
Voorzitter, 
 
Als eerste wil ik de selectiecommissie, het bestuur en de leden bedanken voor het 
vertrouwen dat u vandaag in mij gesteld hebt bij de verkiezing als lijsttrekker van de 
ChristenUnie bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. 
Ik beschouw deze verkiezing als een grote eer en tevens voel ik de enorme 
verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. 
 
Ik wil straks graag vooruitkijken naar de verkiezingen volgend jaar op 16 maart, maar zonder 
verleden geen toekomst, dus daarom eerst even een korte terugblik;  
In 2017 vond ik het al heel mooi dat ik als runner-up op de lijst mocht staan.  
De verkiezingen van 2018 waren voor de ChristenUnie zeer succesvol en we mochten in 
zetelaantal verdubbelen. Met enorm veel enthousiasme begonnen we aan de nieuwe 
periode en gingen meedoen met de coalitieonderhandelingen die resulteerde in 
collegedeelname en onze eigen wethouder Aldrik Dijkstra in een voor de ChristenUnie hele 
mooie portefeuille. Een fantastisch resultaat!!!! Kort daarna werden we geconfronteerd met 
het aftreden van Marcel Benard en mocht ik in één klap fractievoorzitter worden. Het was in 
één keer in het diepe zwembad springen en tegelijkertijd meedoen met wedstrijdzwemmen, 
synchroonzwemmen etc. Het was zeker geen gemakkelijke periode waarin we als coalitie al 
direct werden geconfronteerd met het aftreden van een PvdA wethouder en aan het einde 
van 2018 met het ziek worden van Aldrik en daarna het zorgen voor tijdelijke vervanging 
met weer later het aftreden van Aldrik (wat fijn om vanavond te zien dat het goed met hem 
gaat en hij ondertussen zorgt voor de gezondheid van vele Flevolanders) en de definitieve 
vervanging door Roelie Bosch. Verder werden we geconfronteerd met een coalitiecrises wat 
resulteerde in het uit de coalitie stappen van de PvdA en nieuwe coalitieonderhandelingen 
en het toetreden tot het college van Leefbaar Almere met het CDA. En dat allemaal in 3 jaar 
tijd!!!!! Terwijl de “normale” politieke agenda ook zijn beloop had en veel tijd en energie 
kosten. 
Wat ben ik trots op onze fractie, allereerst Roelie die ons na het aftreden van Marcel kwam 
versterken als fractie assistent en na haar aantreden als wethouder kwamen Kees en 
Roelienke ons versterken als fractie assistent en fractiesecretaris. En natuurlijk waren er ook 
Berneditha en Erna die zich de afgelopen jaren in hun respectievelijke portefeuilles hebben 
ingewerkt en ook mooie resultaten hebben gehaald. Dank daarvoor. 
 
En dan gaan we richting 2022, is er dan nog wel ruimte voor een ChristenUnie?  
Voor wie is de ChristenUnie? 
En waarom zou iemand op de ChristenUnie stemmen?  
 
De grondslag van de ChristenUnie zegt: “Gedreven door Gods liefde en Christus’ 
koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons 
land”. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en 
gezaghebbend woord.  
En wij zijn letterlijk een Unie van christenen omdat wij een plek zijn waar christenen van alle 
mogelijke achtergronden elkaar vinden in een gemeenschappelijke missie voor ons land en 
onze stad. Politiek bedrijven met een open bijbel. Praktische naastenliefde. Wij zijn een 
bondgenoot van iedereen van goede wil en een schild voor de minder bedeelden, daklozen, 



verslaafden, werkzoekende, tienermoeders etc. Dat is sociaal en conservatief. Ik zou zeggen 
het beste van twee werelden. Het hart van ons politieke landschap. 
 
In dat hart wil de ChristenUnie ook in Almere opereren. En daarom ben ik ervan overtuigd: 
Almere heeft de ChristenUnie nodig en de ChristenUnie heeft U nodig!!!! 
 
Soms hoor ik wel eens (ja ook onder christenen) dat het toch beter is dat als je voor 
duurzaamheid bent of je bent ondernemer of vul zelf maar in het beter is om op een partij te 
stemmen die dat issue hoog in het vaandel heeft staan. U begrijpt daar ben ik het absoluut 
niet mee eens. Vanuit de bijbel heeft God ons een opdracht te geven om te zorgen voor wat 
ons is toevertrouwd. En dat betekent dat wij ons inzetten voor bijvoorbeeld duurzaamheid, 
als we in ranglijstjes kijken is de ChristenUnie zelfs het duurzaamst na de Partij voor de 
Dieren. Wij willen ons inzetten voor een stad waarin wij elkaar en de natuur niet uitputten 
maar kiezen voor de schepping die ons gegeven is. Maar wij willen ook bouwen aan een 
rechtvaardige economie in Almere, waar niet alles ondergeschikt is aan kille cijfers maar 
waar mensen centraal staan. Waar wij de komende jaren zorgen in Almere voor een goed 
ondernemersklimaat. 
 
