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Inleiding 
Hierna treft u een kort verslag aan van de activiteiten van de kiesverenging Harderwijk-
Hierden die in 2014 hebben plaats gevonden. Het jaar stond voor een belangrijk deel in het 
teken van de gemeenteraadsverkiezingen 2014.  
De uitslaggemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 

1 Samenstelling bestuur 
Op 1 januari bestond het bestuur uit: 

 Henk van der Laan, penningmeester 
 Henk Venema, afgevaardigde PCR 
 Jan den Ouden, voorzitter 
 Marcel Heldoorn, webmaster 

 
Het bestuur is in 2014 aangevuld met: 

 Annerieke Pruim, politiek secretaris 
 Heleen Wubs, secretaris 

2 Bestuursvergaderingen 
Er zijn zes bestuursvergaderingen gehouden.  

3 Ledenvergaderingen 
Er zijn twee ledenvergaderingen gehouden. 

3.1 Ledenvergadering 22 april 2014 

De vergadering stond in het teken van 2 verkiezingscampagnes: 
 Evaluatie van de geslaagde campagne rond de gemeenteraadsverkiezingen 
 De komende campagne voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 22 mei. 

3.2 Ledenvergadering 19 november 2014 

Enkele hoofdpunten van deze vergadering: 
 Bespreking van de grondslag van de ChristenUnie 
 Verslag van het formatieproces en de actuele stand van zaken in de lokale politiek 
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(Weblog 20 maart van Marcel Companjen, fractievoorzitter) 
Dank, dank, driewerf dank!  
Wat was het gisteren - overdag dan - spannend! Na vele maanden van voor-
bereiding, waarin een verkiezingsprogramma geschreven moest worden, 
waarin een kandidatenlijst moest worden samengesteld en waarin een aan-
sprekende campagne moest worden bedacht, die vervolgens ook uitgevoerd 
moest worden (!), was het gisteravond om 21.00 uur eindelijk zover. De 
stembussen waren gesloten – ik had er zelf ook één gesloten – en het tellen 
kon beginnen…  
 
Toen ik samen met Bianca omstreeks 22.15 uur in het gemeentehuis aan-
kwam, kwamen al diverse mensen naar ons toe om ons (voorzichtig) te felici-
teren. Dat was fijn binnenkomen, want ik wist nog helemaal niets. Dat werd 
snel anders want om 22.30 uur kwam de volgende ‘laatste stand van zaken’ 
en ook daaruit bleek dat wij op winst stonden. Op een enkel stembureau na, 
bleef dat gedurende het verdere verloop van de avond het geval … en dan sta 
je om 23.45 uur op het podium als grootste partij – met 6 zetels in de ge-
meenteraad. Ik kan u garanderen: dat is een heel bijzonder gevoel. 
 
Wanneer 4.166 mensen in Harderwijk en Hierden hun steun en vertrouwen in 
ons uitspreken, dan zegt dat wat. Dan geeft dat voldoening, want er is hard 
gewerkt door iedereen, en dan is dat een bemoediging om ook de komende 
vier jaar onze stabiele lijn voort te zetten. En dat zullen we ook doen! 
 
We nemen nu het voortouw in het vervolgtraject. Dat brengt de nodige drukte 
met zich mee, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ook dat goed zal komen. 
Waar nodig hoop ik weer een beroep op u te mogen doen. 
 
Langs deze weg wil ik Bianca en onze kinderen Jennifer, Marilou, Rutger en 
Benjamin heel erg bedanken voor hun steun – ik was in de afgelopen weken 
vaker weg dan ons lief was. Dank ook aan de fractie en de wethouder, het 
campagneteam en de overige leden die zich hebben ingezet voor dit mooie 
resultaat! En natuurlijk: dank aan onze Hemelse Vader, Die ons heeft geze-
gend met een mooie uitslag. 
 
CU soon!*  
 
Hartelijke groet, 
 
Marcel Companjen, 
lijsttrekker en fractievoorzitter 
 
  
 
* See you soon - vertaling: ik zie u binnenkort weer! 
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4 Leden 

4.1 Aantal leden 

Per 31-12-2014 heeft de ChristenUnie Harderwijk-Hierden 187 leden. 
 
Hoofdleden 161 

Gezinsleden 16 

Reductieleden 7 

Combileden1 3 

4.2 Contact met de leden 

Het bestuur onderhield op verschillende manieren contact met de leden. Allereerst via de 
halfjaarlijkse ledenvergaderingen. Daarnaast verscheen ongeveer iedere maand een digitale 
nieuwsbrief. Ook is er in september een barbecue georganiseerd voor leden en introducees.  

5 Commissies 

5.1 Kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie bestaat uit: 
 Peter de Lange  
 Pieter Hansum (tot 10 april 2013) 
 Jos Aikema (vanaf 10 april 2013) 

5.2 Campagneteam voor de gemeenteraadsverkiezingen van  

Leden: 
 Bianca Companjen (lid) 
 Ilonka Donker (fractielid)  
 Peter van Dijken (fractievolger) 
 Dick van Werven (bestuurslid) 
 Marcel Heldoorn (bestuurslid/webmaster) 

Aangevuld met:  
 Marcel Companjen (fractievoorzitter) 
 Pieter Teeninga (wethouder) 

6 Fractie 
De fractie van de ChristenUnie was tot aan de verkiezingen met 5 mensen vertegenwoordigd 
in de gemeenteraad (27 zetels): 

 Marcel Companjen 
 Bart Jonkman 
 Jos Aikema 
 Ilonka Donker – Jak 

                                                           
1 Combileden zijn jongeren die lid zijn van de ChristenUnie jongerenorganisatie PerspectieF en 

daarnaast ook lid zijn van de lokale ChristenUnie. 



 Harderwijk-Hierden 
secretariaat:  M. Heldoorn | Piccolodreef 16 | 3845 DJ Harderwijk | tel.: 06 – 27002735 

  pagina 6/6 

 Peter van Dijken (geïnstalleerd: december 2013) 
 
De ChristenUnie werd de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 in 
Harderwijk. De fractie van de ChristenUnie is sindsdien met 6 mensen vertegenwoordigd in 
de gemeenteraad (29 zetels): 

 Marcel Companjen 
 Ilonka Donker-Jak 
 Jos Aikema 
 Bart Jonkman 
 Mirjam Driest-Wijnholds 
 Ton van Limbeek 

7 Wethouder 

Namens de ChristenUnie heeft Pieter Teeninga zitting in het College van burgemeester en 
wethouders van de Gemeente Harderwijk. 

8 Bovenplaatselijke ChristenUnie 

8.1 Provinciale Unie 

Het bestuur was door één of meer afgevaardigden vertegenwoordigd op de provinciale unie-
vergaderingen. 

8.2 Uniecongressen 

Het bestuur was door één of meer afgevaardigden vertegenwoordigd op: 
 28e Uniecongres op 1 februari 
 29e Uniecongres en 14e Ledencongres 21 juni 2014 
 30e Uniecongres 22 november 2014 

9 Ten slotte 

Het bestuur bedankt de fractie, de wethouder, de leden van de door het bestuur ingestelde 
commissies en ieder die zich op welke manier dan ook heeft ingezet voor het vele werk dat 
in de afgelopen periode verzet is. We zijn blij met zoveel enthousiasme en we zijn dankbaar 
voor het resultaat. Bovenal danken we onze hemelse Vader die ons hiervoor de kracht gaf en 
ons werk gezegend heeft. 
 


