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13.00-14.00 Rondleiding Alfa 
college: toelichting op spannings-
veld tussen zwaardere eisen mbo 
en haalbaarheid van dat niveau 
door de leerlingen.

14.00-15.00 Bezoek LOC 
werkplein: ondernemers en UWV 
in gesprek met Arie Slob en fractie 
over het nieuw op te richten 
Transfercentrum.

15:00-16:00 Toelichting door 
wethouder Janssen over duurzaam 
Hardenberg: nieuwbouw 
gemeentehuis, gemeentewerf en 
duurzaamheidsfonds.

Diner: bij elke gang ontmoette Arie 
Slob weer nieuwe genodigden. Er 
was een tafel met genodigden uit het 
onderwijsveld, een tafel met onder-
nemers en een tafel met kerkelijke 
vertegenwoordigers.

Tijdens de bijeenkomst ‘s avonds in het LOC, gaf Arie Slob een spreekbeurt over de actuele 
politieke zaken in Den Haag en was er gelegenheid om met hem vragen te stellen

Arie Slob onder de indruk van Hardenberg

GEEFT U ONS EEN EXTRA “CENTJE” IN DE RUG?

Graag willen we de ChristenUnie nog meer onder de aandacht brengen van de 
kiezers in Hardenberg. Om dat te kunnen doen is er geld nodig. Een (extra) bijdrage 
van u is dan ook van harte welkom! U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer 
3608.97.606 tnv ChristenUnie Hardenberg. O.v.v. Verkiezingen 2010.

Foto impressie werkbezoek 25 november

>>

Tegen de landelijke trend in, bleek er na de oproep voor kandidaten in Hardenberg veel animo te zijn. Het bestuur vond een flink 
aantal leden bereid om zich op te geven als kandidaat,  waarmee de selectiecommissie aan het werk werd gezet. Op basis van 
de profielschetsen voor de nieuwe fractie werd een advies gedaan voor de nieuwe kandidatenlijst. 
Op de ledenvergadering van 11 november werd deze kandidatenlijst, na toelichting door het bestuur en de selectiecommissie, 
door de aanwezige leden unaniem vastgesteld. De nieuwe kandidaten worden inmiddels al volop betrokken bij de campagne. 
De hoogste tijd om de top 10 aan u voor te stellen!
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Nieuwsbrief ChristenUnie Hardenberg
SeeYou verschijnt elk kwartaal | dec 2009 | jaargang 2
www.hardenberg.christenunie.nl

5 januari 2010
Nieuwjaarsbijeenkomst 
Gemeente Hardenberg
in de Citadel te Dedemsvaart.

30 januari 2010
Jubileumfeest 10 jaar 
ChristenUnie in Utrecht.

3 maart 2010
Gemeenteraadsverkiezingen

Bezoek ook eens een 
gemeenteraadsvergadering!
Kijk voor de actuele agenda, 
de stukken en de 
vergadertijden op www.
gemeenteraadhardenberg.nl 
U kunt ook raadsvergaderingen 
achteraf terug-luisteren via deze 
website!

Kijk ook eens op www.
hardenberg.christenunie.nl
 

SeeYou is de nieuwsbrief van 
ChristenUnie Hardenberg en 
verschijnt 4x per jaar.

De redactie wordt gevormd 
door: Luuk Visscher, Gerry Hofsink, 
Nienke Pouwels en Kees Trimp

De foto’s in deze SeeYou werden 
gemaakt door Marnix Kievit, Sake-
Christiaan Stelpstra en Gerry Hofsink

De opmaak wordt verzorgd door 
Christian Zomer, www.christianzomer.nl 

Heeft u vragen of opmerkingen voor:
de redactie, mail dan naar  • 
seeyou@hardenberg.christenunie.nl
de fractie, mail dan naar  • 
mettina.grimmerink@hardenberg.
christenunie.nl
het bestuur, mail dan naar voorzitter.• 
bestuur@hardenberg.christenunie.nl 

Adres Bestuur ChristenUnie
Hardenberg: p/a Gerrit Niemeijer, 
Rheezerweg 15 
7771 WH  Hardenberg

v.l.n.r.:

Mettina Grimmerink-Jongeling (fractievoorzitter),  
Jo IJzerman (raadslid), 
Jannes Janssen (wethouder), 
Klaas Mulder (raadslid), 
Kees Trimp (raadslid), 
Anja van den Dolder-Soeten (raadslid), 
Bertus Kerssies (raadslid), 
Dick van den Berg (tijdelijk raadslid)

Jannes Janssen (54, Hardenberg) is opnieuw verkozen tot lijsttrekker. Hij is al een aantal jaren de  politiek 
leider van de ChristenUnie in Hardenberg, eerst als fractievoorzitter en de laatste vier jaren als wethouder.  In 
die functie zit hij dagelijks midden in de lokale politiek. Met de Bijbelse boodschap als uitgangspunt wil hij ook 
de komende jaren het christelijk-sociale politieke gedachtegoed in Hardenberg concreet maken. 

