
 

 

 

 

   

 Onze onderlinge vervreemding raakt me. Daarom is

 mijn tocht langs de breuklijnen een zoektocht naar 

 hoop. En tijdens mijn reis ben ik ook hoopvoller 

 geworden. Er is werkelijk iets aan te doen. Het is 

 mogelijk: een land dat ruimte biedt aan verschillende 

 mensen met verschillende overtuigingen, een land 

 waarin we elkaar weer echt in de ogen gaan kijken. 

 Er is toekomst voor een verdeeld land. Er is alle reden 

 voor ons daar sterk voor te maken. Als mensen van de 

 hoop. Hoop doet leven. Hoop is het bloed in onze 

 aderen en het vuur in onze botten.   

 

 Gert-Jan Segers in het begin van zijn boek, Hoop voor 

 een verdeeld land. najaar 2016. 

 

 

 

Jaarverslag  2016 - ChristenUnie Den Helder   
   

Terug kijkend op het afgelopen jaar is er in de eerste plaats dankbaarheid voor al het politieke 

en bestuurlijke werk zoals het in het afgelopen jaar door de ChristenUnie in Den Helder is 

gedaan.  Er is veel gepasseerd in en de belangrijkste punten zou ik hier kort willen noemen:     

 

Bestuur kiesvereniging: 

 

In het afgelopen jaar bestond het bestuur uit: Tom de Vries (voorzitter), Piet Bras (secretaris) 

en Kobus Post (penningmeester).  

 

Bestuursvergaderingen: 

 

We zijn als bestuur in het afgelopen jaar vijf keer bij elkaar geweest voor een vergadering, 

t.w. 16 mrt., 21 juni, 28 sept., 15 nov. en 13 dec. Daarnaast zijn ook veel zaken telefonisch of 

per mail afgehandeld. 

 

Ledenvergaderingen: 

 

Op 26 mei hebben we de voorjaarsvergadering gehouden in Chr. Geref. Kerk ‘Het 

Kruisanker’ aan de Fazantenstraat. Er waren dertien leden aanwezig en naast de gebruikelijke 

huishoudelijke punten werden we ook door de fractie geïnformeerd over de actuele politieke 

situatie in onze stad. Het was een goede vergadering!  

 

Ledenbestand: 

 

Per eind 2016 was het aantal leden van de ChristenUnie in Den Helder  91. Het werkgebied 

van de ChristenUnie Den Helder omvat de gemeenten Den Helder en Texel. 



Provinciale vergaderingen: 

 

Op vrijdag 29 april werd de provinciale voorjaarsvergadering gehouden in Amsterdam Z.O., 

deze keer gecombineerd met de regiotour van Gert-Jan Segers die in het kader van zijn 

kennismaking alle provincies bezocht. Het was een goed bezochte en ook inspirerende avond. 

Op 4 november werd najaarsvergadering gehouden in Hoorn. Waar o.a. de nodige info werd 

gegeven voor de campagne voor de TK-verkiezingen op 15 maart a.s.  

 

Landelijk: 

 

Op 23 april werd het Uniecongres gehouden in Zwolle en op 26 november werd het 

verkiezingscongres in Nijkerk gehouden. Op 3 september was er in Amersfoort een 

Inspiratiedag met het oog op de komende campagnetijd. 

 

Vertegenwoordiging in de gemeenteraad: 

 

Sinds de verkiezingen van maart 2014 wordt de ChristenUnie in de gemeenteraad 

vertegenwoordigd door mw. T. (Tjitske) Biersteker, raadslid en fractievoorzitter.  

Ze is o.a. lid van de commissie Bestuur & Middelen en het presidium en wordt hierbij 

ondersteund door vijf raadscommissieleden t.w.: 

 

De heer J.P. (Hans) van Donkelaar  (Stadsontw. & Beheer) 

Mw. W.J. (Jannemieke) van Donkelaar (Bestuur en Middelen) 

Mw. J.M. (Anjo) van Dam   (Maatschappelijke ontwikkeling) 

Mw. M.H. (Thilly) Faas   (Stadsontw. & Beheer) 

Mw. T.C. (Dina) Polonius   (Maatschappelijke ontwikkeling) 

   

Vorig jaar was er, in theorie, elke maandagavond een raads- of commissievergadering in het 

stadhuis, onder de noemer ‘Helder Beraad’ . De fractie van de ChristenUnie kwam ook 

regelmatig bij elkaar voor overleg. Eén keer in de 5 of 6 weken werd dit wat uitgebreider 

gedaan,  zodat er voldoende tijd was om de onderwerpen voor die avond te bespreken. Als u 

zo’n overleg, om 17.00 uur, ook wil bijwonen, informeer dan eens bij de fractie of bestuur 

voor de juiste datum en plaats.   

 

 juni 2016:  

 

Algemene beschouwingen: een jaarlijks terugkerende rituele dans of toch een zinvol 

bezinningsmoment? 

