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Zomertijd: even opzij stappen…. 
 

Dat is toch wel even lekker zeg, die onbeschreven pagina’s in de agenda voor de komende 
weken…. Langzaam maar zeker vallen er gaten in de omgeving: vroege vogels zonder 

kinderen zijn al uitgevlogen en keren soms 
alweer – met een on-Hollands kleurtje – terug 
op de burelen en kantoren. Het reguliere 
vergadercircuit schakelt soepel terug naar 
een lagere versnelling en staat al bijna in z’n 
’vrij’.  Even rust, even opzij stappen zoals kort 
geleden onze voormalige predikant uit de 
doeken deed in zijn preek over Jozua 
(hoofdstuk 7 en 8 ) en de verovering van het 
beloofde land. Op Zijn tijd werd hij met het 
volk even stilgezet om zich aan het 
strijdgewoel te onttrekken en zich te richten 
op God.  
 
Stil worden om te luisteren naar wat Hij ons te 
zeggen heeft. Gaan wij ook zo met onze 
vakantie, vrije tijd om? Ik heb eerder de 
indruk dat we proberen 
om die ’leegte’ zo snel 
mogelijk ook weer te 
vullen, met van alles en 
nog wat:  
inpakken, wegwezen,  
dagen rijden om tot ons  
reisdoel te geraken en  
daar gaan we ook weer  

van alles doen, sporten, leuke dingen bekijken, abseilen, muziekvolume op 8 en barbecueën. 
Het stilstaan, stil worden om te luisteren naar Zijn stem schiet er al gauw bij in. Daardoor missen 
we toch het belangrijkste van de bedoeling van die vakantie:  recreatie, oftewel: 
herschepping, anders vertaald: wedergeboorte! Dat kunnen we niet door zelf ons vertier te 
zoeken en onze verwoede pogingen tot recreëren; dat kan alleen onze Schepper, die dat 
ook van harte wil. Maar dan moeten we Hem wel de gelegenheid bieden; dan moeten we 
wel stil durven worden om in die stilte Zijn stem te vernemen. Als we dat doen, dan mogen we 
het ook van Hem verwachten: we worden gelaafd en gevoed en we krijgen weer 
richtingaanwijzers mee voor de voortzetting van onze ’woestijnreis’. We komen weer opgefrist 
terug, als ’herboren’ en zo kunnen we onze plek in deze maatschappij weer innemen.  
 
Voor een aantal mensen van de ChristenUnie is die ‘opzijstaptijd’ wat beperkter dan anders: zij 
spannen zich nu al in om de raadsverkiezingen van maart volgend jaar voor te bereiden. De 
selectiecommissie zoekt goede kandidaten voor de lijst, een ander groepje verdiept zich in de 
mogelijke onderwerpen voor het verkiezingsprogramma. Dus er is volop werk te doen! Als u 
daaraan wilt en kunt bijdragen, meld u aan! Alle hulp is welkom. 
 
Graag wens ik u veel stilte én recreatie toe! 

Mattie Mostert 

ChristenUnie Contact is een uitgave van de kiesvereniging Delft - 12e 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 

 

Bestuurslid  Robert Heij, Delft.  E-postadres: robert.heij@live.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: jkgooijer@delft.christenunie.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 
 

’’Op eigen kracht’’ 

 

De voorbereidingen voor de gemeenteraads-

verkiezingen van maart 2014 beginnen langzaam 

vorm te krijgen. De selectiecommissie en 

programmacommissie zijn tijdens de afgelopen 

Algemene Ledenvergadering geïnstalleerd, de 

zoektocht naar gemotiveerde en getalenteerde 

fractieleden is gestart en er is meer duidelijk over de 

samenwerking met de SGP. Over dit laatste punt geef 

ik graag wat meer achtergrondinformatie. 

 

Startpunt voor het overleg met de SGP van de afgelopen tijd was de uitspraak van 

onze Algemene Ledenvergadering in 2010. Toen is besloten om, ondanks het 

moeizame contact over de gemeenteraadsverkiezingen 2010, toch te streven 

naar een goede samenwerking met de SGP. De afgelopen jaren is er regelmatig 

overleg geweest tussen de beide besturen. Voor ons was daarbij het volgende 

van belang: 

• Zorgen dat we in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijkheid krijgen over de 

samenwerking. 