Mettina Grimmerink-Jongeling (60, Bruchterveld) hebben we de afgelopen jaren leren kennen als een 
stabiele en betrokken fractievoorzitter. Zij heeft veel contact met alle spelers in de lokale politieke omgeving en 
houdt daarbij stevig vast aan de uitgangspunten van het verkiezingsprogramma.

Wim Boersma (55, Hardenberg) is de hoogste nieuwkomer  op de lijst. Met enorm veel enthousiasme wil 
hij zich inzetten voor de ChristenUnie, om in de lokale politiek het christelijke geluid te versterken. Hij hoopt 
en verwacht dat veel Hardenbergers, die met hem Christus willen volgen, kiezen voor de ChristenUnie en 
daardoor invulling geven aan hun rentmeesterschap voor deze wereld en onze stad. In het dagelijks leven is hij 
directeur VMBO bij het Vechtdal College in Hardenberg.

Anja van den Dolder-Soeten (49, Heemse) is de jongste vrouwelijke kandidaat in de top 10. Ze heeft nu bijna 
haar eerste periode als gemeenteraadslid er op zitten. De politiek heeft momenteel haar gehele aandacht, 
omdat zij het geweldig vindt om steeds nieuwe uitdagingen aan de horizon te zien verschijnen.  
De komende periode wil zij zich ondermeer inzetten voor een communicatietraject met inwoners waarbij 
actuele onderwerpen op de agenda staan. Op deze wijze kan de lokale ChristenUnie zich in toenemende mate 
profileren en duidelijker zichtbaar zijn in Hardenberg.              >>vervolg op pag. 2
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Opnieuw een knelpunt in een fietsroute naar school opgelost

Dick van den Berg tijdelijk raadslid

Op 13 oktober is Dick van den Berg beëdigd als 
tijdelijk raadslid voor de ChristenUnie in Hardenberg. 
Dick vervangt Jo IJzerman die door een burn-out 
geveld is. De gemeentewet geeft de mogelijkheid om 
een raadslid, bij langdurige ziekte, voor de tijd van 16 
weken te laten vervangen.
De ChristenUnie fractie maakt dankbaar gebruik van 
deze regeling. Zo krijgt Jo IJzerman de gelegenheid 
om rustig van zijn burn-out te genezen, terwijl de 
fractie toch haar zesde zetel in de gemeenteraad 
bemand houdt. 
Dick is zich intussen druk aan het inwerken. Hij 
volgt alle belangrijke onderwerpen in de raad en 
staat de fractie bij met zijn adviezen. We kregen een 
enthousiaste plaatsvervanger die op alle terreinen met 
ons meedenkt. Ook is de fractie blij dat de zesde stem 
niet verloren gaat bij de behandeling van belangrijke 
onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld de begroting. 
Eind januari zijn de 16 weken voorbij en moeten we 
afscheid nemen van Dick. We hopen dat Jo IJzerman 
tegen die tijd zover hersteld is dat hij weer terug kan 
komen. 

Mettina Grimmerink, fractievoorzitter ChristenUnie 
Hardenberg

Genoeg is genoeg

In de novembervergadering hebben wij de begroting voor  2010 vastgesteld. 2010 is 
het jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Dus vanaf 3 maart is 
er een nieuwe gemeenteraad. Het is gebruikelijk dat de ‘oude’ raad zich niet met de 
plannen van de nieuwe raad bemoeit. De afgelopen vier jaar zijn de meeste plannen 
ook al gerealiseerd.
Wij hebben dan ook de insteek: ‘genoeg is genoeg’. We hebben niet de intentie 
gehad om nu nog weer met nieuwe plannen te komen. Dat laten wij over aan de 
nieuwe raad.
In 2010 kan het beleid van de afgelopen vier jaar bestendigd worden. In 2009 is 

er nog extra geld uitgetrokken om de plannen naar voren te halen die de 
werkloosheid, als gevolg van de recessie, kunnen bestrijden. Deze plannen 

worden in 2010 allemaal uitgevoerd. In de voorjaarsnota, die verschijnt 
in mei-juni, zullen de kaders aangegeven worden voor de toekomst. 
De komende jaren zal er stevig bezuinigd moeten worden. Den Haag 
zal de Gemeente 7 à 9 miljoen aan bezuinigingen opleggen. Dit moet 
bezuinigd worden op de exploitatie van de Gemeente. Dus eventueel 
minder personeel, minder onderhoud, minder voorzieningen etc. De 
kaders voor de bezuinigingen worden door de nieuwe gemeenteraad 

vastgesteld. De investeringen zullen gewoon doorlopen. 
De ChristenUnie zal telkens weer afwegen dat de zwaarste lasten op de 

sterkste schouders terecht komen. Wij zullen de minst draagkrachtigen (de 
zwakken in de samenleving) proberen te ontzien. U kunt ons daarbij helpen door 

in maart 2010 op de ChristenUnie te stemmen!

