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Samen
De samenleving van Ommen staat bij de 
ChristenUnie centraal. Daarom willen we 
investeren in de kracht van de samenleving. 
Minder overheid, meer samenleving. Het actief 
meedenken en meedoen van inwoners wordt 
aangemoedigd. 

Samen betekent ook dat, wanneer mensen 
niet kunnen meekomen, de overheid er voor 
hen is. De ChristenUnie zet zich daarom in 
voor een overheid die naast de mensen staat. 
Juist nu de gemeente verantwoordelijk is voor 
een groot aantal zorgtaken. 

Vertrouwen
De ChristenUnie wil ook in Ommen een 
betrouwbare en constructieve partner zijn. De 
gemeenteraadsleden zetten in op luisteren en 
samenwerken. 

Financiën 
Het gaat in de gemeente Ommen nu 
financieel weer de goede kant op. Deze 
stijgende lijn wil de ChristenUnie doorzetten. 
Daarom is het belangrijk dat er duidelijke 
keuzes worden gemaakt met de inwoners. 

Veiligheid
Met elkaar willen we in Ommen veilig 
samenleven. Veilig samenleven houdt ook in 
dat overlast actief wordt tegengegaan. 
Overlast van drugs en alcohol wordt 
tegengaan samen met ouders, scholen, 
verslavingszorg, horeca en andere 
betrokkenen. De wijkagenten hebben een 
belangrijke taak als aanspreekpunt voor de 
inwoners van Ommen.

De toekomst met waarde

Ommen 

 Voor de Christenunie zijn waarden in de politiek belangrijk. We willen naast mensen staan, 
omdat zij waardevol zijn. We staan voor duurzame waarden als het gaat om de natuur, de 
energie, de economie en relaties tussen mensen en in gezinnen. Dat is waardevolle politiek 
voor morgen. Stem daarom ChristenUnie. 

Inhoud:

• Verkiezingen komen eraan! (Jan Westert)

• Begroting 2021 of wat echt telt (Frans van der Mooren)

• Nog anderhalf jaar (Bart Jasper Faijer)

• Meditatie: ons lichaam een lid van Christus (Gerrit Kobes)

• Van het bestuur
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Verkiezingen komen eraan!

Jan Westert

Op 17 maart 2021 is het weer zover. 
Er mag worden gestemd. Vanwege 
Corona waarschijnlijk zelfs verdeeld 
over drie dagen. Voor de Christen-
Unie is dat een intensieve periode. 

Kandidaten moeten zich presenteren. De 
ChristenUnie wil zichzelf laten zien als 
partij die oog heeft voor de samenleving 
en de grote maatschappelijke opgaven 
waar we voor staan. Het liefst voeren we 
campagne bij mensen op bezoek. Maar 
deze Tweede Kamerverkiezingen zullen 
ook meer online gaan. De mogelijkheden 
om veel mensen te ontmoeten zullen 
sterk afhangen van de gegeven situatie.

Boodschap
In de verkiezingsperiode zullen we als 
ChristenUnie Ommen de mogelijkheden 
van sociale media, website etc. benutten. 
Graag zien we ook dat Gert Jan Segers 
naar het Vechtdal komt, maar ook dat is 
afhankelijk van zijn mogelijkheden en van 
de omstandigheden. Met elkaar willen we 
de schouders zetten onder de boodschap 
van christelijke politiek, die vredestich-
tend is en betrouwbaar bezig zijn in een 