• Op een prettige en open manier samenwerken, zonder terughoudendheid. 

• Ook de SGP moet zich van harte voor de samenwerking inzetten, onder 

andere door iemand af te vaardigen die een plaats wil nemen in de 

'steunfractie'. 

Helaas bleken deze uitgangspunten 

lastig te verwezenlijken. De SGP kan 

niemand leveren voor de 

kandidatenlijst en daarom is een 

lijstverbinding tussen onze partijen 

onmogelijk. We gaan dus 

zelfstandig de gemeenteraads-

verkiezingen van 2014 in. Het geeft 

ons als bestuur wel een dubbel 

gevoel: aan de ene kant is het 

jammer dat het niet gelukt is om op 

lokaal niveau als christelijke partijen 

samen op te gaan, aan de andere kant gaan we vol vertrouwen de verkiezingen 

tegemoet. 

 

We kunnen erop vertrouwen dat we met getalenteerde mensen, een goed 

programma, een sterke achterban en - vooral - Gods steun het ChristenUniegeluid 

laten horen in Delft. Helpt u ons mee?! 

 

Leen de Graaf 
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Raadsverkiezingen 2014! 
Op 19 maart 2014 zullen in heel Nederland weer raadsverkiezingen worden 

gehouden. Als ChristenUnie Delft willen wij in onze stad ook graag met een goede 

en aansprekende lijst meedoen aan die verkiezingen. 

 

Daarom zijn wij op zoek naar 

steunfractieleden 
of mensen die anderszins op de kieslijst willen staan. 

Dus 
 

• heeft u interesse in politiek, 
 

• voelt u zich betrokken bij de stad Delft, 
 

• en zou u graag op de ChristenUnie-kieslijst willen staan 
 

meld het dan aan ons! 
 

Ook als u mensen kent die u geschikt acht voor een plaats op de kieslijst, vragen 

wij u dat aan ons door te geven. 
 

Graag zouden wij voor eind juli 2013 van u horen of u belangstelling heeft voor 

een plaats op de kieslijst of dat u mensen kent die u voor zou willen dragen voor 

de lijst. 
 

U kunt uw eigen belangstelling kenbaar maken door een brief of e-mail, met 

daarin uw motivatie en relevante ervaring (al dan niet in politieke functies), te 

sturen naar de voorzitter van de selectiecommissie. 

U kunt andere mensen voordragen door een brief of e-mail te sturen naar de 

voorzitter van de selectiecommissie, met daarin de naam en volledige 

adresgegevens van de door u voorgedragen persoon, plus een korte toelichting 

waarin u vertelt waarom u die persoon geschikt acht.  

N.B. Deze persoon moet wel met de voordracht instemmen! 
 

In augustus en september zal vervolgens, eventueel door middel van gesprekken 

met de door het bestuur benoemde selectiecommissie, de verdere selectie 

plaatsvinden en een advieslijst samengesteld worden. 

De definitieve lijst zal vastgesteld worden op de 

algemene ledenvergadering die voor 1 

november plaats moet vinden. 
 

Wij hopen op veel belangstelling en reacties! 

 

De selectiecommissie, 

 

Ad Alberts 

Inge Weijts 

Dick van der Goot 

Wim van Balen 

Reacties kunt u sturen naar: 

 

ChristenUnie Delft 

 

Wim van Balen, voorzitter 

selectiecommissie 

 

Oostpoort 16 

2611 RZ  Delft 

 

E wimvanbalen@gmail.com 
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CONCEPT-Verslag algemene ledenvergadering 
kiesvereniging Delft 19.06.2013 

 
Aanwezig (volgens de presentielijst):  Ad Alberts, Henk Bakker, Wim van Balen, Sietse Bolt, Gerard 

van der Caay,  Evert van Doornik, Joëlle Gooijer, Bart van der Pot, Inge Weijts, Jabco Vreugdenhil, 

Bert van der Woerd, Leen de Graaf,  Jan Bron, Robert Heij, Mattie Mostert (verslag). 

