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Ledenontmoetingen 

In februari 2017 hebben we steun verleend aan de Tweede Kamerverkiezingen door het organiseren 

van een Politiek Café in Driebergen over “Integratie of irritatie?”. Spreker was Nico Drost uit Rhenen, 

nummer 9 op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Met zo’n 25 bezoekers en een levendige 

discussie onder leiding van Kees van Kranenburg was het een geslaagde avond. De avond is gestart 

met een ALV. Ook hebben we straatacties georganiseerd voor de TK-verkiezingen. 

 

In het najaar van 2017 hebben we een tweede ALV gehouden, in een huiskamer in Odijk. Tijdens 

deze vergadering hebben we de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in 

Utrechtse Heuvelrug gepresenteerd en werd Dick Karssen lijsttrekker. Ook hebben we een 

gemeentepolitiekspel gespeeld met de ca. 12 aanwezige gasten. Naast deze ALV hebben we ook met 

enkele vaste medewerkers een bidstond belegd in het najaar van 2017. 

Deelname in Bunnik 

In 2017 hebben we onderzocht of we mee konden doen aan de Gemeenteraadsverkiezingen van 

2018 in Bunnik. We hebben een advertentie geplaatst om met leden in contact te komen en we 

hebben een vergadering belegd met CU-leden die misschien belangstelling hadden. Ook hebben Dick 

Karssen en Lydia Plat met alle belangstellenden een gesprek gevoerd. Helaas bleek niemand geschikt 

en bereid om de lijst aan te voeren. Er is ook overleg geweest met het CDA Bunnik over eventuele 

samenwerking. Uitkomst hiervan is dat één CU-lid stage gaat lopen bij de CDA-fractie. 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

Verder hebben we ons voorbereid op de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in 

Utrechtse Heuvelrug door een fotoshoot te doen bij Geerke Vermeulen en door enkele 

vergaderingen met het campagneteam (Rozemarijn Vrijland, Tom Zoutewelle, Dick Karssen en Lydia 

Plat). Onze secretaris Joanne van der Meer heeft de kandidatenlijst voorbereid om begin 2018 te 

worden ingeleverd. 

Fractie Utrechtse Heuvelrug 

In 2017 hebben Tom Zoutewelle uit Doorn en Willy Bij de Vaate uit Maarn zich aangemeld als nieuwe 

steunfractieleden, naast Dianne van Wijnen. Zij hebben zich in 2017 ingewerkt en zullen in 2018 

worden beëdigd. 