tijd van polarisatie en wantrouwen. Heb 
God lief boven alles en de naaste als 
jezelf. Heb eerbied voor de schepping en 
dat wat God ons geeft. Dat is een veel 
omvattende boodschap waar de Christen-
Unie zich door laat leiden in het politieke 
debat en het zoeken naar antwoorden bij 
alle maatschappelijke opgaven. Hebt u 
vragen over de concrete invulling van de 
lijn van de ChristenUnie, laat het ons ook 
weten. We spelen signalen graag door 
naar de landelijke partij.
We nodigen u uit actief met ons cam-
pagne te voeren door in omgeving het 
gesprek te voeren over het goede voor 
de samenleving. De beste “complotthe-
orie” die je de samenleving kunt mee-
geven is: “Jezus leeft en Hij heeft de 
wereld lief”. De werkelijkheid is Christus. 
Laten we die boodschap voor politiek en 
samenleving maar doorgeven. Uitnodi-
gend en inzetten op het zoeken van het 
beste voor onze samenleving, haar inwo-
ners en medemensen, de schepping en 
de economie, de zorg en het onderwijs, 
veiligheid en criminaliteit, mensenhandel 
en mensonterende misstanden.
De ChristenUnie is geen machtspartij. We 
zijn ook geen partij die maakbaarheid 
hoog in het vaandel heeft staan. Wie 
zich in alles afhankelijk weet van onze 
Schepper, beseft dat menselijke plan-
nen altijd weer kunnen falen, maar Zijn 
plannen falen nooit. Die notie hoort bij 
de ChristenUnie en zo willen we politiek 
bedrijven en verantwoordelijkheid dragen 
om de vraagstukken van deze tijd aan te 
pakken.
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Verkiezingen gemeenteraad
In 2021 gaan we ook al aan de slag voor 
de volgende verkiezingen, die voor de 
gemeenteraad. Als bestuur hebben we de 
eerste stappen daarvoor gezet. We gaan 
op zoek naar kandidaten voor onze lijst. 
Elke vier jaar moet je nadenken over een 
lijst met ook nieuwe mensen, die de uit-
daging aan willen gaan om actief te zijn 
in het gemeentebestuur. Voor die keuze 
staan we nu ook. We moeten werken aan 
een lijst die ook op termijn goede verte-
genwoordigers voor de ChristenUnie kan 
opleveren. En kandidaten die op de lijst 
een actieve bijdrage willen leveren aan 
de ChristenUnie in Ommen, maar ook de 
kernen in onze gemeente representeren. 
Als je geschikte mensen kent of belang-
stelling hebt, meld het dan maar. We 
staan open voor tips en suggesties;  
jan@westert.nl 0655714372.
We hebben inmiddels een selectiecom-
missie ingesteld bestaande uit Henk 
Hiemstra, Ageeth Bolks en Jan Westert. 
We gaan graag in gesprek met belang-
stellenden. Schiet ons maar aan. 
We zijn ook bezig met mensen die willen 
deelnemen in een programmacommissie. 
Meld ook maar als je input wilt leveren 
voor het programma van de ChristenUnie 
Ommen. Aandachtspunten zijn belangrijk. 
Goede ideeën zijn welkom.

Nieuws van de fractie

Frans van der Mooren

Begroting 2021 of wat echt telt
Door Corona werd het in het voorjaar 
al duidelijk dat het huishoudboekje 
van de gemeente Ommen niet op de 
gewone manier kon worden gevolgd. 
Het is de gebruikelijke gang van zaken 
dat in het voorjaar wordt gekeken hoe 
het afgelopen jaar is verlopen. Hebben 
we voor elkaar gekregen wat we met 
elkaar afspraken? En hebben we het 
kunnen doen voor het geld dat we ervoor 
beschikbaar hadden gesteld?
Tegelijk denken we ook alvast over plan-
nen voor het volgende jaar. Dit alles 
gebeurt bij de zogenoemde Voorjaarsnota 
of Kadernota. Door de ongewone tijd en 
de onzekerheid die daarmee gepaard 
gaat, is het gebleven bij een Kaderbrief. 
Officieel heet dat dan “beleidsneutraal” 
ofwel de standaarddingen doen en weinig 
tot geen nieuwe plannen. En datzelfde 
karakter, beleidsneutraal, is ook het ken-
merk van de Begroting 2021.

In de begroting valt te lezen waarom 
die beleidsneutraal is. Op het moment 
van maken van plannen, waren de 
financiële onzekerheden te groot. En 
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dan wordt naast de onzekerheid over 
welk bedrag er van de Rijksoverheid te 
verwachten valt, ook de Corona crisis 
genoemd. De nadruk wordt gelegd op 
een gezonde en stabiele financiële situ-
atie voor Ommen en dat is naar onze 
mening ook verstandig. 
Er is een bureau ingeschakeld om de 
gemeente te helpen om na te gaan hoe 
zaken beter (en goedkoper) aangepakt 
kunnen worden. In de komende maan-
den moet duidelijk worden welk bedrag 
dit oplevert. En voor dit bedrag kan 
Ommen wellicht nieuwe dingen doen. Dit 
betekent ook dat het echte plaatje van de 
Begroting 2021 pas in de eerste maanden 
van 2021 duidelijk wordt.

