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Volop ChristenUnie in
Ommen

Vechtdal College

Jan Westert

Er staat
het nodige
op stapel
voor de
ChristenUnie in
Ommen.
Begin dit
jaar hebben we als bestuur en fractie een
start gemaakt met de plannen voor
2018-2019. Er ligt een heuse jaar
agenda. De ChristenUnie heeft zich
tot doel gesteld haar zichtbaarheid
te versterken. Daar gaat u het een
en ander van merken.
We zijn begonnen met een kennismakingsavond met onze wethouder Bart
Jaspers Faijer. Hij is snel thuis in Ommen
en u gaat er best nog wel het een en
ander van merken. Hij komt ook op 6
november op de openbare vergadering
in Vilsteren op het landgoedcentrum.
Die avond staat de opgave naar nieuwe
energie centraal. Als wethouder is Bart
Jaspers Faijer daarvoor verantwoordelijk.
Het is mooi om met hem daarover eens
van gedachten te wisselen, voordat hij
alle ambities op papier heeft staan.

Meer dan in het verleden staan vrijdagse
werkbezoeken op het programma. De
eerste hebben we achter de rug. Het
bezoek aan het Vechtdal College. We
spraken met directeur Cor Vosselman
over jongerenproblematiek op scholen
en stonden stil bij het Pluspunt, waar de
opvang van leerlingen met problemen
professioneel wordt georganiseerd. Maar
ook roken en rookvrije schoolpleinen,
alcohol, drugs, dealen en mogelijke vormen van criminaliteit werden besproken.
Soms is er sprake van armoede onder
scholieren. Ook de jeugdproblematiek
in gebroken thuissituaties kwam aan de
orde. De gezonde volle broodtrommels
en de ongezonde voedselpakketten van
scholieren vlogen langs. De looppaden
naar de supermarkt slijten snel.
In het bijzonder stonden we stil bij de
scholieren en verkeersveiligheid. Het
Vechtdal vreest voor een toename van
verkeer op de rotondes aan de Balkerweg. Ze vinden de middenberm veel te
smal en voor scholieren onvoldoende.
Voor de fractie zijn zulke gesprekken
en signalen waardevolle input, als het
gaat over jeugdbeleid en jeugdzorg.
In november zijn fractie en bestuur op
bezoek bij Vluchtelingenwerk in Ommen.
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Carola Schouten

Begin volgend jaar staat de boer op het
programma. Onze minister Carola Schouten heeft haar nek uitgestoken voor een
nieuwe langetermijnvisie. “Zij is de eerste
die dat durft sinds Mansholt”, zei onlangs
Berto Strootman, één van de Rijksadviseurs van het kabinet over deze minister.
Een prachtig compliment! Bovendien
heeft deze minister begrepen dat boeren snappen dat de landbouw anders
moet, maar dan niet van maatregel tot
maatregel. Minister Schouten heeft een
heldere visie op landbouw en voedsel in
2030. Kringlooplandbouw is haar stip op
de horizon. Boeren willen wel mee in de
omslag, maar vragen helderheid met het
oog de continuïteit en toekomst van hun
bedrijf.

Opinies uit Ommen
Het bestuur heeft voor dit jaar ook de
vernieuwing van de communicatie op de
agenda staan. We zijn gestart met de
nieuwsbrief. We gaan in 2019 over op
fullcolour en meer digitaal. In de nieuwsbrief zorgen we ook voor meer input van
buiten. Zo willen we graag een opinie van
iemand die actief is in de Ommer samen-

leving. Liesbeth Weelink zit in het bestuur
van de HVO en is onderneemster in
Ommen. Zij start deze keer. Politici moeten tegenwoordig ‘dansen met de burgers’. Die rol van volksvertegenwoordiger
is minstens zo belangrijk dan eindeloos
stukken lezen. Het gaat om de verbinding
en samenspraak met de samenleving.
Daarom zijn nieuwe vormen van communicatie buitengewoon belangrijk. Die slag
willen we maken, maar daar hebben we
ook enthousiaste jonge mensen bij nodig.
Hun expertise is veel beter dan de mijne.
Als je interesse hebt, meld je dan maar
eens. We zijn graag bereid ruimte te
maken. Het kan ook projectmatig. Geef
maar even een bericht naar
jan@westert.nl

