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Waar doen we het voor? 
 

De zomerperiode is weer voorbij. We gaan de 
herfst in. Elk seizoen heeft zo zijn charmes. Maar 
velen ervaren het toch als een zegen wanneer je 
in de vakantie even afstand kunt nemen van al 
die dagelijkse beslommeringen. En dat is ook 
goed voor een mens. Wij hebben dat als gezin 
ook gedaan in de weken dat we in een Midden-
Europees land vakantie hielden. En we hebben 
genoten van het weer en de prachtige omgeving. 
Zo was het een mooie ervaring om na een lange 
en behoorlijk zware wandeling op een bergtop 
aan te komen, waar de Schepper werd geprezen. 
Er stond namelijk een kerkje op de bergtop en 
op een wandbord aan de buitenkant van het 
kerkgebouw stond een gedicht waarin de 
almacht van God in Zijn schepping werd 
bezongen. Een weldaad, zeker in dit Darwin-jaar. 
 
Maar ook in die weken konden we toch niet om 
de politiek heen. Want we waren in de omgeving 
waar de bekende Oostenrijker Jörg Haider bijna 
een jaar geleden omkwam door een eenzijdig 
verkeersongeval. Een herdenkingsmonumentje 
op de plek waar het ongeval plaatsgevonden had 
trok best wel aandacht. En in een gesprek 
daarover met een dorpsbewoner merkte je de 
bewondering voor Haider wel degelijk op. En 
zonder in details te treden mag je toch wel 
stellen dat deze politicus ook voor ideeën stond 
waar je als christen toch echt niet achter kunt 
staan. We bezochten op zondag ook een 
kerkdienst. Het is hier absoluut niet de plaats om 
daar breed op in te gaan. Maar een ding is zeker: 
wat een zegen wanneer je hier in Nederland 
zondags naar een gemeente mag gaan waar het 
evangelie onverkort wordt gebracht! Dat kun je 
niet genoeg waarderen!  
 
Inderdaad, de zomerperiode is weer voorbij. We 
moeten weer aan de slag! Ook binnen de 
politiek. En er is dit seizoen voor de ChristenUnie 
veel werk te doen. Zo zijn o.a. de 
gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 in 
aantocht. U leest daarover meer in deze 
Nieuwsbrief. En dan hoop ik dat ook u beseft dat 
het niet voldoende is wanneer we zondags dat 
heerlijke evangelie onverkort horen.  Daar zullen 
we (zeker ook in de politiek!) door de week mee 
‘aan de slag’ moeten. En de vertaalslag moeten 
maken naar het leven van alledag. Om zo de 
Schepper te eren. En laten we dankbaar zijn dat 
we ons in de politiek dan kunnen richten op een 
partij die de bijbel betrouwbaar acht! En die dat 
wil vertalen in ideeën die daarmee in 
overeenstemming zijn. Daarmee maak je je vaak 
niet populair. Want velen moeten toch niets 
hebben van de christelijke politiek.  

 
 
 
Maar niet onze populariteit is ons politiek doel, 
maar de eer van onze God! Daar doen we het 
voor.  
Namens het bestuur, 

 

Jaap Siertsema 

Voorzitter 

 
 