 

1. Opening.  

De voorzitter, Leen de Graaf, opent de 

vergadering en leest gedeelte uit hoofdstuk 

10 van het boek Spreuken, de verzen 12 – 

22. Daarna gaat hij voor in gebed. 

 

2.  Agenda en mededelingen van ‘t bestuur. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, 

met aanvulling Dat Joelle bij dit 

agendapunt nog wat zal vertellen over de 

werkzaamheden van de fractie.  

 

a. Bestuurssamenstelling:   

- De voorzitter laat weten dat voor het 

bestuur nieuwe mensen nodig zijn. Zoals de 

vorige keer al werd aangegeven zijn Jan 

Bron en Mattie Mostert voornemens te 

stoppen. Bovendien is Robert Heij, het nieuwste bestuurslid (sinds februari) er helaas niet in 

geslaagd een huis te vinden binnen Delft en gaat hij in september verhuizen naar Delfshaven. 

Daardoor is hij ook genoodzaakt zijn bestuursfunctie weer neer te leggen.  Leen doet daarom 

dringend beroep op de aanwezigen om zich (of anderen) voor te dragen voor bestuurstaken.  

 

b. Uit de fractie:  

Joëlle doet verslag van de werkzaamheden van de fractie in de afgelopen maanden. Er zijn tot de 

vakantie nog drie vergaderingen te gaan, waaronder een extra om een groot aantal 

bestemmingsplannen opnieuw vast te stellen; moet periodiek gebeuren om ze rechtsgeldig te 

laten blijven. Ad Alberts vindt de wijze waarop de plannen voor deze bestemmingsplannen zijn 

bekendgemaakt onvoldoende: alleen via de Stadskrant. Waarom niet de inwoners van de wijk 

aangeschreven met een brief? Kan in andere plaatsen wel. 

 

Verder zaken die speelden zijn de behandeling van de Jaarrekening 2012 en de Kaderbrief 2014, 

waarin het beeld voor volgend jaar wordt geschetst. Dat blijft 

echter onduidelijk aangezien er nog te weinig zicht is op wat de 

gemeenten te wachten staat, in het kader van de overheveling 

van taken van het Rijk naar de gemeenten. Met die taken komen 

ook de budgetten naar de gemeenten, maar die worden wel 

behoorlijk gekort.  

 

Delft kiest vooralsnog twee speerpunten in beleid: Delft Kennisstad en Delft als 

‘’participatiesamenleving’’, onder de noemer ‘’de kracht van de samenleving’’, vermoedelijk wel 

ingegeven door bezuinigingen. Joëlle geeft als voorbeeld het Buurthuis Voorhof dat dankzij een 

groep omwonenden/gebruikers niet wordt gesloten, maar wordt overgenomen van de gemeente. 

De inwoners hebben daar hard aan getrokken, maar bij de gemeente moest ook wel stevig 

worden aangedrongen om hieraan echt mee te werken.  

Joëlle geeft aan dat zij (en de fractie) in de werkzaamheden worden gestimuleerd door dit soort 

onderwerpen die vanuit de samenleving worden aangedragen. Dat geeft energie. Daarom 

benadrukt zij ook dat het belangrijk is voor de leden om haar input te geven. 

Op een bestuurderscongres sprak zij met wethouder Ed Anker (ook CU) van Almere, die vertelde 

dat daar in sommige wijken het onderhoud door de wijkbewoners zelf wordt gedaan, gefaciliteerd 

door de gemeente (zie filmpje Youtube). Idee is doorgegeven aan de Delftse wethouder; wellicht 

wordt er iets mee gedaan.  
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3. Notulen vorige ALV (11.02.2013): 

Eerst worden deze uitgedeeld, waarna leespauze volgt. Worden goedgekeurd.  

 

4. Gemeenteraadsverkiezingen 2014 

a. Update samenwerking SGP 

De voorzitter doet verslag van de verschillende overlegvergaderingen 

die beide besturen hebben gehad, Hij schetst nog even dat de inzet 

van het bestuur ondanks de gang van zaken bij de vorige 

gemeenteraadsverkiezingen toch gericht was op het hernieuwen van 

de samenwerking. Om eenzelfde situatie als in 2010 te voorkomen 

heeft het CU-bestuur aan de SGP gevraagd om tijdig duidelijkheid te verschaffen over het SGP-

standpunt ten aanzien van de samenwerking. Daarbij was ook van belang dat de SGP mensen 

beschikbaar had om daadwerkelijk vorm te geven aan die samenwerking. 

