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…en wij vliegen daarheen…. 
 

Mogelijk gaat er bij deze zin bij u meteen een belletje rinkelen: is dat niet een regel uit een 
psalm? Het komt me zo bekend voor …. Inderdaad: psalm 90 om precies te zijn.  Die regel 
schoot door m’n hoofd toen ik aan het zoeken was naar het vorige nummer van CU-
Contact. Dat gebruik ik altijd om even te kijken wat er van de vaste informatie moet worden 
geactualiseerd en waar we wellicht nog even op terug moeten komen. Tot m’n verbazing – 
en ook wel enigszins beschaamd – moest ik constateren dat het vorige nummer al meer dan 
een jaar geleden verschenen is, terwijl we op pagina 2 altijd schrijven dat dit blad ten minste 
twee keer per jaar verschijnt….  Zoals u begrijpt gaat dát niet meer lukken. 
 

Terugzoekend in de verslagen van vergaderingen van het afgelopen jaar kom ik tot de 
conclusie dat het inderdaad klopt: dit is echt het eerste – en dus enige – nummer van 2012 
uitkomt.  Natuurlijk is dat jammer aangezien dit blad een van de weinige vormen van 

communicatie van het bestuur met onzer leden is. 
Tenminste, als we verder de website en de mailtjes 
waarin u werd uitgenodigd voor bijeenkomsten buiten 
beschouwing laten.  Een verklaring voor het lange 
uitblijven is toch ook wel de beperkte bezetting van 
het bestuur in het afgelopen jaar: met z’n drieën is het 
wel te doen, maar het is toch niet veel meer dan ‘’op 
de winkel passen’’. Daarom zijn we toch weer bezig 
om het aantal bestuursleden op te krikken, temeer 
daar over ruim een jaar de 
raadsverkiezingen op het 
programma staan! Over 
beide onderwerpen leest u 
in deze uitgave meer. 
Goed, terug naar psalm 
90. Ik weet natuurlijk niet 
wat uw gewoonten zijn, zo 
tegen het einde van het 
jaar, maar bij thuis werd vroeger de laatste dag van 
het jaar uitgeluid met een stevige salade die zo rond 

een uur of elf ’s avonds op tafel kwam. En die maaltijd – want het was een flinke hap! – werd 
steevast besloten met het lezen van deze psalm. Sommige strofen blijven je altijd bij: dat God 
ons een Toe-vlucht is geweest, bijvoorbeeld. En dat voor Hem duizend jaren zijn als één 
dag…. Dan sta je echt even stil bij dat aparte verschijnsel ‘tijd’, zeker als de dichter ons er 
dan fijntjes op wijst dat ons leven is als het gras, als een bloem die even bloeit en dan wordt 
afgesneden, verdort. Zo snel kan het gaan: we brengen onze jaren door als een 
gedachte….. Kan het vluchtiger? Hoe gewichtig kunnen we doen, met deze 
superrelativerende psalm in onze bagage?  Toch: Leer ons onze dagen tellen! Dat wij een 
wijs hart bekomen! Onze Vader in de hemel wil wel dat wij met het ons geschonken leven 
wat doen: Hem de eer brengen die Hem toekomt en ons verblijden! Doen wat onze handen 
vinden om te doen en Hem bidden om dat werk te bevestigen; ja, Heer, het werk onzer 
handen, bevestig dat! 
 

Namens het bestuur van de Kiesvereniging mag ik u  
Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2013 wensen! 

Mattie Mostert 

ChristenUnieContact is een uitgave van de kiesvereniging Delft - 11e jaargang nr. 1 
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is een uitgave van de kiesvereniging ChristenUnie Delft. Het 

werkgebied van de ChristenUnie Delft omvat de gemeente Delft. Dit blad verschijnt ten 

minste twee keer per jaar. Bijdragen kunt u richten aan het redactieadres (zie onder). De 

redactie behoudt zich het recht voor stukken niet te plaatsen, dan wel in te korten. 
 