Over de begro-
ting hebben we 
technische vragen 
kunnen stellen. 
Daar hebben we 
ook een antwoord 
op gekregen. En 
inhoudelijk hebben 

we daar op dit moment ook verder geen 
vragen of opmerkingen over. Nogmaals, 
dat komt begin volgend jaar op tafel.  
Onze fractie meent overigens dat een 
begroting geen stapeling van plannen is, 
geen financiële optelsom zeg maar. Het 
moet een beleidsstuk zijn dat aangeeft 
welke kant het op moet in en vanaf het 
volgende jaar. En het is de vraag waar 
het in onze maatschappij in de eerste 
plaats om gaat. Om (alleen maar) een 
gezonde en stabiele financiële situatie, 
of om de bloei van de stad waarin we 

wonen? Wij leggen in onze reactie op de 
Begroting 2021 de nadruk op het laatste.
Natuurlijk heeft de raad een bestuur-
sakkoord gesloten dat moet worden 
uitgevoerd. En natuurlijk kost dat elk jaar 
geld. En natuurlijk is het goed dat de 
inkomsten en uitgaven met elkaar spo-
ren. Maar we willen wel letten op de doe-
len waaraan de uitgaven worden besteed. 
De ChristenUnie wil zich vooral inzetten 
op wat waarde heeft voor onze inwo-
ners; het omzien naar elkaar als sociale 
gemeenschap. Je kunt gewoon niet zon-
der elkaar, zoveel maakt ook deze Corona 
periode wel duidelijk. Voor het omzien 
naar elkaar hebben wij ons druk gemaakt 
en zullen dat ook in het komende jaar 
doen. Er is een begin gemaakt met na 
te gaan welke zorg voor onze inwoners 
– oud en jong – ertoe doet. Er komt een 
soort agenda waarin staat wat er nodig is 
om te doen en er wordt bijgehouden wat 
we hebben gedaan en tenslotte zal wor-
den besproken of dat zinvol is geweest. 
Het bijzondere hierbij is dat op ons ini-
tiatief voor het eerst de inwoners van 
Ommen konden aangeven wat zij nodig 
vonden. 
Kort samengevat, kunnen we vaststellen 
dat de financiële situatie in Ommen op 
orde is. We moeten rekening houden met 
onzekerheden wat de inkomsten betreft. 
Er is niet veel ruimte om extra dingen te 
doen. Er wordt nagegaan of er besparin-
gen te bereiken zijn waardoor we financi-
ele ruimte krijgen.
Natuurlijk heeft de ChristenUnie oog 
voor zaken als een goed wegennet voor 
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Ommen en aandacht voor andere vor-
men van energievoorziening om maar 
een paar verschillende onderwerpen te 
noemen. 
Het belangrijkste vinden wij het antwoord 
op de vraag “waar doen we het allemaal 
voor?”
We doen het voor onze inwoners, als 
volgelingen van Christus, als zorgers voor 
elkaar, als kiezers voor de schepping. Dat 
telt echt.

Van de wethouder 

Bart Jaspers Faijer
 
Nog anderhalf jaar
Misschien denkt u nu: “Nou, nou, 
ben je dáár nu mee bezig in deze 
tijd?” Als ik eerlijk ben: neen, ik laat 
me er niet door leiden of door opja-
gen, maar het is de politieke werke-
lijkheid waarin ik verkeer. Deze be-
stuursperiode duurt nog anderhalf 
jaar.

Goed om achterom te kijken: is er bereikt 
wat we wilden? En het is ook goed voor-
uit te kijken: wat wilden we nog bereiken, 
en wat hopen we nog te doen?
Uiteraard maak niet alleen ik de balans 
op; dat doen we als college van burge-

meester en wethouders en dat doet de 
fractie ook, evenals de coalitiepartijen 
gezamenlijk. Het bestuursakkoord voor 
deze vier jaren is daarvoor de basis. 
Binnen de coalitie heeft de ChristenUnie 
weer een geheel eigen profiel en eigen 
bijdrage: denk aan de aandacht voor 
een goede zorg in Ommen (jeugdzorg, 
ouderenzorg, mantelzorg, meer aandacht 
voor dementie, etc.) en voor bijvoorbeeld 

duurzaamheid.
Een mooi resultaat 
dat er staat is het 
mantelzorgnet-
werk, van waaruit 

