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Het bestuur van de ChristenUnie afdeling Harderwijk bestond begin 2018 uit zes personen. De 
voorzitter, secretaris, penningmeester, twee bestuursleden die zich bezighielden met commu-
nicatie en een algemeen bestuurslid. De penningmeester is na 6,5 trouwe inzet afgetreden en 
gelukkig konden we snel voorzien in een deskundige opvolger. Twee bestuursleden traden af 
en zijn in 2018 nog niet opgevolgd. Het bestuur zoekt naar mensen met kennis van communi-
catie en social media. 

Het eerste deel van 2018 stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen, de campag-
ne hiervoor en de coalitie-onderhandelingen daarna. Met het programma ‘Voor de bloei van 
de stad’ heeft de ChristenUnie 5 zetels in de gemeenteraad gekregen en is ze de 3e partij van 
Harderwijk. In mei 2018 is de ChristenUnie opnieuw deel uitgaan maken van de coalitie. 

Er is afscheid genomen van Pieter Teeninga als wethouder. Hij heeft ervoor gekozen na ruim 
twee termijnen het stokje over te dragen. Marcel Companjen is sinds mei de nieuwe wethou-
der namens de ChristenUnie. Mirjam Driest is gekozen als fractievoorzitter. 

Het bestuur heeft in de aanloop naar verkiezingen hard gewerkt aan de campagne en het 
inhoudelijk met de fractie voorbereiden van de inhoudelijke standpunten voor de nieuwe col-
legeperiode. Hierbij zijn ook de leden van de ChristenUnie actief betrokken. 
De ChristenUnie Harderwijk heeft twee bijeenkomsten georganiseerd om de achterban te 
peilen over de koopzondag en over de uitkomst van het coalitieoverleg. De leden hebben 
ingestemd met de door bestuur en fractie gemaakte keuzes. 

De tweede helft van 2018 heeft het bestuur gewerkt aan een meerjarenplan voor de afdeling. 
De ongeveer 210 leden meer betrekken en nieuw talent voor de toekomstige functies mobili-
seren zijn daarin speerpunten.

Ook zijn er startgesprekken gevoerd met de nieuwe fractie om doelen te stellen voor deze 
raadsperiode. Hierin zijn de fractievoorzitter en de voorzitter van het bestuur samen opge-
trokken. De ChristenUnie Harderwijk daagt fractieleden uit zich te blijven ontwikkelen en te 
investeren in contacten met de samenleving. Zo geven we samen kleur aan de stad.  
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