Als volksvertegenwoordigers moeten we natuurlijk ieder moment bereid zijn tot het afleggen 

van verantwoording. Niet alleen vlak voor de verkiezingen en zelfs niet alleen 1x per jaar 

tijdens de algemene beschouwingen. In die zin kan het misschien een rituele dans zijn maar 

het is aan de andere kant ook niet iedere partij gegeven om heel regelmatig verslag te doen 

van activiteiten en werkzaamheden. Als ChristenUnie proberen we hieraan wel invulling te 

geven door  vrijwel wekelijkse verslaglegging op onze site of via andere social media. We 

zouden dus ook de algemene beschouwingen over kunnen slaan. 

Toch hechten we er als ChristenUnie aan om ook hier publiekelijk uit te spreken wat onze 

uitgangspunten zijn, waar we voor staan en op welke wijze we hier vorm aan willen geven. 

Ik ben blij dat ik een bevlogen groep mensen om mij heen heb, die mij ondersteunen in het 

commissiewerk en die met mij de gezamenlijke Bijbelse uitgangspunten hanteren.  



We verstaan elkaar daarin en zij steunen en versterken mijn functioneren. Dat is iets waar ik 

God dankbaar voor ben. We voelen ons gezegend dat dit nu zo voorspoedig gaat. In de visie 

van de ChristenUnie zijn een aantal Bijbelse waarden bij uitstek leidraad voor ons handelen. 

Dat zijn gerechtigheid, omzien naar elkaar, zorg voor de zwakken in de samenleving evenals 

zorg voor de natuur en het milieu. 

Politieke besluiten moeten naar onze mening op een heldere, transparante manier tot stand 

komen en inwoners moeten er op kunnen vertrouwen dat hun belangen eerlijk behartigd 

worden. Volgens de ChristenUnie is daarin nog een wereld te winnen. Dat begint al met de 

manier waarop besluiten genomen worden;  in commissies worden politieke uitspraken 

gedaan en lijken besluiten genomen te worden, raadsvergaderingen worden zonder enige 

discussie afgehamerd. Voor inwoners is dit weinig transparant. De ChristenUnie maakt zich 

daarnaast zorgen over het functioneren van (delen van) de organisatie. De notitie over sociale 

innovatie heeft als ondertitel “voor gelukkige inwoners”, “gelukkige ambtenaren” zijn daarbij 

een voorwaarde, maar ook onderdeel van die sociale innovatie.  

Wij als oppositiepartij hebben te kampen met een informatieachterstand op verschillende 

terreinen. De ChristenUnie meent dat besluiten niet ordentelijk in de raad worden genomen, 

zoals de opnieuw opgelaaide discussie over het scenario-onderzoek stadhuis. Volgens een 

aangenomen motie zou de raad hierover beslissen, niet alleen de coalitiepartijen in een 

achterkamertje. Ondanks meerderheden, na de verkiezingen voor renovatie, lijkt de coalitie 

koste wat kost nieuwbouw te willen realiseren. Dag gedrag gaat ver, zoals een column in 

RAADSBREED die hierom geweigerd wordt bijv. Ook de plotselinge bestemmingswijziging 

van het Kanonnenpleintje, hoewel door ons toegejuicht, is zo’n wonderlijke actie, die de 

democratie geen goed doet. 

De algemene beschouwingen zijn traditioneel gekoppeld aan de Kadernota. Op die manier 

kunnen  visie en missie gekoppeld worden aan beleid voor de komende periode. Nou valt dat 

dit jaar nog niet zo mee. De kadernota heeft een totaal nieuwe vormgeving gekregen met 

minder tekst, beknoptere overzichten enz. Dit is onderdeel van een behoorlijke vernieuwing 

van de totale planning en control-cyclus. Op zich een goede zaak, die enthousiast is uitgelegd 

tijdens een info-avond. Het probleem is wel nu dat er weinig vergelijkingsmateriaal is en 

weinig concreet. De visie op de verschillende doelenbomen en de invulling hiervan is nogal 

diffuus. Onderliggende stukken ontbreken enz. We besluiten dus straks op een erg onduidelijk 

verhaal en dat baart ons zorgen. De kadernota biedt onvoldoende handvatten voor het door 

ons gewenste sociale beleid. Niet alleen de ChristenUnie vindt dat, het is ook de uitkomst van 

de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex, zoals gepresenteerd tijdens het 1e duurzaamheidscafé. 

Hieruit blijkt dat Den Helder het op sociaal gebied nog lang niet goed doet. Wij vinden 

armoede een groot onrecht en er zijn nog veel te veel mensen in Den Helder arm. Die arme 

mensen moeten nog maar even wachten tot de wethouder met een nota integraal 

armoedebeleid komt. Ondertussen worden bestaande samenwerkingsverbanden op het gebied 

van preventie niet gecontinueerd (convenant voedselbank/wering/gemeente) waardoor dat wat 

er is aan  kennis over (preventie) van armoedebeleid verloren gaat. 