 
Samenstelling bestuur ChristenUnie Delft: 

 
Voorzitter:   Leen de Graaf, Laan van Overvest 76, 2613 DN Delft 

Telefoon: 015 - 212 76 60. E-postadres: secretariaat@delft.christenunie.nl 

 
Vice-voorzitter/penningmeester: Jan Bron, Brittenpad 7, 2625 ZD Delft. 

   Telefoon: 015 - 256 94 96. E-postadres: jbron@wanadoo.nl 

 

Secretaris  vacature -  E-postadres: secretariaat@delft.christenunie.nl 

 
Bestuurslid/eindredactie Contact: Mattie Mostert, Multatuliweg 32, 2624 CJ Delft. 

  Telefoon: 015 - 257 82 90. E-postadres: mattiepm@xs4all.nl 
 

 

Gemeenteraadsfractie ChristenUnie: 
 
Raadslid:   Joëlle Gooijer - Medema, Laan van Altena 24, 2613 AJ Delft. 

Telefoon: 015 - 214 69 92. E-postadres: jkmedema@dds.nl 
 

Fractiesecretaris: Sietse Bolt, Molstraat 35, 2611 EM Delft. E-postadres:  sietsebolt@gmail.com 

 

Commissielid, niet raadslid: Jabco Vreugdenhil,  Willem Hooftstraat 3-1, 2614 EV Delft. 

Telefoon: 06 18 76 41 97. E-post: jabcovreugdenhil@hotmail.com 

 

Commissielid, niet raadslid: David Koerts, Coenderstraat 32, 2613 SN  Delft. 

Telefoon: 06 47 41 07 23. (015) 284 02 52. E-post: david.koerts@gmail.com 
 

Commissielid, niet raadslid: Wim van Balen, Oostpoort 16, 2611 RZ Delft. 

   Telefoon: (015) 214 65 77. E-postadres: wimvanbalen@gmail.com   
 
 

 Kijk ook eens op:  http://delft.christenunie.nl/  
 
 
 
onze  

‘eigen’ 
Delftse 
website! 
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Van de voorzitter 
 

We zijn weer begonnen…. 
 

Deze titel lijkt een beetje op  de bekende verkeerscampagne 

‘de scholen zijn weer begonnen’. Nu is het natuurlijk  niet mijn 

bedoeling om het over de verkeersveiligheid te hebben. 

Waar ik het wel over wil hebben zijn de 

voorbereidingen voor de gemeente-

raadsverkiezingen in 2014. Dat lijkt  erg 

ver weg (en dat is het ook...), maar er is 

ook veel te doen!  

Denk maar aan het verkiezings-

programma dat geschreven moet worden, de kandidatenlijst, de 

campagnevoorbereidingen, enzovoort. Het komende jaar zal dus in 

het teken staan van deze voorbereidingen.  We hopen dat jullie 

graag met ons meedenken, meeschrijven of meediscussiëren! 

Schroom vooral niet en neem contact met ons op (elke vorm van 

hulp is fijn, van klein tot groot). 

Graag vraag ik ook jullie hulp in de zoektocht naar nieuwe leden 

voor de ChristenUnie. We zien dat ons ledenaantal al een paar jaar 

heel langzaam terugloopt. Misschien kent u nog wel mensen die  lid 

van de ChristenUnie willen worden en geeft u ze het laatste duwtje in de goede richting?  
 

Als laatste wil ik jullie allemaal fijne en goede kerstdagen  

toewensen en  alle goeds voor 2013! 

Leen de Graaf 

 



                                                   PAGINA 4 DECEMBER 2012                                             

Uit de fractie 
 
In verband met de geboorte van dochter Judith  mocht ik Joëlle 
Gooijer voor drie maanden vervangen in de gemeenteraad. Dat 
was een leerzame én leuke ervaring, al was het daarnaast ook 
wel erg druk. Dat drukke werd vooral veroorzaakt door de 
behandeling van de begroting voor 2013. Het was wel bijzonder 
om voor de hele raad de algemene beschouwingen namens de 
ChristenUnie te mogen doen. Het vraagt het nodige lees- en 
schrijfwerk, maar dan mag je daar uiteindelijk toch mooi je 
verhaal doen!  
 
