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Ouderkerk 
Na de verkiezingen........ 
 
De verkiezingen liggen nu een week 
achter ons. U heeft ongetwijfeld via 
kranten of internet de uitslagen gezien. De 
ChristenUnie heeft haar 3 zetels 
behouden, is zelfs gegroeid. In de 
campagnetijd de laatste weken is er veel 
werk verzet door veel van onze leden en 
sympathisanten. Weken achter elkaar 
werden er flyers huis aan huis bezorgd in 
onze gemeente. U liet zich niet door de 
kou uit het veld slaan! De posters langs de 
dijk werd door velen het “blauwe lint” 
genoemd. Kortom we hebben ons voor de 
verkiezingen goed zichtbaar gemaakt. 
Voor uw bijdrage daaraan willen wij u 
graag bedanken. Bovenal gaat onze dank 
uit naar God. De tekst uit psalm 127 wil ik 
daarbij graag aanhalen: ‘als de Heer het 
huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de 
werkers’. 
 
Dinsdag 9 maart werd er tijdens een 
raadsvergadering afscheid genomen van 
de raadsleden die niet meer terug keren in 
de raad. Als fractie hebben we toen ook 
afscheid genomen van Floor Brouwer. Ik 
mocht Floor, als nieuwe fractievoorzitter, 
toespreken. Ik vond het een eer om dat te 
doen. Floor heeft voor de ChristenUnie 
Ouderkerk heel veel betekend. Ik heb dat 
ook proberen te verwoorden. Hieronder 
treft u een gedeelte aan van de speech die 
ik dinsdagavond heb gehouden. 
“ 8 jaar ben je raadslid geweest voor de 
ChristenUnie Ouderkerk. Door jouw 
enorme drive en enthousiasme kon de 
ChristenUnie 8 jaar geleden met 2 zetels 
een plek innemen in de gemeenteraad van 
Ouderkerk. Dat is geen sinecure. Die twee 
zetels werden er na 4 jaar drie. En het zijn 
er ook na deze verkiezingen drie 
gebleven, met groei! Voor een groot deel 
is dat te danken aan jouw inzet, die naar 
mijn beleving nooit afnam. Onvermoeibaar 
ging jij door. Jouw inzet had sterk te 
maken met je verantwoordelijkheids-
gevoel. Jij voelde dit werk als een taak die 
je mocht verrichten.  
 

 
 
 
En niet in de laatste plaats omdat het voor 
jou een opdracht was die rechtstreeks te 
vinden is in de Bijbel: “God liefhebben 
boven alles en de naaste als jezelf”. Door 
politiek te bedrijven met de gedrevenheid 
die jij aan de dag legde kon je invulling 
geven aan die opdracht”. 
 
Ook burgemeester  
De Prieëlle sprak Floor  
toe en roemde hem  
o.a. om zijn enorme  
dossierkennis.  
Vervolgens reikte  
de burgemeester  
hem het waarderings- 
teken uit, als dank  
voor de belangrijke  
bijdrage die hij met  
zijn raadswerk heeft  
geleverd aan de lokale gemeenschap. 
 
Donderdag 11 maart werden de nieuwe 
raadsleden beëdigd. Wij zijn bijzonder blij 
dat Arjan Halma als raadslid voor de 
ChristenUnie deze taak op zich wil nemen. 
Eveneens zijn we blij met Eunice de 
Jonge, woonachtig in Ouderkerk a/d 
IJssel. Zij wil zich als burgerlid in de 
commissie VROM inzetten voor de 
ChristenUnie. Zowel het raadswerk als 
commissiewerk kost veel tijd en energie. 
Wij wensen zowel Eunice als Arjan God’s 
zegen bij het werk dat op hen wacht.
    
En nu verder…………..de gesprekken om 
te komen tot een nieuwe coalitie worden 
momenteel gevoerd. Wij hopen dat een 
nieuwe coalitie spoedig gevormd zal 
worden. Gezien alle belangrijke projecten 
die er op de raadsagenda staan mag er zo 
weinig mogelijk tijd verloren gaan. We zien 
uit naar alles wat we deze periode met 
elkaar mogen bereiken voor onze 
inwoners van Ouderkerk! 
 
Elisabeth van Zijl, fractievoorzitter 
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