extra aandacht voor dementie gaat wor-
den opgepakt. Nog dit jaar willen we in 
samenwerking met Alzheimer Nederland 
een digitale bijeenkomst organiseren; we 
kiezen er ondanks deze coronaperiode 
toch voor om ermee aan de slag te gaan. 
Op het gebied van duurzaamheid zijn er 
in de gemeente al veel goede voorbeel-
den te vinden: na een project voor zon-
nepanelen op het dak van een loopstal in 
Vilsteren/ Lemelerveld, hebben we sinds 
kort ook een mooi project in Vinkenbuurt. 
De gemeente Ommen scoort hoog in het 
rijtje met gemeenten wat betreft het aan-
deel ‘zon op dak’. Eind dit jaar spreekt de 
gemeenteraad zich overigens uit voor de 
gewenste energiemix (dat is de verdeling 
van zon en wind in de gemeente voor 
grootschalige opwek op land) en voor de 
toepassing van de zonneladder. 

Wanneer ik het geheel overzie ben ik blij 
en dankbaar dat we als ChristenUnie heb-
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ben bijgedragen aan een stabiel bestuur 
in onze gemeente. Zeker in deze inge-
wikkelde en roerige tijd mogen we blij 
zijn dat we er zijn en ons mogen inzetten 
voor het welzijn van de gehele samen-
leving. In de laatste anderhalf jaar van 
deze bestuursperiode willen we dit ook 
op een constructieve wijze blijven doen. 
Binnenkort wordt de begroting 2021 en 
de meerjarenbegroting weer behandeld 
in de raad: gezien de diverse omstandig-
heden (coronamaatregelen, wijzigingen in 
wijze van financieren door het Rijk, etc.) 
doen we ditmaal rustig aan en spreken 
we van een ‘beleid neutrale’ begroting. 
Zoals we nu denken kunnen we in het 
voorjaar wel weer stevig aangeven welke 
dingen we geregeld willen hebben; wan-
neer u ideeën heeft kunt u te allen tijde 
de fractieleden hiervoor benaderen. 
Graag wil ik u als achterban/ thuisfront 
danken voor de steun aan het werk van 
de ChristenUnie in welke vorm u die ook 
geeft. Ook wil ik u vragen de fractieleden 
en mij te blijven opdragen in gebed aan 
onze God; ons ontbreekt maar al te vaak 
wijsheid en Zijn zegen hebben we nodig!

Meditatie
Gerrit Kobes

Ons lichaam een lid van Christus
(1 Korinthiërs 6:15a)

Wij Nederlanders mogen niet kla-
gen. We leven in een vrij land, met 
voor iedereen gelijke rechten en ge-
lijke plichten. Veel zaken zijn in ons 
land goed geregeld. Denk bijvoor-
beeld aan de gezondheidszorg, het 
onderwijs, een financieel vangnet 
voor als je zonder inkomen komt te 
zitten.

Er is vrijheid van godsdienst en vrijheid 
van meningsuiting.
Toch is er ook genoeg om je zorgen 
over te maken. In onze maatschappij en 
samenleving is er steeds meer sprake 
van verruwing, verharding, liefdeloos-
heid. Groepen staan lijnrecht tegenover 
elkaar en altijd weer is er de dreiging van 
een terroristische aanslag. Het lijkt soms 
op een kruitvat, waarvoor maar weinig 
nodig is om de lont te ontsteken, met alle 
gevolgen van dien.
Het leven is niet maakbaar. De Corona-
crisis heeft dat nog eens pijnlijk aan het 
licht gebracht. Zo ineens kan het leven 
een radicale wending nemen. Zit je in de 
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hoek waar de klappen vallen. Heb je het 
niet meer in eigen hand. Ben je totaal 
afhankelijk. En dan?
Soms verzuchten we als christen: ‘was 
Jezus nog maar hier op aarde! Dan zou-
den we met alles wat ons vermoeit en 
belast, deukt en drukt naar Hem toegaan, 
kon Hij ons helpen, weer uitzicht geven’.
In een overdenking van DPM, Derek 
Prince Ministry las ik onlangs iets, dat 
hier op ingaat, dat me sindsdien niet 
meer loslaat. Dat wil ik graag met u, jou 
delen.
Veel geloven die op dit moment popu-
lair zijn, zijn niet meer dan een religie. 
Met je hoofd, verstand neem je aan wat 
in je straatje past. Maar je hart en wil 
zijn er niet bij en op betrokken. Je blijft 
autonoom, alles draait om je eigen ik en 
eigen eer. Als ik het maar goed heb. De 
rest doet er niet toe.
Het geloof waar de Bijbel van spreekt, 
heeft alles met relatie te maken.
God spreekt ons aan door Zijn Woord en 
Geest. ‘Adam, mens, waar ben je? Waar 
ben je mee bezig?’ De weg die we vanuit 
onszelf kiezen, is de weg van God af. Een 
heilloze, doodlopende weg. God zoekt 
niet onze ondergang en dood, maar ons 
leven. Hij wil, dat we ons bekeren en ons 
weer richten op Hem, onze Schepper, 
Redder, Herder. Zo lief heeft God ons, u, 
jou, mij, dat Hij Zijn eigen Zoon, Jezus 
Christus gaf. Om de straf te dragen, 
die ons toekomt, om te sterven in onze 
plaats. Opdat wie gelovig op Jezus ziet 
vergeving ontvangt en leven, eindeloos. 
Wat een liefdesaanbod! Genade, heet 