Daarbij heb ik – onder meer - aangegeven dat we ons als fractie gehoord voelen door de 
rest van de raad. Wij proberen ons altijd constructief-kritisch op te stellen en dus niet te 
gemakkelijk de plannen van het college af te schieten. Hier krijgen we voor terug dat er 
geluisterd wordt naar de kanttekeningen die we plaatsen. Dat is erg prettig werken en 
bovendien is dit onze manier om invloed uit te oefenen. Met onze ene zetel komen we 
namelijk niet zover. Het is dan erg fijn als andere partijen naar je luisteren en ideeën of 
suggesties van onze kant overnemen. 
 
In deze tijd zou het overigens erg gemakkelijk zijn om de plannen van het college te 
bekritiseren. Er wordt bijna alleen maar bezuinigd en dat gaat Delft zeker voelen. Het is 
geen prettige boodschap die B & W moeten brengen. Ze worden hiertoe gedwongen 

door de slechte financiële staat waarin 
Nederland momenteel verkeert. De ambitie 
van het college om grote bezuinigingen te 
realiseren ondersteunen wij volledig. Die 
opgave omvat momenteel 45 miljoen Euro 
en deze wordt nog groter met de plannen 
van Rutte II. Er komen nog enkele tientallen 
miljoenen bij. Dat betekent dat in totaal 
tussen de 15 en 20 procent van de 
gemeentebegroting moet worden bezuinigd 
. Dat is een enorme opgave en we proberen 
het college hierin waar mogelijk te steunen. 

Op onderdelen hebben we ook kritische kanttekening en geplaatst en aangegeven dat 
het wat ons betreft anders kan en moet. Als u hierover meer wilt lezen dan verwijs ik u naar 
onze website waar we een en ander hebben beschreven. Hier is overigens ook de 
toespraak te vinden die ik bij algemene beschouwingen heb gehouden. 
 
Ondertussen hebben we weer de eerste fractievergadering gehad met Joëlle als 
fractievoorzitter. Het is erg mooi om weer enigszins op sterkte te zijn. Ik zeg ‘enigszins’ 
omdat we nog wel wat mensen kunnen gebruiken in de ondersteuning! Zo is Sietse, onze 
fractiesecretaris, momenteel voor stage in Duitsland.De komende tijd staat er weer 
voldoende op de agenda, zoals bijvoorbeeld het parkeerbeleid. Op de komende 
ledenvergadering kunnen we nog wel meer vertellen over het reilen en zeilen in de 
gemeenteraad. Joëlle heeft ook weer haar eerste raadsvergadering gehad (ook hierover 
staat een stukje op de website) en ze is dus weer helemaal terug.  
 
Ikzelf ga me de komende tijd weer bezig houden met de onderwerpen die aan de orde 
komen in de commissie Middelen & Economie (deze gaan vooral over de financiën) en in 
de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte. Nu ik een tijdje raadslid heb mogen zijn weet 
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ik beter hoe dit voelt en heb ik meer gezien van het 

werk van een fractievoorzitter achter de schermen. 

Deze ervaring kan ik goed gebruiken in de 

ondersteuning van Joëlle. Ik ben er bijvoorbeeld achter 

gekomen hoe intensief je bezig moet zijn met de 

gemeenteraad om het serieus en goed te kunnen 

doen. Tegelijk heb ik ervaren dat je meer betrokken 

bent op het werk in de raad als je er voldoende tijd 

voor vrijmaakt. Ik heb me dan ook voorgenomen om 

door te gaan met af en toe maandagen vrij te nemen. 

Dan heb je, beter dan als je het werk alleen in de 

avonden doet, de tijd om dingen goed tot je door te 

laten dringen. Wat meer rust in de voorbereiding maakt 

het werk ook leuker.  

 

De komende tijd ga ik, en ook de rest van de fractie, er weer met veel energie tegenaan. 

Zo gaan we binnenkort nadenken over wat we in het komende jaar, het laatste jaar voor 

de volgende raadsverkiezingen, nog willen bereiken. En met die verkiezingen zelf mogen 

we ons over niet al te lange tijd ook weer gaan bezig houden.  

 

Jabco Vreugdenhil 

 

Even kennismaken met…. 