Als derde punt die voor de CU belangrijk was voor de samenwerking was 

dat er een open en prettige houding ten opzichte van elkaar moest zijn. In 

het laatste besturenoverleg werd wel duidelijk dat de SGP in principe 

voorstander was van de samenwerking; de gang van zaken in 2010 werd 

betreurd. Helaas kon het SGP-bestuur geen kandidaten aandragen die 

aan een mogelijke samenwerking konden bijdragen: er zijn binnen de SGP-gelederen geen 

mensen gevonden die in de gelegenheid waren om zich voor het directe politieke handwerk 

(bijvoorbeeld deel uitmakend van de steunfractie, als commissielid) op te geven. Daarnaast heeft 

het CU-bestuur op verschillende momenten tijdens de vergaderingen wat stroefheid ervaren.  

Al met al heeft het CU-bestuur moeten concluderen dat van een goede vorm van samenwerking 

tussen beide partijen nauwelijks sprake kan zijn, vooral door het ontbreken van menskracht bij de 

SGP. Het bestuur stelt dan ook voor aan de komende raadsverkiezingen als zelfstandige CU-lijst 

mee te doen. Mogelijk dat de SGP nog iets doet in trant van instemmen met het programma en/of 

stemadvies geven, maar eventuele inbreng kan alleen als het innen onze visie past.  

Jabco meldt dat hij het – gehoord hebbende het voorgaande – op zich wel blij is met dit voorstel, 

aangezien  er nu duidelijkheid is en we onze eigen standpunten kunnen uitdragen. Mattie kan dit 

standpunt begrijpen, maar hij blijft betreuren dat er – ondanks de pogingen daartoe – er  

onvoldoende mogelijkheden waren om echt samen te werken.  Er zijn geen bewaren verder 

gerezen. 

 

b. Profielschetsen fractie 

De uitgebreide profielschetsen zijn afkomstig van het landelijk bestuur en zijn integraal 

overgenomen. Jabco heeft wat bedenkingen met het genoemde werken vanuit een fractieplan; 

verder geen opmerkingen. Vastgesteld. 

 

c. Ter goedkeuring: invulling selectiecommissie 

Het bestuur is blij, zo meldt Leen, dat er voor de 

selectiecommissie vier leden gevonden zijn die bereid zijn zich hiervoor in te spannen. Dat zijn 

enkele ervaren leden: Ad Alberts en Dick van der Goot die al eerder deel uitmaakten van zo’n 

commissie, Wim van Balen een van de huidige steunfractieleden en Inge Weijts, een nieuw gezicht 

die een frisse inbreng kan hebben in de commissie. De vergadering gaat akkoord met de 

samenstelling van de commissie. “Aan het werk’’ is nu het devies en Leen doet een beroep op de 

leden om te letten op potentiële kandidaten voor de lijst (voor zowel het actieve = eerste vijf 

kandidaten, als het niet-actieve deel van de lijst) maar ook voor het bestuur en die zo snel mogelijk 

door te geven aan commissie of bestuur.  

 

d.  invulling programmacommissie 

Jan Bron neemt als plaatsvervangend voorzitter het woord aangezien de voorzitter Leen 

voornemens is deel uit te maken van de programmacommissie. Dit samen met Joëlle en Jabco.  
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Een klein team, wat de mogelijkheid biedt om snel te schakelen. Ook is er de nodige kennis en 

ervaring, wat niet wegneemt dat de commissie voornemens is de leden en deszelfs netwerken 

zoveel mogelijk in te zetten bij het maken van het programma; liefst zoveel mogelijk inbreng van 

velen. De vergadering stemt in met het instellen van deze commissie. Het programma dient op 

uiterlijk 01.11.13 te worden vastgesteld door de ledenvergadering. Als hulpmiddel is een door het 

landelijk CU-bestuur conceptprogramma (zeer uitgebreid) beschikbaar op de website van de CU, 

meldt Joëlle. 

 

e. Brainstorm rondom belangrijke thema’s verkiezingsprogramma 

In het verlengde van het vorige punt word door Leen een rondje gemaakt door de zaal om te 

horen welke mogelijke expertise er aanwezig is.  

