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In maart 2010 kwam in Tiel na 
jaren van voorbereiding voor 
het eerst de ChristenUnie in 
de gemeenteraad. Namens de 
partij werd Ad Blok raadslid. 
Ad Blok werd echter eind 2010 
ziek en onderging meerdere 
operaties. Hij heeft nog geruime 
tijd nodig voor herstel. Daarom 
heeft de ChristenUnie Tiel er 
in goed overleg voor gekozen 
een tijdelijk vervangend raadslid aan te stellen. Vanaf 
februari laat Ad Blok zich daarom formeel vervangen 
door Jolanda Stoeten-Flach, voor een periode van vier 
maanden. 

Jolanda Stoeten-Flach was de nummer twee van de 
kandidatenlijst van de ChristenUnie Tiel en was al actief 
als lid van de raadscommissies Bestuur en Samenleving 
en als fractiesecretaris. Ze heeft een achtergrond als 
commercieel directiesecretaresse en combineert  een 
gezin met vrijwilligerswerk, o.a. voor kerk en school. Ze 
is tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 februari 
beëdigd.  Het bestuur en de fractie van ChristenUnie Tiel 
wensen Ad in de komende maanden een heel goed her-
stel en Gods zegen en wensen Jolanda een hele goede 
tijd in de gemeenteraad! 

Ad Blok tijdelijk vervangen ChristenUnie Gelderland: waar stemt u op?

ChristenUnie Gelderland had de afgelopen vier jaar 4 van 
de 53 zetels in het Gelderse ‘parlement’, de Provinciale 
Staten. CU-Gelderland mocht in die periode meebestu-
ren in Gelderland: Annelies van der Kolk was lid van het 
‘dagelijks bestuur’ van Gelderland, ze was gedeputeerde 
voor cultuur, toerisme, energie, klimaat en gemeentefi-
nanciën. Hierdoor heeft de ChristenUnie veel kunnen be-
reiken en veel ervaring opgedaan. Die ervaring is benut 
voor het nieuwe verkiezingsprogramma. CU-Gelderland 
heeft hierin ‘duurzaamheid’ gekozen als centraal thema:  
aandacht voor mens, natuur en economie vanuit Bijbels 
perspectief. Een betrouwbare en dienende overheid, die 
het zwakke beschermt en een goed beheerder is. 

Een aantal highlights van het programma:
• Vermindering van het aantal gedeputeerden van 6 

naar 5: een efficiënter provinciebestuur.
• Opheffen van de stadsregio Arnhem-Nijmegen: taken 

onderbrengen bij de provincie.
• Geen provinciegeld naar topsport: voorrang voor 

breedtesport.
 • Realisatie van Centra voor Jeugd en Gezin stimule-

ren en waar nodig ondersteunen.
• Vermindering van provinciale regelgeving, eenvoudi-

ger vergunningverlening voor bedrijven.
• Realisatie van een Gelders Duurzaamheidsfonds, om 

burgers en bedrijven te helpen met investeringen in 
duurzaamheid.

• Fors investeren in vrijliggende fietspaden, om spoor-
wegovergangen, schoolroutes en provinciale wegen 
verkeersveiliger te maken.

• Meer treinen over regionale spoorlijnen, waarbij de 
leefomgeving langs de spoorlijnen niet mag verslech-
teren. 

• Overbelaste provinciale wegen met voorrang aanpak-
ken: o.a. de N320 bij Culemborg, de N322 bij Zalt-
bommel en de Rijnbrug bij Rhenen. 

• Financiën: erg terughoudend zijn met lastenverhoging 
voor burgers, ook bij bezuinigen. Bij nieuw beleid 
eerst ruimte zoeken bij oud beleid, voordat nieuw geld 
beschikbaar komt. 

Tja, daar ga je dan: naar de 
raadsvergadering om de eed af 
te leggen. Dat moment is niet zo 
erg, maar er komt een hoop werk 
op je af, naast de bijna weke-
lijkse fractievergaderingen. Hier 
een impressie van mijn werk-
zaamheden om u een indruk te 
geven. Bij alles geldt: ik word 
ondersteund door drie geweldige 
collega’s in de fractie! Joop de 
Jong, Maartje Tack en Ronald Corporaal lezen stuk-
ken, geven adviezen, winnen informatie in en bereiden 
fractie-standpunten voor.  We zijn een hecht team! 

Vervangend raadslid: een impressie

Lees verder op pagina 2



Kieskring Tiel e/o

E-news • digitale nieuwsbrief ChristenUnie Kieskring Tiel 

Maand: maart
Jaar: 2011

Volgnummer: 01

Stelt u het niet langer op prijs email te ontvangen, of hebt u een wijziging in uw emailadres, stuur dan een mail naar: 
ledenadministratie@tiel.christenunie.nl - U kunt zich hier ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. 
Deze email kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten uitsluitend bestemd voor geadresseerde. 
Redactie: Bestuur ChristenUnie Kieskring Tiel e/o Opmaak: Graphic Assist © 2011 ChristenUnie Tiel

Stelt u het niet langer op prijs email te ontvangen, of hebt u een wijziging in uw emailadres, stuur dan een mail naar: Stelt u het niet langer op prijs email te ontvangen, of hebt u een wijziging in uw emailadres, stuur dan een mail naar: 