Robert Heij (beoogd) nieuw bestuurslid ChristenUnie Delft 
 

Sinds september dit jaar heeft het algemeen bestuur van de Kiesvereniging ChristenUnie 

Delft versterking gekregen in de persoon van Robert Heij. Robert studeert momenteel aan 

de TU Delft waar hij in september begonnen is met de master ‘Systems Engineering, Policy 

Analysis and Management’. Daarnaast is Robert projectmedewerker bij het Interstedelijk 

Studenten Overleg in Utrecht en voorzitter van het Christelijk-Sociaal Jongeren Congres. 

 

Robert (25) is toegetreden als algemeen bestuurslid ad interim en zal op de komende ALV 

worden voorgedragen 

als algemeen 

bestuurslid. De 

afgelopen jaren was hij 

voorzitter van 

PerspectieF, 

ChristenUnie-jongeren. 

Vanuit die positie heeft 

hij zowel de landelijke 

politiek van dichtbij 

meegemaakt als de 

ChristenUnie van 

binnenuit leren kennen.  

Robert:  ‘De kennis die ik bij PerspectieF heb opgedaan zet ik graag in voor de 

kiesvereniging in Delft. Niet alleen als schakel tussen de landelijke en lokale ChristenUnie-

afdeling, maar ook om vanuit het bestuur te zorgen dat we de ChristenUnie kunnen 

versterken. De afgelopen jaren ben ik met veel lokale afdelingen in aanraking gekomen 

en heb ik ervaren dat niet Den Haag of Amersfoort (waar het partijbureau gehuisvest is) 

de basis is van onze partij, maar dat juist lokaal het contact met de leden plaatsvindt. Dat 

is de echte basis van onze partij, en daar draag ik graag aan bij!’ 
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Interview met een ’gewoon’  lid van de ChristenUnie 
 

‘Onze christelijke ideeën zijn goud waard!’ 
 

Vanaf deze Contact maken we elke keer kennis met een 

lokaal ChristenUnie-lid. Ditmaal Johan Slobbe, 26 jaar en al 

zeven jaar woonachtig in Delft. Eind november studeerde hij af 

aan de TU Delft op het ontwikkelen van zonnecellen, waarmee 

hij een mooie studieperiode afsloot.  

‘Op de universiteit leer je een vak en daarnaast leer je groeien 

als academicus en als mens’, zegt Johan. In dit artikel maken 

we nader kennis met deze kersverse ingenieur. 

 

We genieten van een heerlijk bakje koffie in het centrum van 

Delft als Johan vertelt dat hij in de derde klas van de 

middelbare school voor het eerst bewust in aanraking kwam 

met de politieke actualiteit. Het kabinet was in die tijd nog 

paars gekleurd en als jonge, gedreven christen kon Johan zich heftig opwinden over het 

seculiere kabinetsbeleid. Hij besloot lid te worden van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 

om zo zijn steun uit te spreken voor een christelijk tegengeluid in de politiek. 

 

Johan:  ‘Ik kom uit een ChristenUnie-huis en was toentertijd een enthousiast christen. 

Daarmee had ik een automatische sympathie voor de ChristenUnie. De uitgesprokenheid 

van die partij sprak me toen erg aan. Nu ben ik daar iets minder op gefocust omdat in de 

loop van de jaren mijn geloof is veranderd en daardoor ook minder orthodox-christelijke 

beleidsterreinen mij meer zijn gaan aanspreken’. Dit bleef voor hem niet alleen bij 

woorden, maar werd op latere leeftijd ook omgezet in praktische daden. 

 

Onderzoek voor Kamerfractie 

Een goed voorbeeld hiervan is dat Johan een paar jaar geleden met een aantal 

bevriende christelijke studenten een project uitvoerde voor de Tweede Kamerfractie van 

de partij. De doelstelling was een mooi technisch project uit te werken om te kijken wat 

die techniek waard was in de politiek en hoe de politiek zelf in elkaar zat. Johan: ‘We 

hebben de Kamerfractie benaderd en met hen gediscussieerd over een actueel thema 

om op te kunnen pakken met onze groep. We kregen veel ruimte om onze ideeën in te 

brengen, wat voelde als een warm bad’.  