Bertus Kerssies, raadslid ChristenUnie Hardenberg

Veel mensen blijken niet te weten welke partij ze 
zullen kiezen in tijden van verkiezingen. Op de laatste 
dag nemen ze een besluit. Ze laten zich beïnvloeden 
door uitspraken van de laatste dag of sympathie 
voor kandidaten. Politiek is geworden tot iets van het 
moment en van de persoon. Dit wordt ook weerspiegeld 
in de hedendaagse verkiezingsvoorspellingen, welke 
vaak niet veel goeds beloven. Je mag terecht stellen dat 
de algemene kiezer van vandaag zweverig is geworden. 
Hij zweeft niet alleen tussen partijen, maar zweeft vaak 
ook weg van de ankers, waarvoor hij eerst koos. Vaak 
gaat dit niet vanzelf. Hem is ook een werkelijkheid 
voorgespiegeld, die nauw verbonden is met zijn eigen 
belangen of ergernissen.  Daarin staat vooral de 
maakbaarheid van de gewenste verandering centraal. 
Wij, mensen, willen iets en dan moet het ook gebeuren. 
Veelal wordt daarbij voorbijgegaan aan de gebrokenheid 
van deze wereld, de zorg voor anderen en de natuur, de 
dankbaarheid aan onze Schepper. Kortom dat er meer 
is tussen Hemel en Aarde dan ons eigen blikveldje. 
De ChristenUnie staat voor het bredere Perspectief, 
waarin politiek bedreven wordt op basis van Gods 
Woord. Dat is een vast fundament, dat geeft goede 
ankers. Is de ChristenUnie in de loop van de jaren 
dan niet veranderd? Natuurlijk wel. U en ik leven ook 
niet meer in de jaren 50 of 60, al zijn er die naar die 
tijd hunkeren. Met alle ontwikkelingen, goed of kwaad, 
heeft zij steeds een antwoord moeten zoeken op de 

Jo IJzerman (51, Dedemsvaart) is in het dagelijkse leven bedrijvenadviseur bij een financiële instelling. Vandaar dat hij 
zich ook prima kan vinden in de portefeuille met onder andere economie, recreatie en toerisme, sport en centrumplan 
Dedemsvaart. Ook de komende periode hoopt Jo zijn kennis en ervaring in te mogen zetten voor de ChristenUnie 
fractie.

Klaas Mulder (52, De Krim) is de nuchterheid zelve. Zoals hij het zelf formuleert: “in de politiek is het altijd geven en 
nemen daarom waag ik mij niet gauw aan uitspraken als: dat heb ik maar mooi gerealiseerd. Want je hebt andere 
politieke partijen en dus een meerderheid nodig om het een en ander te bereiken. Dus is het van belang dat je draagvlak 
creëert voor je idee”.  Daarbij dienen die ideeën gebaseerd te zijn op goed rentmeesterschap en recht en gerechtigheid 
uit te dragen.

Bertus Kerssies (62, Heemse) is de nestor van de gemeenteraad. In de jaarlijkse eindejaarstoespraak in 2008 bracht 
hij duidelijk zijn visie over welvaart naar voren: “een samenleving verslaafd aan techniek en materiële zaken komt 
niet toe aan het dienen van de naaste en gaat onvermijdelijk daarin aan zichzelf ten onder. Ik hoop dat regeringen  en 
besturen de moed hebben om voor een andere economie te kiezen, niet van de hebzucht, waar de rijken rijker worden 
en de armen armer. Als wij het dan hebben over de armen dan denken wij onwillekeurig aan het Kerstfeest. Waarin wij 
gedenken dat Jezus, de Zaligmaker werd geboren, voor armen, maar ook voor rijken die zich arm voelen, omdat de 
welvaart hun niets heeft gebracht  Hij is gekomen om te dienen.” 

Sake-Christiaan Stelpstra (28, Hardenberg) is de huidige campagneleider van ChristenUnie Hardenberg. Hij is niet 
onbekend met de Hardenberger politiek, aangezien zijn vader Sybren Stelpstra al jarenlang voorzitter is van het bestuur 
van de lokale kiesvereniging. Hij wil zich de komende periode actief inzetten  in de schaduwfractie, maar liever nog  in 
de gemeenteraad. Hij kan daar zelf aan meewerken door zich als campagneleider in te zetten voor een extra raadszetel!

Aly Willems – Merjenburgh (52, Bergentheim) is al jarenlang actief als bestuurslid van de lokale kiesvereniging. 
Vanuit haar dagelijkse werk in de zorg brengt zij ervaring in bij de (schaduw)fractie als het gaat o.a. om de zorg, Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning en jeugdwelzijn.