dat, onverdiende liefde. Daar mogen we 
‘ja’ op zeggen. 

Daar is je hoofd, ver-
stand bij betrokken. 
Maar ook je hart en je 
wil. 

Want je lichaam is nu een tempel van de 
heilige Geest. 
Je lichaam is voor de Heer en de Heer 
voor je lichaam. 
Wat betekent het, dat je lichaam voor de 
Heer is en de Heer voor je lichaam? 
Nu, toen Jezus op aarde was, had Hij 
een menselijk lichaam en zo de beschik-
king over handen, voeten, ogen, lippen, 
mond. 
Dat heeft Hij met Zijn Hemelvaart afge-
legd. Hij woont nu bij God in de hemel. 
Van daaruit zet Hij Zijn reddende werk 
op aarde voort door Zijn plaatsvervanger, 
de heilige Geest. Wie zijn hart en leven 
aan God teruggeeft, ontvangt de heilige 
Geest. Hij komt in je wonen. Hij bezielt 
je.
Dat betekent, dat Christus’ ledematen op 
aarde nu jouw lichaamsdelen zijn! Dat is 
het enige instrument dat Jezus hier op 
aarde heeft, waardoor Hij Zijn wil kan 
uitwerken in deze tijd!
Je leden zijn leden van Christus! Dat zijn 
nu de gereedschappen waar Hij mee 
werkt! 
Het is dus van wezensbelang om je 
lichaam, je handen, voeten, ogen, lippen, 
mond uitsluitend te lenen en gebruiken 
voor het verheerlijken van God!
Wat een verantwoordelijkheid! Wat een 
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hoge roeping! Wat een voorrecht! Wat 
een kansen! 
Jij en ik, ieder op onze eigen plaats, met 
het lichaam, zoals wij dat ieder voor zich 
van God gekregen hebben, met de gaven 
en talenten, die Hij ons heeft toever-
trouwd! Thuis, bij familie en vrienden, bij 
buren, op het werk, in de kerk, op school, 
op het sportveld, in de politiek!

Van het bestuur

We willen via deze Nieuwsbrief u/ jullie 
op de hoogte houden van alle CU poli-
tieke zaken die relevant zijn voor de 
Ommer samenleving. 
Door al de beperkingen kunnen wij de 
geplande ledenvergadering van 2020 niet 
door laten gaan. Het thema zou toerisme 
in Ommen zijn. Dit houdt u nog tegoed 
tot een geschikt moment. Voor het huis-
houdelijke deel is het toch van belang 
dat het bestuur compleet blijft. Bert 
Klarenbeek is aftredend maar stelt zich 
weer beschikbaar voor een nieuwe peri-
ode. Onderstaande overzicht maakt het 
duidelijk. Wij stellen voor hem weer te 
benoemen. Hebt u bezwaren dan horen 
wij dit graag.
Voor de komende verkiezingen  2e Kamer 
in 2021 en de Gemeente raadsverkiezin-
gen in 2022 zal Bert campagneleider zijn. 

** Bert is beschikbaar voor een nieuw
    periode tot medio 2022; tot na de
    gemeenteraadsverkiezingen.
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2017 herkiesbaar 2021

2. H. Hiemstra: secretaris 1e termijn 
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3. G. Klarenbeek: penningmeester 1e 
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4. E. Grotens-Dijk 1e termijn 2019, 
herkiesbaar 2023

5. B. Visser 1e termijn 2019, 
herkiesbaar 2023

 