 

Uiteindelijk kreeg de groep studenten de mogelijkheid om onderzoek te doen naar 

elektrisch rijden. Conclusie: elektrisch rijden is een goed idee voor een duurzamere 

samenleving en biedt daarnaast ook economische kansen. Op de vraag wat er met de 

aanbevelingen is gebeurd, antwoordt Johan enthousiast dat het door de ChristenUnie 

ingediende rapport met daarin het plan om de bijtelling voor auto’s zonder uitstoot af te 

schaffen, in de Kamer op een meerderheid heeft kunnen rekenen, waarna het kabinet de 

bijtelling daadwerkelijk heeft afgeschaft. 

 

Overigens scheelde het weinig of GroenLinks had het punt eerder aangekaart. Door 

adequaat te reageren bracht de ChristenUnie de plannen ‘s ochtends in en viste 

GroenLinks ’s middags achter het net. Johan kijkt met veel plezier terug op dit onderzoek: 

‘Mooie leerpunten waren dat als je goede plannen hebt, je daar veel mee kunt bereiken. 

Ook als kleine fractie, waar dingen niet vastlopen in allerlei lobby’s’. 

 

Tweede Kamerverkiezingen 

De Tweede Kamerverkiezingen liggen net achter ons. ‘Heerlijk dat de PVV buitenspel is  
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gezet’, is de eerste reactie van Johan. ‘Het lijkt wel 

alsof er weer ‘normale’ partijen aan de macht zijn. 

Het is wel jammer dat de ChristenUnie het niet voor 

elkaar heeft gekregen in het gat te springen dat het 

CDA heeft achtergelaten.  

Wat ik wel erg mooi vond was de kandidatenlijst van 

de ChristenUnie. Het zijn stuk voor stuk mensen waar 

je graag op stemt’. 

 

Johan geeft aan dat het een groot pluspunt is dat 

de partij zoveel integere politici kent, die heel hard 

werken en vanuit de juiste motivatie actief zijn. ‘Het 

is mooi om te zien dat zij niet proberen het 

christendom op te dringen via de politiek, hoewel 

dat soms misschien verleidelijk is. De waarden uit de 

Bijbel, zoals bijvoorbeeld het rentmeesterschap, 

inbrengen in politieke debatten. Dat vind ik juist zo 

mooi!’ 

 

De ChristenUnie zit opnieuw in de oppositie en zal 

daar haar geluid moeten laten klinken. Als het aan 

Johan ligt zet de ChristenUnie zich vooral in om de 

ecologische crisis en de energieproblematiek aan te 

pakken. ‘Dit zijn crises die nog steeds enorm 

afhankelijk zijn van wat we nu doen. En onze 

christelijke ideeën op deze gebieden zijn goud 

waard!’ 

 

Blik vooruit 

Waar we Johan komende jaren gaan tegenkomen 

binnen de ChristenUnie? Een bepaalde positie heeft 

hij niet op het oog. ‘Maar’, geeft hij aan, ‘als ik 

ideeën heb voor Nederland weet ik me welkom binnen de partij. Ik zal dan zeker 

proactief zijn om die plannen binnen de partij aan te kaarten en te kijken wat ik hierin kan 

betekenen. In de komende periode ga ik eerst werkervaring opdoen’. 

 

Robert Heij 

Felicitaties ! 
 

In het afgelopen jaar hebben we zeker drie keer een verheugend moment te 

memoreren:  

allereerst ontving Jan Koedood (vele jaren betrokken bij RPF en later ChristenUnie) ter 

gelegenheid van Koninginnedag een lintje voor het vele vrijwilligerswerk dat hij heeft 

gedaan en nog steeds doet! 

Op 15 juni waagden Jabco en Marieke de grote stap. In het Delftse stadhuis werden zij in 

de echt verbonden. Verschillende bestuursleden waren bij huwelijk en receptie aanwezig 

om het kersverse echtpaar Vreugdenhil te feliciteren. 

In augustus, de 26e om precies te zijn, werd in het gezin van Joëlle en Arjan Gooijer een 

dochterje geboren: Judith.  

