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In de eerste helft van 2014 waren er binnen de K5-gemeenten nog 4 kiesverenigingen van de 
ChristenUnie, namelijk in Bergambacht, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist.  
Al in 2011 benoemden de besturen van die kiesverenigingen een werkgroep met de opdracht alle 
zaken op een rij te zetten, die bij een herindeling geregeld zouden moeten worden. Dat resulteerde 
in een compleet draaiboek (‘Handleiding…’), dat unaniem werd aanvaard. Ook leden in Nederlek, 
die lid waren van de kiesvereniging in Krimpen aan den IJssel, werden daarbij betrokken.  
Eind 2013 werd de herindeling heel waarschijnlijk. Daarom vormden de 4 besturen een nieuwe 
werkgroep  om op basis van de ‘Handleiding…’ concrete en volledige voorstellen uit te werken 
voor de fusie van de kiesverenigingen en de voorbereiding van deelname aan de verkiezingen. 
Deze werkgroep heeft 7 vergaderingen gehouden (2 in 2013 en 5 in 2015).   
De werkgroep vormde een Programmacommissie (PC) om een verkiezingsprogramma voor te 
bereiden, een Selectiecommissie (SC) om een kandidatenlijst voor te bereiden en een 
Campagneteam (CT) om de verkiezingscampagne handen en voeten te geven. Zowel door de 
Werkgroep als de 3 sub - groepen is in goede harmonie enorm veel werk verzet.  
 
In juni 2014 hielden de 4 kiesverenigingen een vergadering om de voorstellen van de werkgroep te 
bespreken. Voor Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist waren dit tegelijk hun opheffingsvergaderingen. 
 
Op 1 juli 2014 vond de oprichtingsvergadering van de ChristenUnie Krimpenerwaard plaats.  
Het werd een fijne, zeer goed bezochte vergadering, waarin eerst de  onderwerpen van 
huishoudelijke aard aan de orde kwamen: het besluit tot oprichting van de ChristenUnie 
Krimpenerwaard, de vaststelling van de Statuten en het Reglement, de benoeming van 9 
bestuursleden en de samenvoeging van de financiën van de 4 kiesverenigingen. Op basis van 
praktische overwegingen werden alle leden van de ChristenUnie binnen de K5 lid van de 
kiesvereniging Bergambacht. Daaraan werd de werknaam ChristenUnie Krimpenerwaard 
toegevoegd. Alle voorstellen van de werkgroep werden unaniem en enthousiast aanvaard. 
Vervolgens kwamen de onderwerpen die met de raadsverkiezingen te maken hebben aan de orde. 
Besloten werd daaraan zelfstandig deel te nemen, met het mandaat om met de christelijke partijen 
een lijstverbinding aan te gaan. Benjamin Anker introduceerde het verkiezingsprogramma, dat 
ongewijzigd aanvaard werd. Hij werd even later onder applaus aangewezen als lijstaanvoerder. 
Ook de rest van de kandidatenlijst werd onder unanieme medewerking vastgesteld. 
Erik van der Does de Bye gaf, als voorzitter van het CT, een overzicht van de te voeren 
campagneactiviteiten.  
Teus Hoogerwaard informeerde de vergadering over alle vormen waarin de ChristenUnie naar 
buiten treedt: de website, Facebook, Twitter, Nieuwsbrieven en persberichten.  
Ook werd informatie gegeven over de stand van zaken van het fusieproces van de K5-gemeenten. 
Na sluiting van de vergadering was er een informeel samenzijn onder het genot van een hapje en 
een drankje. Dankbaar mochten we vaststellen dat uit de sfeer tijdens de bijeenkomst een heel 
sterk gevoel van saamhorigheid bleek. 
 
Na de vakantieperiode kwam al snel de verkiezingskoorts op. Wat is er veel werk verzet! Rond de 
formele deelname aan de verkiezingen. Maar vooral door het CT en allen - en dat waren er erg 
veel - die bij de uitvoering van allerlei zaken hun waardevolle medewerking gaven. En door de top 
10 van de kandidaten, die zich onder meer op 5 zaterdagen verdiepte in de specifieke 
problematiek van elk van de K5-gemeenten. Het was een intensieve periode voor de lijsttrekker, 
maar ook andere kandidaten, tijdens debatten op verkiezingsbijeenkomsten, het maken van 
persberichten, medewerking aan radioprogramma’s, werkbezoeken aan bedrijven en instanties, 
folderen,  fietstochten door de Waard (de koppels Segers-Slob en Slob-Segers), enz.  
Prachtig om mee te maken! Al die activiteiten, al die eensgezindheid vanuit die gezamenlijk basis! 
Al het meemaken van al die activiteiten en de verbondenheid daarbij was geweldig en verblijdend.  
 
