
 
Zuid-Beveland 

 
Verslag van de Ledenvergadering van de ChristenUnie afdeling Zuid-Beveland die gehouden is 
17 mei 2017 in de Maranathakerk te Goes. 
 
Aanwezig: 
Theo van Bennekom (plv. voorzitter), Maurits Born, Jan Jaap Bouma, Catherine van Ginkel – Dees, 
Pierre Kruizinga, Martin Kuper, Lennard Openneer, André van der Reest, Ria Rijksen - Blok, Rob van 
Schellen, Maurice Snellen (notulist), Gerard Verkuil, Daan Witte. 
 
Bericht van afwezigheid: 
Herman Bouma, Lia Rademaker, Piet de Schipper, Jan Henk Verburg, Leen Vermeulen, Clarie van 
der Wal. 
	

1 Opening 
Theo heet iedereen welkom en legt uit waarom Leen niet aanwezig is. Vervolgens opent hij met het 
lezen van Lucas 10:25-37 en geeft daar een korte beschouwing op, hierna gaat hij ons voor in 
gebed. 

2 Vaststelling agenda 
We verwisselen agendapunt 8 en 9. 

3 Ingekomen en uitgaande stukken/mededelingen 
• In: bijgewerkt handboek voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 
• In: Uitnodiging partijcongres van 20 mei a.s. 
• Uit: ondertekend formulier afvaardiging afdeling voor partijcongres. 
• In: Afmeldingen voor de vergadering van vanavond, zie boven. 

4 Notulen ALV dd. 15 februari 2017 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

5 Jaarverslag secretaris 
Er zijn geen opmerkingen over het secretarieel jaarverslag. 

6 Jaarverlag penningmeester 
Ria merkt op dat ze blij is dat de verkiezingskas er goed voor staat. Verder zijn er geen 
opmerkingen over de cijfers. 

7 Stand van zaken gemeenteraadsverkiezingen 2018 
Maurice doet verslag van de activiteiten rondom de gemeenteraadsverkiezingen. 

8 Rondvraag 
Catherine vraagt de vergadering om attent te zijn op mensen die blijk geven politieke interesse te 
hebben om te kijken of ze betrokken willen worden. Er ontstaat een discussie over ledenwerving, 
waarbij we afspreken ieder voor zich en het bestuur na te denken over mogelijkheden voor 
ledenwerving. Maurice merkt op dat mensen zomaar opbellen of mailen tegenwoordig echt niet 
meer kan vanwege wet- en regelgeving op dit vlak. Persoonlijke benadering of mensen aanspreken 
op straat, bijvoorbeeld bij een informatiemarkt, is eigenlijk de enige optie. 

9 Spreker: André van der Reest 
André van der Reest vertelt uitgebreid over zijn werk als wethouder in Goes. Hij gaat hierbij in op 
de diversiteit van onderwerpen maar ook van mensen. Het ene moment praat hij met een minister 
of staatssecretaris over beleidsmatige zaken en de volgende bijeenkomst kan zomaar met een 
bijstandsmoeder zijn die een concreet probleem voor wil leggen. 
Van oorsprong heeft André als ambtenaar en zzp'er vooral gewerkt in de 'harde' sector zoals 
ruimtelijke ordening. Als wethouder houdt hij zich nu juist bezig met de 'zachte' kant, het sociale 
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domein. Dat is een behoorlijke verandering waar hij eerst wel tegenop zag maar hij doet dit nu met 
veel plezier. Het zijn ook bij uitstek portefeuilles waarin je vanuit je christelijk geloof aan de slag 
kunt. Hoe gaan we bijvoorbeeld in de stad om met evenementen op de zondag? 
Tot slot laat André nog enkele actuele zaken aan de orde komen waar de gemeente Goes mee bezig 
is, ook als die niet tot zijn portefeuille horen, zoals de nieuwe afslag van de A58, de plannen voor 
de spoortunnel bij de van Hertumweg en de reconstructie van de verkeerssituatie bij de Buys 
Ballotstraat. 

10 Sluiting 
Onze spreker sluit de vergadering met gebed. 
 
Voor akkoord, 
 
 
 
 
L. Vermeulen, voorzitter    M.W.H.L.M. Snellen, secretaris 
 