Nogmaals willen wij als bestuur hen allen feliciteren met de mooie gebeurtenissen en hen 

Gods zegen toewensen!  

Mattie Mostert 

Politieke stellingen 

Wat vindt Johan? 
 

Griekenland moet uit de euro. 
 

‘Oneens. Ik ben bang dat het 

uitstappen van Griekenland 

teveel gevolgschade oplevert.’ 

 

Nederland werkt te weinig aan 

groene energie. 
 

‘Eens. Wij lopen momenteel 

achter veel andere landen aan, 

terwijl we juist een kennis-

economie willen zijn!’ 

 

Nivelleren is een feest. 
 

‘Oneens. Je moet altijd zoeken 

naar een juiste balans: werk mag 

beloond worden, maar dit moet 

ook weer niet te liberaal 

doorslaan.’ 

 

De toekomstige AOW-leeftijd (67 

jaar) moet verder omhoog. 
 

‘Eens. Waarom niet? Werken is 

een feest!’ 

 

De NS en ProRail zijn winterklaar. 
 

‘Eens, er is altijd hoop. Ik wens ze 

het beste.' 
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Carola Schouten en 

ALV op 11 februari 
 

(foto: Ruben Timman/Noworks.nl) 

 

Ruimte om te wonen, hoe moet het  

verder met onze woningmarkt? 

Een dak boven je hoofd is voor ons de 

normaalste zaak van de wereld. 

Tegenwoordig is dit niet voor iedereen 

meer zo makkelijk en normaal. 

Voorafgaand aan de Algemene 

Ledenvergadering op 11 februari 2013 

zal Kamerlid Carola Schouten komen 

spreken over de ontwikkelingen in de 

woningmarkt en hoe we maatregelen 

kunnen nemen om ruimte te houden in 

de woningmarkt. Want er spelen nogal wat problemen… 

De gemeente Delft heeft afgelopen jaren – net als veel andere Nederlandse gemeenten 

– veel geld verloren door de aankoop van grond voor woningbouw. Deze gronden liggen 

nu braak, terwijl nieuwe wijken niet volledig zijn voltooit of zelfs helemaal van de 

tekentafel zijn verdwenen. De woningmarkt zit op slot: huizen staan langer te koop dan 

vroeger en starters hebben moeite een betaalbaar onderkomen te vinden. Ook de 

huursector heeft het lastig doordat huurders komende jaren flinke huurverhogingen 

tegemoet kunnen zien. Kortom: huizenbezitters, huurders en starters hebben het moeilijk.  

Hoe staat het met de toekomstige aftrekbaarheid van uw hypotheek? Welke 

maatregelen worden er door de overheid genomen zodat uw huis sneller verkocht is? 

Hoe kom je als starter aan die leuke betaalbare woning? Wil je antwoord op deze 

vragen? Kom dan 11 februari naar de ALV in de Marcuskerk (Menno ter Braaklaan 2). 

 

11 februari 2013: Algemene Ledenvergadering 

Na de bijdrage van Carola Schouten vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. De 

precieze agenda voor de ALV volgt nog, maar tijdens de vergadering zullen we vooral 

vooruitblikken op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. De tijdsplanning is als 

volgt: 

Inloop vanaf 19.30 

20.00: opening bijeenkomst 

20.10-21.00: bijdrage Carola over problemen en oplossingen woningmarkt (ook 

ruime gelegenheid voor vragen!) 

21.00-21.15: pauze 

21.15-22.30: Algemene Ledervergadering 

 

ChristenUnie Delft heeft u nodig! 

De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 lijken nog ver weg, maar de 

voorbereidingen gaan al bijna beginnen! En daarbij kunnen wij uw hulp erg goed 

gebruiken! Wij zijn op zoek naar een enthousiast team dat het nieuwe 

verkiezingsprogramma gaat schrijven, een selectiecommissie die kandidaten selecteert 

om op de kieslijst plaats te nemen en een campagneteam dat met creatieve ideeën de 

Delftse inwoners wil laten zien dat een uitgesproken christelijk geluid in de politiek niet mag 

ontbreken! Wilt u ons helpen in de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen? 

Laat het ons weten! secretariaat@delft.christenunie.nl 

 