Inge Weijts: werkzaam in schuldhulpverlening; heeft te maken met ‘onderkant’’ samenleving.  

Bart van der Pot: interesse in de mogelijkheden om 

betrokkenheid van de burgers bij de stad, de wijk, het 

bestuur te vergroten. 

Ad Alberts: veiligheid. 

Sietse Bolt: studentenzaken. 

Bert van der Woerd: duurzaamheid en natuurbeheer; de 

digitale overheid (bijvoorbeeld je abonneren op 

informatie). 

Henk Bakker: nadruk leggen op kringloop, hergebruik. 

Ed van Doornik: geluidshinderproblematiek. 

Gerard van der Caay: mantelzorg, vrijwilligerswerk (vooral de aanvaringen met / houding van de 

instanties…; Startpunt – verhuizing; cadeautje? Komt u maar halen…).  

Robert vraagt nog even verder door over mogelijke onderwerpen die een rol kunnen spelen in ons 

verkiezingsprogramma. Dat kunnen nieuwe onderwerpen zijn, maar ook reeds bestaande die 

dienen te worden voortgezet of uitgebreid, waarbij mogelijke bezuinigingen natuurlijk een rol 

kunnen spelen. 

Bart noemt de zorgen rond de ’’nieuwe taken’’ van de gemeenten en het daarvoor beschikbaar 

te stellen geld, Ook voorziet hij problemen rond de ‘’lege stad’’: wel nieuwe huizen en 

bedrijfsterreinen, die vervolgens lang leeg blijven staan. Wat dat betreft 

ontbreekt het nog wel eens aan visie en regie (zie wijk Sion van Rijswijk 

en de Harnaschpolder van Delft). Ook de Spoorzone wordt mogelijk 

probleem. 

Wim van Balen noemt als speerpunt: de kleinere overheid: er moet veel 

efficiënter gewerkt worden. 

Ad Alberts heeft het parkeerbeleid in Delft als aandachtspunt. 

Wim van Balen noemt als mogelijk onderwerp: aandacht voor de 

‘’gewone wijk’’.  

Inge Weijts vraagt zich af of de mensen die al jaren het individualisme meemaken nog wel in staat 

zijn of bereid zijn om meer aan anderen en omgeving te gaan denken, nu de overheid veel wil 

‘’teruggeven aan de samenleving’’. Er zal weer nieuw ‘’burgerschap’’ moeten worden 

aangekweekt of opgewarmd. Mogelijk dat er weer veel particulier initiatief ontstaat. 

 

5. Rondvraag  

Jan Bron zegt dat hij in zijn omgeving aantal mensen kent die kunnen helpen met het programma; 

hij vraagt iedereen om mensen in de eigen omgeving hiervoor te zoeken. 

 

6. Sluiting  

Leen gaat voor in gebed, sluit de vergadering en nodigt de leden uit voor een drankje en 

napraten.  

Mattie Mostert 
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besloot, vanuit bezuinigingsoogpunt dat ze een aantal buurthuizen wilde sluiten. Eén 
daarvan is het buurthuis in de Voorhof. Er was veel protest tegen deze sluiting. Burgers 
hebben daarop het initiatief genomen dit buurthuis over te nemen. De opstelling van het 
college was aanvankelijk primair gericht op de bezuiniging. Daardoor kregen de 
initiatiefnemers niet het gevoel echt in 
gesprek te zijn. We hebben geprobeerd dat 
in de raadszaal te benadrukken: wethouder, 
laat zien dat je dit initiatief waardeert. Of het 
geholpen heeft, weet ik niet, maar ik ben er 
erg blij mee dat de initiatiefnemers er met de 
gemeente zijn uitgekomen en dat het 
buurthuis door een stichting overgenomen 
gaat worden. Het is van groot belang dat 
het college veel meer uitstraalt dat ze 
enthousiast wordt van dergelijke initiatieven. In plaats van de angst uitstralen dat met 
deze initiatieven de bezuiniging niet wordt gehaald. 
 
Zo zijn er in deze stad talloze burgers belangeloos actief. Ik heb er ook het afgelopen jaar 
weer een groot aantal gesproken. Zij vragen soms geld van de overheid; want vrijwilligers 
worden weliswaar niet betaald, maar hun activiteiten moeten wel gecoördineerd 
worden. En dat kost professionaliteit en dus geld. Maar vaak vragen ze vooral erkenning. 
Dat ze uitgenodigd worden om mee te denken over het beleid, bijvoorbeeld. 
 
