurtuin en de 
Weggeefwinkel een motie in om een groengebied in De Koppel te bestemmen 
voor woningbouw en de natuurtuin te bestemmen als groengebied.In 2006 
plaatste Jantje Beton in dat groengebied nog een Sprankelplek (een hufterproof 
kunstwerk en speelattribuut). De buurt heeft niet gevraagd om een Sprankelplek 
en er wordt nauwelijks gebruik van gemaakt. De buurt heeft wel zelf een stuk 
braakliggend grond aan de Keerkring gesaneerd en ingericht als publiek 
toegankelijke natuurtuin. Het pand op dat stuk grond is omgebouwd tot 
Weggeefwinkel en sociale ontmoetingsplek. Nu ziet dat pand er niet mooi uit, 
maar als de overheid de buurt zekerheid kan geven dat de natuurtuin en de 
Weggeefwinkel mogen blijven bestaan, hebben de buurtbewoners toegezegd het 
pand netjes te zullen opknappen en de natuurtuin uit te breiden en een tweede 
ingang te geven aan de Keerkring. Wat bewoners zelf ontwerpen heeft meer 
kwaliteit dan wat overheid of organisaties voor hen kunnen bedenken.  

Als de overheid partner van bewoners wil zijn en als politici meer ruimte willen 
geven aan bewoners en hun initiatieven, dan kunnen we dat in de praktijk laten 
zien door deze bestemmingen te wijzigen in lijn met hun wensen.  

 

http://amersfoort.christenunie.nl/k/news/view/593423
http://amersfoort.christenunie.nl/k/news/view/607225
http://amersfoort.christenunie.nl/k/news/view/592123
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100e WAKE KAMP ZEIST  

De ChristenUnie was zondag 2 februari aanwezig bij de 100e Wake Zeist bij het 
detentiecentrum in Zeist. In dit detentiecentrum zitten zo'n 200 tot 250 mensen 
opgesloten. Door onze aanwezigheid hebben we willen laten zien dat we ons 
nauw betrokken voelen bij deze mensen en deze problematiek.  

De wake begon na de Schipholbrand in 2005 en wordt elke eerste zondag van de 
maand gehouden tussen 16:30 en 17:00 uur. De 100e wake begon in 
Soesterberg met een fakkeltocht. Ongeveer 100 mensen liepen mee naar de 
hekken van het detentiecentrum, waar de fakkels gedoofd moesten worden. 
Onder begeleiding van het Muziekkorps van het Leger des Heils werden liederen 
gezongen. Asielzoekers die in dat detentiecentrum hebben gezeten, hebben ons 
laten weten dat zij die liederen konden horen vanuit hun cellen. Na enkele 
toespraken van burgemeester Koos Janssen uit Zeist en John van Tilborg van 
INLIA, werden gebeden uitgesproken en bloemen in de hekken gestoken.  

Het was een indrukwekkende bijeenkomst, die ons stil laat staan bij de vele 
ongedocumenteerden in ons land, die elk moment opgepakt kunnen worden en 
opgesloten in dit detentiecentrum. De ChristenUnie zal binnenkort een Handboek 
uitbrengen voor hulpverleners en kerken die (bijna) uitgeprocedeerde 
asielzoekers helpen, met nuttige tips en adressen over hun recht op medische 
zorg en mogelijkheden voor begeleiding en opvang.  

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  

SOCIAL MEDIA  

Naast deze maandelijkse nieuwsbrief, die u iedere 1e week van de maand 
ontvangt, zijn wij op vele andere manieren ook actief met het informeren over wat 
wij doen. Zoals via twitter en facebook. Voor actuele informatie over ons en wat 
er gebeurt in politiek Amersfoort, volg ons dan via @CUAmersfoort  of facebook 

 

 

 

 

 

 

mailto:fractie.christenunie@raad-amersfoort.nl
https://twitter.com/CUAmersfoort
http://www.facebook.com/CUAmersfoort
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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.   
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