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Wilt u geen info brief ontvangen?  Wilt u per email ontvangen? Meld het aan de bestuurssecretaris, zie onderaan 

 

 
Bestuursvernieuwing 
Het is voor elkaar! Het bestuur is op 1 juli aangevuld en op 24 augustus zijn de functies 
verdeeld. Voorzitter is Piet Jan den Dikken, Pieter Sollie heeft het secretariaat op zich 
genomen, Aart Schelling blijft voorlopig  penningmeester. Graddus Knol blijft lid, Martin 
Koning en Johan Kruger zijn het geworden. In totaal is dat zes personen, maar omdat een 
oneven aantal beter is, streeft het bestuur naar zeven. Er is dus nog een vacature.  
 
Wie zijn het?  
Piet Jan is ambtenaar bij de gemeente Den Bosch, Pieter bij het Waterschap. Aart is de 
enige werknemer uit het (slagers)bedrijfsleven. Graddus, Martin en Johan zijn, soms nog 
maar kort, zelfstandig ondernemer: ontstopping, IT en grafisch. Allen zijn actief betrokken bij 
een kerkelijke gemeente en gehuwd. Piet Jan en Johan waren in maart allebei 
gemeenteraadskandidaat en horen bij de werkgroep Geldermalsen 
 
Werkgroep Geldermalsen  

De werkgroep neemt niet later dan in 2012, i.v.m. de raadsverkiezing in 2014, een besluit of 
ze zelfstandig zal worden. Als er een zelfstandige kiesvereniging  ontstaat in Geldermalsen, 
maakt dat natuurlijk een einde aan het bestuurslidmaatschap van Piet Jan en Johan.    
Vanuit het Partijbureau krijgen we de indruk dat zelfstandig worden wel een veertig leden 
vraagt. Om een keus mogelijk te maken gaat de werkgroep de komende jaren nemen om te 
groeien in inzicht in bestuurlijke zaken van Geldermalsen en om te groeien in aantal.  
 
Openbare jaarvergadering 

De openbare jaarvergadering was nu voor ’t eerst niet tegelijk met de algemene 
ledenvergadering. Ze was georganiseerd in Geldermalsen door ChristenUnie daar, met als 
spreker Tweede Kamerlid Ed Anker, en voorbereid door een flyer: Help, de tiener verzuipt!  
De SGP jongeren waren gevraagd hun mening te geven en een muziekgroep maakte zijn 
indrukwekkend debuut. Indrukwekkend was ook het aantal aanwezigen, met veel jongeren.  
 
Raadswerk Tiel 
Het grotere werk is begonnen. De gemeente Tiel gaf een waardevol introductieprogramma 
voor nieuwe raadsleden. Ad Blok is intensief bezig in de raad en in de commissies die 
raadswerk voorbespreken, bijvoorbeeld om te bepalen of een onderwerp op de volgende 
raadsvergadering al dan niet een hamerstuk moet zijn. Jolanda Stoeten, Maartje Tack, 
Ronald Corporaal en Joop de Jong maken ook deel uit van die commissies.         
 
Gebed 
Tenslotte: wilt u danken en bidden voor de gemeenten Buren, Geldermalsen en Tiel?   
 
Bestuur   
PietJan den Dikken    J.v. Zantenstraat 12        4194 RK Meteren    0345-631011         pdendikken@hotmail.com, voorzitter  
Graddus Knol              Klein Amsterdam 34       4001 EG Tiel           0344- 653980        gr.knol@orange.nl  
Johan Kruger              Sleedoornstraat 3           4191 KL Geldermalsen  0345-574880  johankruger@solcon.nl 
Aart Schelling              Kruisstraat 12-B             4007 PC Tiel           0344-631575         aschelling@solcon.nl, penningmeester 
Pieter Sollie                 Duifkruid 99                    4007 SV Tiel           0344-701013         fam.p.sollie@filternet.nl, secretaris 
 
Gemeenteraadsfractie Tiel 
Ad Blok        Gerestein 5                4003 GD Tiel  0344-622741           adblok@hotmail.com; raadslid  
Jolanda Stoeten-Flach    Akelei 50                     4007 TB Tiel   0344-613403   JDStoeten-Flach@gemeenteraadtiel.nl; secretaris 
 
Werkgroep Geldermalsen 
SiebeJan Fontijn           A.H.H.Tolhuisenstr. 77  4194 VE Meteren  0345-572112           s.j.fontijn@gmail.com;  voorzitter 
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