Serieuze gesprekspartner ISOFA 

Een mooie verschuiving hebben we daarin gezien op het terrein van Schuldhulpverlening. 
Na jaren van  moeizame gesprekken, is ISOFA (de interkerkelijke vrijwilligersorganisatie) nu 
eindelijk een serieuze gesprekspartner van de gemeente. Én er is subsidie gekomen voor 
de coördinatie van vrijwilligers. We hebben geprobeerd om dit proces achter de 
schermen, en in de openbare debatten te faciliteren. Het is mooi om te zien dat deze 
inspanningen resultaten opleveren. 
 
Deze resultaten vind je niet terug in de jaarrekening. Ook zal het niet veel helpen als je 
dergelijke inspanningen laat opnemen in de kadernota. Toch zijn het de resultaten die 

voortvloeien uit dit soort inspanningen die écht 
meetellen. Dit vraagt van de raad terughoudendheid 
en vertrouwen. Want vaak is de neiging om het 
college verantwoordelijk te maken voor alle 
problemen. En alle oplossingen dus ook te verwachten 
van de overheid. Dat kan zij niet waarmaken. De 
kracht zit in de samenleving. En niet in beleidsnota’s. 
Het blijft een zoektocht naar de manier waarop je die 
samenleving door de overheid kunt helpen laten 
floreren. En hoe je daar als raad op kunt sturen. 
 

Ik ben blij deel uit te maken van de ChristenUnie, waar een diep doordachte visie is op de 
taak van de overheid en de rol van de samenleving. Waar deze visie ook getoetst wordt 
aan de veranderende wereld. Het blijft intussen een wonder dat God zijn schepselen 
zoveel verantwoordelijkheid geeft om in zijn wereld te werken en te zorgen voor elkaar. Ik 
hoop en bid dat ik daar op mijn plekje in de raad enigszins aan kan bijdragen. Daar heb ik 
ook u voor nodig. Want u maakt mee / ziet / hoort wat er in de stad speelt. Aan 
problemen, maar ook aan oplossingsmogelijkheden.  
Weet ons, als fractie dus te vinden!  
Juni 2013. 

Joëlle Gooijer 



                                                   PAGINA 10 JULI 2013                                             

Interview met een ’gewoon’  lid van de ChristenUnie 
 

‘Duurzaamheid gaat om betrouwbaar en rechtvaardig zijn’ 
 

Sinds de vorige editie maken we in elke Contact kennis met een lokaal ChristenUnie-lid. 
De vorige keer spraken we Johan Slobbe. Voor deze editie bezoeken we Jurgen 
Duivenvoorden, 31 jaar, getrouwd, vader van twee dochters en werkzaam bij 
energiebedrijf Eneco als analist voor de inkoop van 
energie. Zijn taak is te voorspellen wat het 
energieverbruik is van alle Eneco-klanten voor 
vandaag en morgen en op basis daarvan te 
bepalen hoeveel elektriciteit en gas er ingekocht 
moet worden. 
 
Dat we Jurgen op een vrijdagmiddag thuis kunnen 
interviewen is bijzonder. Waar het normaal gesproken 
een kantoordag is, loopt hij nu thuis op krukken 
vanwege een gescheurde achillespees. Een 
enthousiast potje badmintonnen was de spelbreker. 
“De kinderen vinden het leuk dat ik zoveel thuis ben, 
maar beseffen soms nog niet dat papa niet alle 
spelletjes mee kan doen, zoals normaal”, aldus 
Jurgen. Al snel is één ding duidelijk: Jurgen laat zich 
niet kisten door deze fysieke beperking en praat vol 
energie over zijn werk en passie voor de ChristenUnie. 
 
Ondanks dat hij pas 31 is, is hij toch al ruim zeven jaar overtuigd lid van de ChristenUnie. 
“Mijn keuze voor de ChristenUnie heb ik niet gemaakt op basis van de standpunten van 
de partij, maar op basis van de grondbeginselen. Vanuit de Bijbel kan je op heel 
verschillende politieke standpunten komen, van socialistisch tot liberaal. Maar als je vanuit 
dezelfde basis en fundamenten denkt, kan je in ieder geval met elkaar praten. En dat is zo 
belangrijk. Mocht het nodig zijn, kan je op die basis binnen de partij over standpunten 
discussiëren, wat tot een eventuele verandering kan leiden.” 
 