En toen volgde de verkiezingen op 19 november, met laat in de avond de uitslag ervan: 3 zetels 
voor de ChristenUnie en, dankzij de lijstverbinding, een restzetel voor zowel de SGP als het CDA. 
Zonder lijstverbinding zouden die bij de PvdA en de VGBK terecht zijn gekomen. 
In totaal 12 zetels dus voor de christelijke partijen. Een verblijdend resultaat!  



In een informele feestelijke bijeenkomst in de Kaasboerderij Hoogerwaard op 21 november hebben 
we samen op de uitslag van de verkiezingen teruggekeken en er God voor gedankt. 
 
Onder leiding van de grootste partij (VGBK) werden direct de coalitieonderhandelingen gestart. 
Eerst met alle partijen die in de raad vertegenwoordigd zijn en al vrij snel daarna alleen met de 
SGP, de VVD en de ChristenUnie. Ook daarbij is hard gewerkt. Het resulteerde in een 
coalitieprogramma, waarin de ChristenUnie zich goed herkende.  Ook over de wethoudersposten 
werd in de 2e helft van december overeenstemming bereikt. De ChristenUnie heeft de heer J. 
Vente als wethouder voorgedragen. Op 22 december werd het nieuwe college aan de pers 
gepresenteerd.  
Op 2 januari 2015 werd in de 1e raadsvergadering door de waarnemend burgemeester, de heer 
Bruinsma, de nieuwe raad geïnstalleerd met als raadsleden voor de ChristenUnie: Benjamin 
Anker, fractievoorzitter, Elisabeth van Zijl en Jan Vente. Ton van Dorp heeft na de benoeming van 
Jan Vente tot wethouder diens plaats als raadslid ingenomen.  
De fractie krijgt ondersteuning van de (burger)leden Gerrit Both, Siem Opschoor,  Cor Slob en 
Anthony Tom, die ook aan het werk van de raadscommissies  deelnemen. 
 
Het op 1 juli gekozen bestuur is ook voortvarend aan de slag gegaan. In de 2e helft van 2014 
werden er 4 bestuursvergaderingen gehouden. Anthony Tom werd voorzitter, Teus Hoogerwaard 
2e voorzitter/promotor, Floor Brouwer secretaris, Cor Slob politiek secretaris en Leen de Kooter 
penningmeester. Ook Erik van der Does de Bye, Vincent Kooijman, Jacob de Mik en Wim de Wit 
werden tot bestuurslid benoemd. Vincent Kooijman moest helaas alweer afhaken, omdat het 
bestuurslidmaatschap niet met zijn werk te combineren bleek te zijn. De fractievoorzitter Benjamin 
Anker neemt eveneens aan de bestuursvergaderingen deel. 
Het bestuur heeft zich bezig gehouden met veel onderwerpen. Zoals de activiteiten voorafgaand 
en rond de verkiezingen, de voorbereidingen  voor de fractievorming, de coalitieonderhandelingen, 
enz. Anderzijds onderwerpen rond de verdere opbouw en uitbouw van onze kiesvereniging. In dat 
kader is  er onder meer aandacht besteed aan de organisatie van de vergaderingen, ledenwerving. 
In elke bestuursvergadering kwam ook de communicatie aan de orde: hoe informeren we de leden 
en de sympathisanten en hoe presenteren we de ChristenUnie naar buiten: website, 
Nieuwsbrieven, facebook, twitter, persberichten, enz.  uiteraard kwamen er ook onderwerpen uit 
de partij en de Provinciale Unie aan de orde. 
 
Als we terugkijken op 2014 dan is het duidelijk dat er veel werk is verzet. Het bestuur is iedereen 
die daaraan heeft bijgedragen heel erg dankbaar. Dankbaar zijn we ook voor de goede onderlinge 
sfeer waarin alles gebeurde. Dankbaar voor de resultaten ion de verkiezingen en de 
collegeonderhandelingen. Voor het vele werk hebben we steeds om kracht en  zegen van  God 
gebeden. Wij danken onze trouwe God en Vader voor alles wat Hij in zijn gunst aan ons heeft 
gegeven. 
 
Namens het bestuur:                
 
Anthony Tom, voorzitter   Floor Brouwer, secretaris 
 
 

 
 