Jenny Weitkamp – Post (53, Heemse) kent (bijna) iedereen in Hardenberg wel, omdat zij Buitengewoon Ambtenaar 
van de Burgerlijke Stand (BABS) is, en dus al heel wat bruidsparen heeft mogen toespreken. Hoewel zij betrokken is bij 
veel andere maatschappelijke activiteiten, heeft zij ervoor gekozen om de komende jaren zich actief in te zetten voor de 
ChristenUnie.

De namen van de overige kandidaten op de lijst, vindt u op www.hardenberg.christenunie.nl . In de komende maanden 
zullen de kandidaten samen met het bestuur en de fractie druk bezig zijn met campagnevoeren. U zult dus nog 
ruimschoots in de gelegenheid zijn, om verder kennis te maken met deze toppers! 

Kees Trimp, raadslid ChristenUnie Hardenberg

Vasthouden
actuele werkelijkheid. Uitgangspunt daarin blijft 
wat de Bijbel ons voorschrijft. Niet wat wij zelf 
willen of uit traditie zo gewend zijn, maar wat 
dient tot dankbaarheid aan onze Schepper. 
Die verbondenheid brengt ons terug naar 
politieke keuzes. Niet alleen naar die van 
het moment, als reactie op een actueel 
vraagstuk of incident. Niet een reactie op 
datgene wat onze onderbuikgevoelens 
vertegenwoordigt. Niet op eigen 
belangen en wensen. Niet vandaag dit 
en morgen dat. Het brengt ons bij, wat 
we onze hele leven willen uitstralen, het 
eren van God. Dat is niet alleen Halleluja 
roepen. Dat is daadwerkelijk bijdragen. 
Elk op zijn of haar eigen plek: in de buurt, 
vereniging, kerk, werk en samenleving, waarin 
we ons geen zwever tonen, maar kiezen, elke 
dag kiezen voor steeds hetzelfde. Daarom vragen 
wij u ook in de politiek vast te houden, mensen er 
toe te bewegen, kinderen, buren, vrienden en 
broeders en zusters er blijvend van te overtuigen 
dat een keuze voor de ChristenUnie er één is 
die verschilt van alle andere partijen. Elkaar 
daarin vasthouden maakt ons sterk.

Sybren Stelpstra, voorzitter bestuur ChristenUnie 
Hardenberg

Eén van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma 
2006-2010 van de ChristenUnie Hardenberg is veilige 
fietsroutes van en naar de scholen. Ook nu is er weer 
een knelpunt opgelost, met vereende krachten. De veilige 
fietsverbinding is in goed overleg tussen de gemeente 
Ommen, de gemeente Hardenberg, Plaatselijk Belang 
Beerzerveld-Mariënberg en Prorail tot stand gekomen. 

De nieuwe fietsverbinding tussen Marienberg en 
Beerzerveld is donderdag 12 november officieel geopend, 
bij de spoorwegovergang in de Kloosterdijk in Marienberg.
De opening werd verricht door wethouder Janssen van 
de gemeente Hardenberg samen met voorzitter Warrink 
van Plaatselijk Belang. ‘Dit fietspad is gemaakt voor jullie. 
Zodat jullie veilig naar school kunnen, en naar het dorp en 
de voetbal’, zei Janssen tegen de aanwezige kinderen. 
Hierna fietste het gezelschap samen met leerlingen 
van de scholen ‘De Regenboog’ uit Mariënberg en ‘De 
Schakel’ uit Beerzerveld richting Beerzerveld om de 
nieuwe verkeerssituatie te testen. 

Bij ‘de Schakel’ lichtte wethouder Burema van de 
gemeente Ommen de uitgevoerde verkeersmaatregelen 
toe. ‘Om de hoge snelheid eruit te halen, zijn er ter hoogte 
van het schoolgebouw twee drempels aangebracht en zijn 
er gekleurde stroken op de rijbaan gekomen’.
Langs de Nieuweweg en Kloosterdijk tussen Mariënberg 
en Beerzerveld is een vrijliggend fietspad aangelegd. 
ProRail heft de overweg in de Kloosterdijk aangepast. 
Ook de Nieuweweg en de Kloosterdijk zijn opnieuw 
ingericht. Al deze aanpassingen hebben ervoor gezorgd 
dat de verkeersveiligheid in Mariënberg en Beerzerveld 
vergroot is. 
De verkeersouders, die erg actief zijn betrokken bij de 
veiligheid voor de kinderen werden door de Gemeente 
Hardenberg verrast met een mooi boeket. Daarmee werd 
weer eens duidelijk wat het grote belang is van betrokken 
vrijwilligers in de Gemeente.

 Klaas Mulder, raadslid ChristenUnie Hardenberg
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