Nieuws van het bestuur 
 

De vakantie periode is weer voorbij. Dat 
betekent dat het werk voor de ChristenUnie ook 
weer opgepakt wordt. Eigenlijk zijn we er al een 
poos mee bezig. In de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen, die D.V. 3 maart 
2010 gehouden zullen worden, moet er veel werk 
gebeuren. Het bestuur heeft zich bezig gehouden 
met het opstellen van een concept 
kandidatenlijst voor die verkiezingen. Verder 
wordt er hard gewerkt aan het opstellen van een 
verkiezingsprogramma. 
Beide genoemde punten willen we graag met de 
leden bespreken tijdens een ledenvergadering 
die we hopen te houden op 3 november 2009  
in een zaal van de Kern aan de Bouwstraat.  
Dan hopen we dus de lijst en het programma 
definitief vast te stellen. 
Op zaterdagmiddag 14 november 2009 hopen 
we op een ludieke manier aandacht te vragen 
van heel Ommen voor de start van onze 
verkiezingscampagne. U hoort daar vast nog wel 
meer over. Verder is het goed dat u de datum 26 
februari 2010 alvast noteert. We hebben dan 
n.l. ’s middags een werkbezoek geregeld van een 
ChristenUnie Tweede Kamerlid aan Ommen met 
’s avonds een verkiezingsavond in de Carrousel.  
Al deze activiteiten hebben als doel het geluid 
van de ChristenUnie goed en duidelijk te laten 
horen. Dat vraagt inzet van ons allemaal. Op 
verschillende manieren. Eén manier is om een 
financiële bijdrage te storten in de kas van ons 
verkiezingsfonds. Het bestuur wil u dringend 
vragen om een extra bijdrage over te maken op 
rekeningnummer 9028273. 
Alle activiteiten moeten wel bekostigd worden. 
Verder wil het bestuur hier ook uitspreken dat ze 
bijzonder blij is met de hulp van Willem Havinga 
en zijn ploeg om nieuwe leden te werven voor 
onze kiesvereniging. Op dit moment zijn er in 
totaal al 26 nieuwe leden bijgekomen. De actie 
loopt nog dus misschien komt de teller nog wat 
hoger uit. Dit geeft ons echt moed voor de 
toekomst. 
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We hadden het voornemen om ons goed te 
promoten tijdens de uitgaansmarkt van 4 
september jl. Maar vanwege de slechte 
weersvooruitzichten ging die niet door. 
Verder willen we graag de website onder uw 
aandacht brengen. Het heeft de aandacht van 
bestuur en (steun)fractie  om die site actueler te 
maken met meer informatie erop. Maar dat moet 
wel aangeleverd worden. Op dit moment wordt 
hier aangewerkt en ik zou zeggen: houd de site 
in de gaten. Voor goede ideeën of suggesties 
houden we ons aanbevolen. 
Dat geldt trouwens voor alles wat met de 
ChristenUnie te maken heeft of het nu de site is 
of  het verkiezingsprogramma. 
In het kort heb ik u weer bijgepraat over wat ons 
als ChristenUnie afdeling Ommen bezig houdt. 
Als er een beroep op u gedaan wordt om ergens 
mee te helpen, mogen we dan op u rekenen? En 
D.V. tot 3 november op de ledenvergadering. 
 

Dick van der Horst 

Secretaris  

 
Nieuws van het Campagneteam 
 

Sinds de zomer van dit jaar bestaat het 
campagneteam dat bestaat uit een vijftal leden. 
In verband met de komende verkiezing voor een 
nieuwe Gemeenteraad op woensdag 3 maart 
2010 is er een draaiboek samengesteld dat 
inmiddels door het bestuur is vastgesteld. In dit 
draaiboek zijn een aantal activiteiten opgenomen 
en een viertal daarvan moeten nader worden 
uitgewerkt. Dit zijn de deelplannen voor de start 
van de campagne, een te houden avond voor 
jongeren, een werkbezoek aan Ommen van een 
2e Kamerlid van de ChristenUnie en natuurlijk de 
verkiezingsavond in de laatste week voor de 
verkiezingen. 
De activiteiten worden in nauw overleg met de 
lijsttrekker uitgevoerd en moeten in 
overeenstemming zijn met het 
verkiezingsprogramma. 
Hebt u ideeën of voorstellen voor activiteiten of 
een van de deelplannen laat het ons weten.  
Bel of mail naar Willem Havinga, tel. 456479 of 
e-mailadres: willemhavinga@hetnet.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oudste ChristenUnie-lid 90 jaar! 

Op zondag 13 september mocht het oudste lid 
van de afdeling Ommen, mevrouw B.H. 
Poelarends-Dunnewind, haar 90e verjaardag 
vieren.  
En dat was een felicitatie waard. Vandaar dat de 
bestuursleden Jaap Siertsema en Dirk Feenstra 
haar onlangs een bos bloemen kwamen 
overhandigen. 
Mevrouw Poelarends is sinds de oprichting (dus 
al zo’n zestig jaar!) lid geweest van het GPV en 
aansluitend de ChristenUnie. Destijds meldde zij 
zich aan samen met haar man.  
 
Mevrouw Poelarends geniet van een redelijke 
gezondheid en probeert nog enigszins de 
politieke ontwikkelingen te volgen.  
Maar ook de familie vergt natuurlijk de nodige 
aandacht. Want mevrouw Poelarends heeft het 
voorrecht om eenennegentig achterkleinkinderen 
te hebben.  
 