Doe mee als lid
Het ledenbestand van de ChristenUnie
kan beter, jonger en diverser. Geen lid,
durf je gewoon eens aan te melden. Zonder die steun kan de ChristenUnie niet.
Straks niet als het gaat om uw stem bij
de verkiezingen bij de Provinciale Staten.
En nu al niet, omdat een partij niet kan
zonder steunende enthousiaste leden.
Wees niet al te bescheiden. Meld je aan
als lid. Bert Klarenbeek ontvangt je met
open armen! Bert Klarenbeek
klare127@gmail.com

Oktober 2018, blad 4

Nieuws van de fractie;
raadsleden in training
Marleen Hemstede

In september
heeft de gemeenteraad Ommen en
daarmede ook de
raadsleden van
de ChristenUnie
een 2-daagse
training gevolgd
onder leiding van
Vers Bestuur. Doelstelling van deze
sessie was de veranderende rol van
de gemeente t.o.v. de inwoners onderling te bespreken.
Marcel Boogers, hoogleraar bestuurskunde en innovatie bestuurskunde aan de
Universiteit Twente benadrukte duidelijk
de positie en de verschillende rollen van
de gemeenteraad.
Om een beter kijk op de rol van de
gemeenteraad als bestuurder te krijgen
is onder supervisie van Vers Bestuur een
Serious game gespeeld “Blik op bestuur”.
Dit was een hulpmiddel om met elkaar
als volksvertegenwoordiger, de raad en
het college, de ambtelijke organisatie en
zelfs de inwoners in gesprek te komen
over nieuwe manieren van samenwerking
tussen overheid en samenleving.
De middag werd beëindigd met een inspirerende presenstatie van Corina Jansen,
Chief Listening Officer. Zij ondersteunt
mensen en organisaties om goed te luisteren en merkte op dat de overheid wor-

stelt met het maken van verbinding met
de samenleving. Aanwezigen kregen tips
en trucs om meer verbinding te kunnen
maken met de samenleving. Zo wees zij
erop dat we als mens diverse filters toepassen in het luisteren naar anderen. Dit
gaf een aantal mooie eyeopeners.
De volgende ochtend zijn we onder
leiding van Sander Bosman een wandeling wezen maken in de omgeving van
Nunspeet, waarbij we kennis hebben
gemaakt met diverse boomsoorten die
karaktereigenschappen van raadsleden
illustreren.

Uiteraard was daarin de vraag ‘herken jij
jezelf of anderen in een van de beschrijvingen’. Dit soort inzichten geeft wederzijds begrip voor de wijze waarop we
naar elkaar en anderen reageren.
De dag werd afgesloten met een dialoog
over de realisatie van de Ommer Agenda.
Op 17 november zal er een vervolg worden gegeven aan deze bijeenkomst.
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Provinciale
Statenverkiezingen 2019 –
van de lijsttrekker

2013 bij Concent, een administratiekantoor voor primair en voortgezet onderwijs,
waar ik de juridische dienstverlening aan
scholen verzorg.