Afmelden • wijzigingen • colofon

www.tiel.christenunie.nl • info@tiel.christenunie.nl • www.christenunie.nl

Op het Beursplein bezocht ik een thema-avond over 
Werk, Inkomen en Zorg. Daarna volgde een druk week-
je. We spraken met een afvaardiging van de Gelderse 
fractie van de ChristenUnie. Het ging over openbaar 
vervoer, vervoer over water,het  Tiels Stedelijk Ontwik-
kelingsbeleid, HBO aantrekken in Tiel, provinciale wegen 
en herindelingsideeën. Belangrijk om zo eens Tiel onder 
de aandacht te brengen. Uit het CU programma voor de 
provinciale verkiezingen hadden we opgemaakt dat onze 
regio er maar bekaaid afkwam. Maar nu Culemborg en 
Tiel een CU-zetel hebben in de raad, kunnen we daar 
verandering in brengen!

De avond daarna hadden we ons eerste CU regio-
overleg. Aanwezig waren collega’s uit Culemborg, 
Geldermalsen, Neder-Betuwe en Zaltbommel. Naast een 
uitgebreide kennismaking  spraken we over het samen-
werken binnen de regio:, AVRI , GGD , sociale recher-
che, de bibliotheek. Wordt zeker vervolgd! Zo’n regionaal 
afstemmingsoverleg kan ik goed gebruiken in de werk-
groep ombuigingen binnen de Tielse gemeenteraad, 
waar ik met andere Tielse partijen de mogelijkheden 
verken om nog meer te bezuinigen. Lastige klus, maar 
dit speelt in alle gemeenten in de regio. Sowieso zinvol 
om samen met andere partijen op te trekken: zo ben ik 
met Pieter v.d. Burg van de PvdB naar de Montessori-
school geweest voor de aftrap van de campagne voor de 
‘kinderraad’, voor leerlingen van groep 7 en 8. Het was 
leuk om het enthousiasme van de kinderen te zien. 

Naast het lezen van stukken en bijwonen van de diverse 
bijeenkomsten beantwoord ik vragen van mensen. Deze 
worden somsgestuurd naar een ambtenaar voor advies. 
Ik ga daarnaast proberen vaker verslag te doen van m’n 
activiteiten, bijvoorbeeld via de Tielse CU-website en 
een column in de Zakengids, die in de pen zit. Genoeg 
werk, een hele uitdaging. Maar met steun van gezin, 
familie, vrienden en fractie en niet te vergeten onze God!

Vervangend raadslid: een impressie Nieuw bestuur, nieuwe kansen?

De ChristenUnie-kiesvereniging Tiel – Buren – Gelder-
malsen heeft een nieuw bestuur. De afgelopen jaren 
werd deze kiesvereniging bestuurd door vijf enthousiaste 
Tielenaren. Toen na de verkiezingen in maart 2010  de 
ChristenUnie in Tiel een zetel in de gemeenteraad kreeg, 
liep het oude bestuur bijna leeg. Intussen is er een nieuw 
bestuur, met daarin twee leden uit Geldermalsen en vier 
leden uit Tiel. 

Piet Jan den Dikken, de nieuwe voorzitter, hierover: “Op 
dit moment zijn binnen de kiesvereniging twintig mensen 
actief, verdeeld over de werkgroep Geldermalsen, het 
nieuwe bestuur en de gemeenteraadsfractie Tiel. Een 
ongekend hoog aantal, vier jaar geleden waren dat er 
slechts zes. Maar dit betekent wel dat we met z’n allen 
goed moeten afspreken wie wat doet en hoe je elkaar 
aanvult. Als bestuur willen we daar een handje bij helpen. 
Wij hebben als hoofddoel dat we de CU-fractie in Tiel en 
de CU-werkgroep in Geldermalsen, de twee uithangbor-
den van de ChristenUnie voor de buitenwereld, optimaal 
willen ondersteunen. In Buren blijven we op de achter-
grond, omdat daar de ‘Protestants Christelijke Groepe-
ring’ (PCG) de rol van de ChristenUnie op plaatselijk 
niveau invult, met drie raadsleden en een wethouder. 

“We zien dat de CU-fractie in Tiel tot over z’n oren in het 
gemeentraadswerk zit. ‘Tiel’ heeft  daardoor meer vraag 
naar ondersteuning  door het bestuur dan ‘Geldermal-
sen’. Bijvoorbeeld ondersteuning bij het steviger vormge-
ven van het ‘eigen geluid’ in lokale politiek en media, het 
op een creatieve manier werven van nieuwe leden en het 
op orde maken van digitale nieuwsbrieven en website. 
Als bestuur gaan we hiervoor ideeën aandragen van 
andere plaatselijke CU-fracties.”

Het nieuwe bestuur, bestaande uit v.l.n.r. Piet Jan den Dikken, Aart 
Schelling, Johan Kruger, Pieter Sollie, Martin Koning en Graddus Knol.
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Fractie Tiel, bestaande uit v.l.n.r. Maartje Tack, Ad Blok, Ronald 
Corperaal, Jolanda Stoeten-Flach en Joop de Jong.