Geloof 

Dat Jurgen met deze passie over de partij spreekt is geen vanzelfsprekendheid, 
aangezien hij gedurende zijn jeugd weinig overtuigd was van het christelijk geloof. Sterker, 
hij dacht over steekhoudende argumenten te beschikken die het bestaan van God 
tegenspraken. Totdat hij vanaf zijn 16e levensjaar via een vriendin in aanraking kwam met 
een gezamenlijke jongerenvereniging van twee kerken, waar hij als ongelovige graag het 
debat aanging met de aanwezige kerkelijke jongeren. Na een periode van 
verenigingsavonden bezoeken werd Jurgen zelfs gevraagd in het bestuur plaats te 
nemen.  
 
Op een gegeven moment vroeg een verenigingsgenoot hem ‘waarom geloof je eigenlijk 
niet?’. Voor Jurgen was dit de ommekeer. “Normaal gesproken vroeg ik mezelf altijd 
‘waarom geloof je wel?’. Deze vraag was daarom bijzonder en ging me bezighouden.” 
Een tijdje later staat het Flevo-festival voor de deur. In de voorbereiding op het festival 
spreekt Jurgen met een gelovige vriend over diens ervaringen toen hij tot geloof kwam. 
“Terwijl hij stap voor stap uitlegde wat hem overkwam toen hij tot geloof kwam, voelde ik 
precies de dingen die hij beschreef. En elke keer net een stapje eerder. Die bijzondere 
avond heb ik de hand van God ervaren en ben ik ook tot geloof gekomen.” 
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Delft 

De relatie met Delft is in 2001 begonnen, toen Jurgen zijn studie werktuigbouwkunde 
startte aan de Technische Universiteit. In 2007 rondde hij zijn studie af en leerde hij Lisabeth 
kennen. Een jaar later trouwden zij in de Levend Water gemeente waar David Koerts al 
voorganger was en besloten zij in Delft te blijven wonen. “We wonen in een prachtig jaren 
’30 huis, precies de stijl waar we naar op zoek waren. En Delft is een heel mooie stad. 
Vanuit de hele wereld komen mensen naar Nederland om Delft te zien, en wij wonen op 
vijf minuten van die prachtige binnenstad!”  
In hun huis is tegenwoordig ook het kantoor 
Duva Dolls gevestigd, het bedrijf van zijn vrouw. 
Jurgen: “Het is een webwinkel waar je 
handwerkpakketten voor poppen kan kopen. 
Iedereen heeft iets creatiefs, en dat willen we 
hiermee aanspreken. Vooral het 
intergenerationele aspect: dat volwassenen 
(moeders en oma’s) poppen maken en deze 
vervolgens aan een (klein)kind geven, 
waardoor het generaties dichter bij elkaar 
brengt. Mensen die tegenwoordig niet meer als 
vanzelfsprekend dicht bij elkaar zijn en wonen.” 
 
ChristenUnie 

“Na mijn doop wilde ik mijn geloof 
maatschappelijk inzetten. Geloof is namelijk niet 
alleen voor jezelf. Dan ontbreekt de 
toegevoegde waarde en is het evangelie niet 
sterker dan het evangelie van de wereld. 
Daarom ben ik in 2006 lid geworden van de 
ChristenUnie en PerspectieF,  en donateur van 
het Wetenschappelijk Instituut.”  
 
Het is vervolgens geen papieren lidmaatschap 
gebleken. Jurgen deed mee aan de eerste 
lichting van het Fellowsprogramma, deed 
samen met toenmalig WI-directeur en huidig 
Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers onderzoek 
naar de kabinetsdeelname van de ChristenUnie 
en volgde de masterclass christelijk-sociaal 
denken. Tegenwoordig is hij lid van de 
thematische partijcommissie Duurzaamheid, 
vanuit zijn kennis over de energiemarkt. 
Daarnaast geeft hij komend jaar één van de 
cursussen van het ChristenUnie-
opleidingscentrum over duurzaamheid. 
 
