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Interne bestuurszaken 
In 2016 hebben we afscheid genomen van onze penningmeester, Wytse Douma en heeft ook Anton 

Kiewiet, voorzitter het stokje overgedragen. Ingekomen zijn Lucia Voogt en Margreet Balkenende als 

algemene bestuursleden en Marcel Hindriks als voorzitter. Bernard heeft het penningmeesterschap op 

zich genomen. 

 

Als bestuur hebben wij ook in 2016 de goede contacten met de fractie onderhouden. We trekken 

zoveel mogelijk samen op tijdens de raadsperiode. Dit is onder andere gebeurt in de vorm van de 

klankbord- en functioneringsgesprekken, gemeenteraadsbezoeken, bestuur/fractie bijeenkomsten 

waar wij de fractie kritisch kunnen bevragen, en wij ondersteunen de fractie waar mogelijk in de 

werkzaamheden. 
 

Zwolse politiek 
Dit jaar waren wij aan de beurt om de borrel met alle besturen van Zwolse politieke partijen te 

organiseren. In een samenkomst op het gemeentehuis heeft onze burgemeester, Henk Jan Meijer, 

een aantal aandachtspunten met ons gedeeld die belangrijk zijn om mee te nemen in het 

samenstellen van een goede kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Met name de 

twee begrippen ‘continuïteit’ en ‘integriteit’ kregen aandacht. Het was goed om verbinding te ervaren 

met andere besturen en waardevol om zo geïnspireerd te worden aan de start van de komende 

gemeenteraadsverkiezingen. 

 

Afdeling 
In het najaar hebben wij een ledenevenement gehad samen met de ChristenUnie uit Hattem. Dit 

evenement werd georganiseerd onder de titel ‘Water dat ons scheidt en verbindt’ en speelde zich af 

bij de IJssel. Tijdens het waterevenement konden deelnemers zelf ervaren hoe de IJsseldelta tussen 

Hattem en Zwolle gaat veranderen om nog beter om te gaan met het vele water in de regio. Het 

‘waterevenement’ bestond onder meer uit een wandel- of fietstocht door het gebied, een wandeltocht 

naar de vogelkijkhut en een vaartocht met de ChristenUnie-sloep. Daarna volgden 'hagenpreken' van 

de Zwolse Water-wethouder Ed Anker en Hermen Borst, directeur van de staf van de 

deltacommissaris. 

 

Landelijk  

Met de landelijke partij zijn er de reguliere contacten geweest op administratief niveau en hebben wij 

de vereniging vertegenwoordigd op de congressen. 

 