Renate van der Velde

Beste ChristenUnie-leden in Ommen e.o.,
Afgelopen donderdag
is de kandidatenlijst
vastgesteld voor de
Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart
2019. Ik mag aanvoerder van de lijst zijn.
Graag stel ik mij aan u voor.
Mijn naam is Renate van der Velde-Buist.
Ik ben geboren en getogen op een boerderij in Drenthe, maar kom uit een Groningse familie. Mijn studie heb ik in Groningen gedaan en daarna ben ik samen
met mijn man naar Kampen vertrokken,
waar we inmiddels bijna 20 jaar wonen.
We zijn in het Nedersaksisch sprekende
deel van Nederland gebleven dus. Het
Kampers was voor ons als Drents/Groningers niet moeilijk te verstaan. En dat
geldt ook voor de andere dialecten die in
Overijssel gesproken worden.
We hebben drie kinderen gekregen,
momenteel allemaal tieners.
In 2006 ben ik in de gemeenteraad van
Kampen terecht gekomen. Dat heb ik
twee perioden gedaan, tot 2014. Toen
ben ik gestopt omdat ik graag weer aan
het werk wilde als onderwijs- en arbeidsrechtjurist, wat ik ook deed voordat we
kinderen kregen en ik in de gemeenteraad
belandde. Dat is ook gelukt. Ik werk sinds

Ik heb een tijdje politieke pauze gehad,
tot ik in januari 2017 burgerlid werd bij de
Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie. Dat ben ik nu nog, en daar is dus
het lijsttrekkerschap bij gekomen.
In Kampen ben ik acht jaar lang woordvoerder Ruimtelijke Ontwikkeling geweest.
Nu als burgerlid hou ik me vooral bezig
met ruimte, water, landbouw en natuur.
Die onderwerpen spreken me aan. Wat
enerzijds komt omdat ik er ondertussen
veel van weet, maar ook doordat er via
deze onderwerpen iets terugkomt van
waar ik vroeger als vanzelfsprekend in
ben opgegroeid. Zo vanzelfsprekend
blijkt het allemaal niet te zijn. Ik ben er
eigenlijk de afgelopen jaren pas achtergekomen hoe complex het is om natuur
en landbouw op een goede manier naast
en met elkaar te laten bestaan. Minister
Carola Schouten is met een goede visie
op de kringlooplandbouw gekomen. Daar
willen we als provinciale fractie ook graag
mee invulling aan geven.
In een volgende nieuwsbrief neem ik u
graag mee naar een paar inhoudelijke
thema’s waar we ons op provinciaal
niveau mee bezig houden.
Hartelijke groet,
Renate van der Velde
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Mijn Opinie
In deze nieuwe
rubriek komen mensen aan het woord,
die een rol spelen in
de Ommerleving en
hun mening over actuele onderwerpen willen onderstrepen.
Eerst even voorstellen; mijn naam is
Liesbeth Weelink.
Ik woon al 28 jaar in het mooie
Ommen, waarin ik samen met
mijn schoonzusje Jenneke Veurink
Quattro Store run. Begonnen aan
de Van Raaltestraat en inmiddels
al heel wat jaren gevestigd op het
Kerkplein. Hier verkopen wij mode
voor mannen en vrouwen met
persoonlijke aandacht en een eerlijk
advies. Als ondernemer vervul ik
ook een rol als bestuurslid bij de
Handelsvereniging Ommen (HVO).
Omdat wij al 22 jaar! onze winkel hebben, zien we ook dat er heel wat veranderd is in Ommen. Veel is er geïnvesteerd
om ons centrum uit te breiden en te
verbeteren, waarop we positieve reacties
krijgen van met name de toeristen.
Belangrijk vinden wij het om lid te zijn
van een Handelsvereniging, die de belangen van de centrum-ondernemers behartigd bij o.a. de gemeente. Ook zijn activiteiten het sterkst als je krachten bundelt!
Wat we de laatste jaren zien is dat er
steeds minder winkeliers zich aansluiten