Daarom heeft Almere de ChristenUnie nodig en heeft de ChristenUnie U nodig!!! 
 
In de afgelopen jaren hebben wij in de coalitie mooie resultaten kunnen bereiken: 

• Stadsvernieuwing in Almere Haven en Buiten 
• De woonvisie is met veel inbreng van de ChristenUnie aangenomen 
• De jeugdzorg, een echt zorgenkindje, is een verbeterslag ingezet 
• Het welzijnswerk is/wordt gemoderniseerd  
• We hebben hard gewerkt aan een gezonder Almere dmv “Gezond in Almere” 
• Het waardig ouder worden was de afgelopen jaren een bijzondere opgave van dit 

college dmv het programma “Goud in Almere” 
• Bij onderwijs is veel meer geld beschikbaar gekomen voor het lerarentekort  
• Maar we zijn op vele onderwerpen ook actief geweest zoals hoogbegaafdheid, het 

mogelijk maken van Hagepreken tijdens de pandemie, laaggeletterdheid, de energie 
transitie etc etc etc etc. Ik zou u aanbevelen om op de site van de ChristenUnie 
Almere te kijken waar een compleet overzicht staat van al onze resultaten van de 
afgelopen jaren. 

 
De ChristenUnie heeft de afgelopen jaren laten zien dat we de zorg voor elkaar hoog in het 
vaandel hebben.  En wij willen dat ook graag de komende jaren blijven doen. Want samen 
moeten we werken aan een samenleving waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten, 
maar waarin we zorgen voor elkaar!!! Ook dat is de ChristenUnie. 
 
En daarom heeft Almere de ChristenUnie nodig, en heeft de ChristenUnie U nodig!!! 
 
De komende raadsperiode staat Almere voor grote uitdagingen. 
Vanuit de eerdergenoemde zorg voor elkaar willen we de komende jaren nog meer doen 
aan armoede en eenzaamheid bestrijding, schuldenproblematiek, de dak en thuisloze 
helpen, maar ook mensenhandel en uitbuiting hebben onze grote aandacht. 



Verder natuurlijk onze oudere inwoners maar ook de jongeren die op wat voor manier ook 
onze hulp nodig hebben. 
Een andere grote uitdaging is de woningbouw. Het is goed dat er deze periode een 
woonvisie is gekomen. Een visie waarin veel van onze ideeën zijn verwerkt. De komende 
periode moet een raadsperiode zijn waarin we minder praten en stukken schrijven maar 
meer werken. De hand moet aan de spade, de schop moet in de grond want Almere heeft 
huizen nodig!! Van starters tot senioren. Bouwen in de wijk maar ook bouwen aan nieuwe 
wijken. Wij hopen dat in de komende periode het besluit zal vallen voor de IJmeerverbinding 
en dat wij kunnen beginnen met het ontwerpen van de wijk Pampus. 
Want zonder goede ontsluiting (zowel over de weg als in het openbaar vervoer) is het 
onmogelijk om te groeien. Over bouwen in het groen wordt veel gesproken zowel positief 
als negatief. Laat ik vooropstellen dat zonder bouwen in groen of het kappen van bomen er 
nooit huizen gebouwd zouden worden. Waar het in mijn ogen om gaat is dat we trots blijven 
op onze groen/blauwe stad waarin de wijken zo zijn gemaakt dat je altijd heel snel een 
prachtig ommetje kan maken in een groene omgeving. Maar onze stad moet ook groeien en 
dan ontkomen wij er niet aan dat we kijken waar ook in de stad nog mogelijkheden zijn om 
nieuwbouw te realiseren met een goede afweging van wonen en groen. En dat lukt niet door 
af en toe te moeten kappen want zonder bomen te kappen zijn er geen woningen en was er 
nooit een stad gekomen. Het gaat erom wat ons betreft dat verstandig te doen. Maar ook 
het ontwikkelen van nieuwbouw aan de randen van onze stad, het transformeren van 
kantoren, wonen boven winkels, wonen bij vervoersknooppunten zijn allemaal 
mogelijkheden. 
Er zijn ruim voldoende initiatieven van ontwikkelaars laten we die waar mogelijk omarmen 
en zeker niet bureaucratisch tegenwerken. 
Maar nogmaals ons devies Minder praten – Meer doen = meer woningen. 
 