Oudere leden zijn belangrijk voor de 
ChristenUnie, maar ook jongere. Vandaar dat de 
ChristenUnie erg blij is met de ledenaanwas die 
de partij hier in Ommen kent. Door de recente 
ledenwerfactie zijn reeds enkele tientallen 
nieuwe leden ingeschreven.  
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Nieuws van de fractie 
 

Voorbereidingen verkiezingen 2010 

Dat het nieuwe politieke seizoen in alle hevigheid 
is losgebarsten is aan alle kanten te merken. Het 
is de laatste periode voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. Het 
bijbehorende verkiezingsgedrag van partijen is 
waar te nemen. Wij hadden als ChristenUnie 
willen uitpakken op de Uitgaansmarkt. Het is 
bekend dat die om de verwachte 
weersomstandigheden niet is doorgegaan. Beetje 
jammer van al die veelbelovende 
voorbereidingen. Gelukkig zijn de plannen en de 
producten op een later tijdstip zeker weer te 
gebruiken. 
De fractie en bestuur bereiden zich voor op de 
gemeenteraadsverkiezingen. Een aantal mensen 
is druk bezig met het opstellen van een 
verkiezingsprogramma. Boeiend is het dan om 
dan in de media te lezen over een onderzoek van 
hoogleraar Bestuurskunde van de Universiteit 
Twente.  Zowel bij grote als kleine gemeenten is 
uitvoeren van het partijprogramma van 
ondergeschikt belang. 
,,Kiezers noch raadsleden laten zich leiden door 

de inhoud van vuistdikke partijprogramma’s. 

Maar door te stemmen op een partij die aansluit 

bij je eigen politieke opvattingen – of die nu links 

of rechts zijn – kun je wel invloed hebben op de 

machtsverhouding in het college en op de 

samenstelling van de raad die het college 

aanstuurt en controleert.’’ 
Een opvallende samenloop van omstandigheden, 
omdat bij de opstellers van het 
verkiezingsprogramma net het plan was ontstaan 
om af te zien van ellenlange pagina’s die maar 
een enkeling leest. We proberen een ‘flitsende’ 
brochure uit te brengen met daarin onze 
politieke kernpunten voor Ommen in de 
komende jaren. Het resultaat staat op dit 
moment nog niet vast, maar het wordt zeker 
geen droge opsomming van wensen en 
verkiezingsbeloftes. 
 
Begroting 2010 

Voordat het zover is hebben we een 
gezamenlijke krachtsinspanning te leveren voor 
de begroting 2010. In oktober zal deze in de 
commissies en de raad behandeld worden. Niet 
alleen landelijk is de spanning tussen wensen en 
beschikbare middelen aanwezig; ook in Ommen 
gaapt een kloof tussen middelen en 
mogelijkheden. En – om de beeldspraak maar 
even vast te houden – over die kloof moet een 
bruggetje worden gebouwd. Dat gebeurt dus in 
oktober. Belangstellenden kunnen er rekening 
mee houden. Zie voor de exacte data de 
publicaties in het Ommer Nieuws. 
 
 

 

 

 

 

Bestemmingsplan Buitengebied 

Het moment waarop deze tekst wordt 
geschreven ligt met na het vrijgeven van het 
ontwerp bestemmingsplan Buitengebied voor 
inspraak. Een markant moment dat jarenlange 
voorbereiding heeft gekost. Maar het ligt er. De 
betrokkenen in het buitengebied hebben er al 
kennis van genomen en hun commentaren 
geleverd. In dit stadium kunnen zijn nagaan wat 
met hun opmerkingen is gedaan. Na de 
inspraakronde neemt de raad volgens de 
planning in januari 2010 zijn besluit tot 
vaststelling van het plan. Het is al met al een 
lijvig stuk geworden, maar zeker de moeite 
waard om eens in te zien. Geen kost voor het 
nachtkastje, maar buitengewoon informatief over 
plannen voor ons mooie buitengebied. 
 

Frans C.Th. van der Mooren 

fractie secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur ChristenUnie Ommen 
 
Voorzitter  J.K.S. Siertsema, Gerard Doustraat 50 
Secretaris  D. van der Horst 

Maatschappijwijk 14, 7738 PS Witharen 
Tel. 0523 – 67 65 27 
secretaris@ommen.christenunie.nl.  

Penningmeester D.P. Feenstra, Bouwmeesterstraat 2 
Leden D. Th. Pos, Havik 66 

 
 

Samenstelling fractie 
Fractievoorzitter G.J. Bolks 
Fractiesecretaris F.C. Th. van der Mooren  
 

Schaduwfractie 
G.J.P. Marsman 
D. Th. Pos 
H.J. Veurink 
J. Wind 

 

Giften? 
Rekening 9028273  

t.n.v. ChristenUnie Ommen 
 

Voor meer informatie 
www.ommen.christenunie.nl 