“Ik ben heel blij dat de ChristenUnie geen 
‘oneliner-koers’ vaart, maar wars is van 
populisme. De zichtbaarheid is de afgelopen 
jaren wel wat afgenomen, mede doordat we 
niet meer in het kabinet zitten. Jammer, want de 
partij mag zichtbaar zijn. We moeten onze 
gevechten kiezen en op die onderwerpen 
helderheid en specialisme aan de dag leggen. Als je weet wat je kernpunten zijn, kun je 
op actualiteiten inhaken en je zichtbaarheid vergroten zonder de nuance kwijt te raken.”  

Politieke stellingen. 

Wat vindt Jurgen? 
 

Nederland is een duurzaam land. 

Nee, daarvoor ontbreekt het aan 
continu beleid op dit terrein. Alle 

onderzoeken laten ook zien dat we ver 
achter liggen bij de ons omringende 

landen, zoals Duitsland en België. 
 

Nederland moet de JSF aanschaffen. 

Nee, dergelijke aankopen moeten een 
afweging zijn tussen de kosten en 

baten. Ik ben niet principieel tegen 
defensie, maar de baten bij dergelijk 

oorlogsmateriaal zijn discutabel. 
 

6 mld. of 3%. 

0%! Waarom doen we het niet met het 
geld dat we binnenkrijgen? Dat moet 

ieder huishouden toch ook doen! 
 

Een bankenunie is de oplossing voor 

de economische crisis. 

Nee, de crisis komt door een 
fundamentele fout in onze houding: 

we willen altijd meer, sneller en beter. 
Een bankenunie lost dat niet op. 

 
We stevenen af op een federaal 

Europa. 

Ik denk het wel, maar ik hoop het niet. 
Als we in ons denken niets veranderen, 

dan zal de economie ook niet 
veranderen. We gaan wel steeds meer 
controleren en reguleren, daarom zou 

een federaal Europa wel eens 
dichterbij kunnen komen. Een 
almachtige staat, die de alle 
problemen kan oplossen en 

controleren. 
Maar ik geloof niet in zo’n almachtige 
staat, maar in een almachtige God. 
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Over de kwaliteit die aanwezig is binnen de partij is Jurgen duidelijk. “Als ik carrière had 
willen maken in de politiek, zou ik me bij een andere partij aangesloten hebben. Er zitten 
zoveel goede mensen bij de ChristenUnie. Mensen die goed zijn in wat ze doen en 
daarop verder bouwen.” 
 
Veel vertrouwen 

In de huidige Kamerfractie heeft Jurgen veel vertrouwen. Maar wat zou hij doen als hij 
één dag fractievoorzitter zou zijn? “Duurzaamheid aankaarten! Het probleem is gewoon 
dat er geen keuzes voor de lange termijn worden gemaakt. Duurzaamheid gaat om 
betrouwbaar en rechtvaardig zijn. In de politiek zie je op alle vlakken kortzichtigheid, denk 
maar aan alle politieke akkoorden van de laatste tijd die net zo snel als ze gesloten zijn 
ook weer overboord gegooid worden. Korte termijn handelen brengt veel schade toe 
aan vertrouwen in economie. Daardoor zie je weinig investeringen in duurzame projecten. 
Continuïteit is dus hard nodig, we moeten verder durven kijken dan alleen het hier en nu.” 
Waar we Jurgen over tien jaar in de partij zien? “Geen idee, ik zou zeggen: waar de partij 
mij nodig heeft. Ik zit niet bij de ChristenUnie om m’n eigen carrière te maken, maar wil me 
graag inzetten op de plek waar de partij me kan gebruiken.” 

Robert Heij 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Heb JIJ                       voor de ChristenUnie en voor Delft? 
 
 
 
 
Wil JIJ je laten horen voor een sterkere  
christelijke stem in de politiek? 
 
 
 
 
 

Wij zijn op zoek naar leden die zich in willen zetten tijdens de 
campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. 
Wil jij de kar trekken als campagneleider? Of deel uitmaken van 
het campagneteam? Of wil je ondersteunen bij één van de 
activiteiten, zoals bijvoorbeeld een ochtendje flyers uitdelen?  
 
Stuur dan een mailtje naar secretariaat@delft.christenunie.nl! 
 