Ook daarom heeft Almere de ChristenUnie nodig en heeft de ChristenUnie U nodig!!! 
 
Het ondernemersklimaat heeft de afgelopen jaren door de Corona-Pandemie een enorme 
knauw gekregen. Met steun van de Rijksoverheid is er hard gewerkt om de boel overeind te 
houden. Maar de komende jaren moeten wij in Almere werken aan een gezond 
ondernemersklimaat waarin heel veel kan en mogelijk is, waarin we voorwaardenscheppend 
bezig zijn en niet met allerlei regeltjes proberen te kijken hoe iets niet kan.  
Geef ondernemers de ruimte om te ondernemen en te organiseren!!!!  
Daarvoor zijn ze ondernemer geworden en daar is onze mooie stad ook onder andere groot 
door geworden. Maar laten we ook de startende ondernemer niet vergeten of iemand die 
met behoud van een uitkering de mogelijkheid krijgt om een onderneming te starten. Er zijn 
vele mogelijkheden laten wij die de komende jaren ten volle benutten. 
 
Onze kwetsbare mede inwoners hebben onze zorg de komende jaren meer als ooit nodig. 
We zullen meer moeten inzetten op schuldhulpverlening, en dat betekent ook in een 
vroegtijdig stadium inzetten op het voorkomen daarvan, en een goed, sociaal en 
rechtvaardig armoedebeleid. Meer ondersteuning bij de vele goede (ook vanuit de kerken) 
initiatieven om te helpen bij armoedebestrijding. Verder verdienen onder andere ook de dak 
en thuisloze, eenzamen, laaggeletterden, mensen met verward gedrag en mensenhandel 
onze bijzonder aandacht. 
 



Beste mensen ik begon met een terugblik en ik wil eindigen met een vooruitblik.  
Ik denk dat het goed is als wij als gemeenteraad met elkaar nadenken hoe wij de raad meer 
in positie kunnen brengen. Ik bedoel daarmee een meer dualistische raad. De afgelopen 
periode was vaak de scheidslijn in de raad coalitie/oppositie en naar mijn idee heeft de 
komende periode Almere behoefte aan een gemeenteraad die gezamenlijk, of je na de 
verkiezingen nu in de coalitie of in de oppositie zit, werkt aan het beter worden van Almere. 
Het zou goed zijn als de partijen voor de verkiezingen, met ondersteuning vanuit de griffie, al 
kijken of ze kunnen komen tot bijvoorbeeld een raadsprogramma voor de komende jaren 
met thema’s als dualisme, het actuele vraagstuk macht en tegenmacht, werkdruk, politieke 
keuzeruimte, begrotingsbehandeling, maar ook wat vinden wij belangrijke thema’s en dat na 
de verkiezingen wordt gekeken welke partijen dat willen en kunnen uitvoeren. Met daarna 
wethouders die echt duaal bezig zijn en soms dan met wisselende meerderheden moeten 
werken. Daardoor krijgt volgens mij de inwoner meer vertrouwen in de politiek. Want dat is 
volgens mij DE grote opgave, hoe krijgen wij met elkaar het vertrouwen in de politiek terug 
en daardoor ook een hogere opkomst bij de verkiezingen. Almere is al jaren een stad met 
vernieuwende politiek, er is hier veel geëxperimenteerd, dit idee, wat in een aantal plaatsen 
is getest, met goede en minder goede resultaten behoeft volgens mij een kans om te 
onderzoeken. 
 
En ook daarom heeft Almere de ChristenUnie nodig heeft en heeft de ChristenUnie U 
nodig!!! 
 
Tenslotte, mijn geloof is de afgelopen jaren meer dan eens mijn enige houvast geweest, er 
waren bijvoorbeeld vele momenten dat mijn “eigen wijsheid” het niet meer wist en dan was 
en is mijn levens psalm mij daarbij meer dan eens een bemoediging geweest.  
En ook voor de komende jaren is deze Psalm voor mij een groot deel van het fundament. 
 
Ik wil dus eindigen met deze Psalm en ga ervan uit dat deze ook voor u een bemoediging zal 
zijn: 
 
Psalm 8-121:1  mijn situatie:NBG51 in een  
 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen?  
Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.  
Hij zal niet toelaten, dat MIJN voet wankelt, MIJN Bewaarder zal niet sluimeren.  
Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt.  
De Here is MIJN Bewaarder, de Here is MIJN schaduw aan MIJN rechterhand.  
De zon zal MIJ des daags niet steken, noch de maan des nachts.  
De Here zal MIJ bewaren voor alle kwaad, Hij zal MIJN ziel bewaren.  
De Here zal MIJN uitgang en MIJN ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.’ 
 
   
Dank u wel 