bij de HVO. Dit heeft gevolgen op allerlei vlakken, denk aan gezamenlijk een
platform te hebben voor activiteiten (bv.
Pasen, modeshows, Sint en de Kerstfair),
meedenken over parkeren of aankleding
en verlichting in de decembermaand.
Iedereen begrijpt dat voor het realiseren
van al deze dingen toch een budget nodig
is. Als er (te)weinig leden zijn, resulteert
in minder financiële middelen en kan niet
alles worden uitgevoerd. Daarom is vanuit de HVO een aantal jaar geleden het
verzoek gedaan aan de gemeenteraad
om een ondernemersfonds op te richten.
Hieraan gaan alle ondernemers in het
centrumgebied bijdragen, waardoor er
een groter financieel draagvlak komt. Ook
de horeca doet hieraan mee, zodat we
gezamenlijk gaan bepalen waar het geld
aan besteed wordt. Jenneke en ik zijn er
blij mee omdat er op deze manier meer
mogelijkheden zijn om het centrum uitstraling te geven. Daar profiteert de klant
en de ondernemer uiteindelijk van. Het
centrum is toch het visitekaartje van onze
mooie stad, dus doen we graag ons best
om dat zo goed mogelijk naar voren te
laten komen.

Van het bestuur
Overgang Nieuwsbrief van
papierenversie naar digitaal
In kader van zowel duurzaamheid als
kostenbesparing willen we als Bestuur de
agenda’s, Nieuwsbrieven vaker digitaal
verzenden via de mail. Naast genoemde
argumenten kan deze werkwijze beter
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inspelen op actuele zaken binnen de
Ommer samenleving en de politiek en u
sneller hierover informeren.
De Nieuwsbrief van de ChristenUnie
Ommen kent een oplage van ongeveer
600 exemplaren. Naast de 200 leden
ontvangen 400 belangstellenden deze
Nieuwsbrief.
Uiteraard blijven leden die geen mailadres hebben de informatie ontvangen
zoals dat dusver is gedaan.
Echter m.b.t. de groep belangstellenden
willen we graag een oproep doen om,
indien u de Nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, uw mailadres te zenden via
secretaris@christenunie.ommen.nl

Uitnodiging
Ledenvergadering
ChristenUnie Afdeling
Ommen

Uitnodiging bijeenkomst
ChristenUnie Ommen
Datum: Dinsdag 6 november, vanaf
19. 00 uur is er koffie, om 19.30
uur is de opening. De locatie is
het Landgoedcentrum Vilsteren,
Vilsterseallee 1d, 7734 PB Vilsteren.

Parkeren kan bij de parkeerplaats
naast de kerk te Vilsteren.
Om in te kunnen schatten hoeveel mensen we kunnen verwachten vragen wij u
om u aan te melden bij
secretaris@ommen.christenunie.
nl Desgewenst kunt u ook meerijden
met iemand, als u ons een berichtje
geeft. Dat kan ook bij het secretariaat, of anders met een berichtje op
06-55714372