Ook de Participatiewet veroorzaakt meer armoede en sociale uitsluiting dan dat ze die 

tegengaat. Veel gemeenten zijn daar inmiddels wel achter en zoeken voortvarend naar 

oplossingen. In Den Helder hebben we een notitie over sociale innovatie en wordt er 

onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor pilots. Van het kant-en-klare voorstel van de 

ChristenUnie is hierin weinig terug te vinden.  

Mensen hebben recht op een bijstand die bijstaat, zodat zij met opgeheven hoofd kunnen 

deelnemen aan de samenleving. Dat draagt in hoge mate bij aan het geluk van die groep 

inwoners. Daarbij komt dat in deze kadernota geen borging te vinden is voor nog te 

ontwikkelen beleid op deze terreinen.  



Toezegging zijn er dat voor het eind van dit jaar de verschillende activiteiten gestart zullen 

worden, maar zonder financiële borging zal het slechts om kortdurende projecten kunnen gaan 

en daar wordt niemand blij van. 

Maatschappelijke organisaties merken dat het lastig is om de gemeente mee te laten denken 

bij hun activiteiten. Een eenvoudige vraag over de bestemming van een mogelijk geschikt 

pand voor uitbreiding activiteiten wordt alleen beantwoord na betaling van leges.  

We vinden het vanzelfsprekend dat vanuit het overschot WMO een buffer wordt aangelegd. 

Dat is verstandig besturen. We vinden niet dat de volledige onderbesteding hiervoor moet 

worden gebruikt, maar dat er de komende jaren intensiever nieuw beleid moet worden 

ontwikkeld. Daarmee maak je de bestedingen binnen de WMO toekomstbestendig. Als bijv. 

door preventieve acties minder mensen in de bijstand terecht komen, heeft dat een positieve 

invloed op de beschikbare middelen. Voor ons is het onbespreekbaar dat onderbestedingen 

binnen de WMO naar andere programma’s worden over geheveld. Sociale gerechtigheid en 

rechtvaardigheid zijn speerpunten voor de ChristenUnie. Martin Luther King had een droom 

dat : “ rechtvaardigheid zal stromen als een krachtige rivier”. De ChristenUnie in Den Helder 

droomt van een rechtvaardigheid die net zo sterk stroomt als het water in het Marsdiep en zal 

zich daar ook de komende tijd weer voor inzetten. Zowel onderwijs als cultuur hebben de 

jeugd op het oog. Het onderwijsprogramma is dusdanig summier ingevuld dat het bijna niet 

de moeite van een apart programma waard is. Cultuur is het ondergeschoven kind en kan dus 

bijna geen invulling geven aan de jeugd als speerpunt. De bieb en de schouwburg moeten 

ontzien worden vanwege hypothecaire lasten. Triade heeft in dat opzicht de zaken netjes voor 

elkaar en wordt daarvoor “beloond” met een behoorlijke bezuiniging omdat hun grootste 

kostenpost personeel is. Dat betekent dus opnieuw dat stenen voor mensen gaan en een 

geweldig toegankelijke cultuurorganisatie het enorm moeilijk krijgt. Reëel zou zijn dat: òf alle 

3 het komende jaar met een (kleine) bezuiniging te maken krijgen of geen van drieën. 

Nee, deze kadernota biedt onvoldoende handvatten voor het door ons gewenste sociale, maar 

ook culturele beleid. Mensen worden ondergeschikt gemaakt aan stenen (statussymbolen). 

Stenen maken de stad niet tot een herbergzame stad waarin mensen zich thuis voelen. Onze 

inzet en ons gebed is voor Den Helder, opdat het haar wèl ga. (Bid tot de HEER voor de stad 
en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Jeremia 29:7) 

 

Tenslotte: 

 

Zo terug kijkend, is het een voorrecht om lid te zijn en ook actief betrokken te zijn bij het 

werk van de ChristenUnie.  Met elkaar mogen we het goede zoeken voor onze stad en ons 

land. Met die gedachte kijken we ook uit naar het volgende jaar 2017. Hopelijk komen er 

meer leden bij die het werk van de ChristenUnie willen steunen. Dat kan op verschillende 

manieren, door actief mee te denken in de fractie of door het persoonlijk gebed, op de  

achtergrond, maar niet minder belangrijk! 

 

Met dit verslag heb ik niet de pretentie volledig te zijn, maar wel de intentie u zoveel mogelijk 

te informeren, dus als er vragen zijn, laat het weten! 

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 

 

Piet Bras 

Violenstraat 55 

1782 KA  Den HelderTel. 0223-617532. Mail: p.f.bras@quicknet.nl of kijk op  

 www.denhelder.christenunie.nl       

       

mailto:p.f.bras@quicknet.nl