Wat gaan we doen?
We beginnen met een presentatie over
het Landgoed Vilsteren door de rentmeester Hugo Vernhout. Hij draagt zorg
voor het beheer van het Landgoed. Daaraan zitten allerlei aspecten, die de moeite
waard zijn om kennis van te nemen. Het
dorp Vilsteren kent een lange geschiedenis. Het hoort bij de gemeente Ommen.
Voor de ChristenUnie is het meteen een
reden om nader kennis te maken met
Vilsteren en de belangen van deze kern.
Een belangrijk deel van de avond wijden we aan nieuwe energie en de
manier waarop we in Ommen die slag
naar nieuwe vormen van energie kunnen maken. Naar gas-loos bouwen via,
warmtepompen, zonne-energie en windenergie en verder de mogelijkheden van
biomassa enz. De energietransitie zal de
komende jaren een enorme inspanning
gaan betekenen. De gemeente Ommen
zal zich met andere gemeenten in de
regio daarop moeten voorbereiden. Onze
wethouder Bart Jaspers Faijer is daar-
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voor in Ommen verantwoordelijk. Boven- enerzijds
Programma
komt omdat ik er ondertussen veel van
maarInloop
ook doordat
via deze onderwerpen i
dien is hij door de provincie verzocht om weet,
19.00
met er
koffie
de energiestrategie met de gemeenten in 19.30 Opening – Jan Westert, voorzitter
Van het bestuur
de regio te leiden. Met Bart Jaspers Faijer Overgang
19.40 Landgoed
Presentatie
Nieuwsbrief Vilsteren,
van papierenversie
naar
kunt u het gesprek voeren over de ener- digitaal Hugo Vernhout
In kader van zowel duurzaamheid als
gie-aanpak in Ommen. Hans van der
20.30 Pauzewillen we als Bestuur de agenda’s,
kostenbesparing
vaker digitaal verzenden via de mail.
Spek, lid van de ChristenUnie te Ommen. Nieuwsbrieven
20.45 Energietransitie,
nieuwe vorNaast genoemde argumenten kan deze werkwijze
Hij is specialist decentrale energie, werkt beter inspelen
op van
actuele
zaken binnen
Ommer
men
energie
met de
Hans
van
de politiek en u sneller hierover
als programmadirecteur bij FME (metaal- samenleving
der
Spek,
Bart
Jaspers
Faijer
en
informeren.
werkgevers) en is direct betrokken bij
De Nieuwsbrief
van de ChristenUnie
Duurzaam
Vilsteren Ommen kent
een oplage van ongeveer 600 exemplaren. Naast de
de onderhandelingen over de Nationale 200
21.45
Huishoudelijke
zaken en rondvraag
leden ontvangen
400 belangstellenden
deze
Nieuwsbrief.
Energieakkoorden. Hij kan ons meene22.00 Afsluiting en informele ontmoeting.
Uiteraard blijven leden die geen mailadres hebben
men in de ontwikkelingen die vanuit Den de informatie ontvangen zoals dat dusver is gedaan.
Echter
m.b.t. de graag
groep belangstellenden
willen we
Haag op ons afkomen. Als u niet tot 6
Aanmelden
even bij
graag een oproep doen om, indien u de Nieuwsbrief
november wilt wachten, kunt op YouTube wiltsecretaris@ommen.christenunie.nl
blijven ontvangen, uw mailadres te zenden via
secretaris@christenunie.ommen.nl
alvast met hem kennis maken.
Als derde kunt u kennismaken met
Duurzaam Vilsteren. Een mooi lokaal
initiatief uit de inwoners om hun dorp te
ChristenUnie Ommen
verduurzamen. Energietransitie kun je
over je laten komen, maar lokale initiatieBestuur
Voorzitter
J. Westert
ven bieden ook kansen om zelf het heft
Secretaris
H. Hiemstra
Balkerweg 72a
in handen te nemen.
7739 PT Vinkenbuurt
Tel. 0523 – 657 007
Met deze mensen kunt u in gesprek over
secretaris@ommen.christenunie.nl
uw plannen, ideeën en tips. Zo helpt u
Penningmeester G. Klarenbeek
ook de fractie van de ChristenUnie bij de
Fractie
Fractievoorzitter F.C.T. van der Mooren
uitwerking van de plannen in de raad.
G.J.P. Marsman
We sluiten de avond af met enkele korte
M.H. Hemstede
J. Wind
huishoudelijk onderwerpen, zoals de
G.J.Ekkelkamp
fractie@ommen.christenunie.nl
benoeming van een nieuw bestuurslid.
Wethouder
Henk Hiemstra is aftredend en herB. Jaspers Faijer
kiesbaar. Het bestuur zoekt nog een
Giften
bestuurslid ter versterking.
IBAN: NL12INGB0009028273
t.n.v. ChristenUnie Ommen
Van harte welkom op 6 november en
neem een belangstellende mee.
Follow us on
Met een vriendelijke groet,
ommen.christenunie.nl
Jan Westert,
voorzitter

twitter: @cuommen
facebook: facebook.com/cuommen
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