
Nieuwsbrief Februari 2019

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. 
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Stemmen op 20 maart 
Jan Westert
 

Op 20 maart zijn er 
verkiezingen voor de 
Provinciale Staten van 
Overijssel. De nieuwe 
Provinciale Staten 
kiezen vervolgens 
een nieuwe Eerste 

Kamer. Er wordt ook gekozen voor de wa-
terschappen. Voor de meeste Ommenaren 
is dat Vechtstromen met Hugo Tromp als 
lijsttrekker voor de ChristenUnie. Voor een 
kleiner deel is dat het Waterschap Drents 
Overijsselse Delta met Herman Odink als 
voorman. 

De statenverkiezingen trekken minder 
opkomst dan verkiezingen voor de Tweede 
Kamer of de gemeenteraad. Dat is best jam-
mer. Want bij de komende verkiezingen bepa-
len de nieuw verkozen statenleden hoeveel 
zetels onze partij krijgt in de Eerste Kamer. 
Dat is voor het kabinet en de huidige coalitie 
van groot belang. In een land waar besturen 
steeds moeilijker wordt, is het nodig dat wij in 
de Eerste Kamer goed vertegenwoordigd zijn. 

Coalitie
In de Provinciale Staten van Overijssel speelt 
de ChristenUnie nu acht jaar een constructieve 
rol in de coalitie, hoewel we met vier zetels de 
kleinste coalitiepartij zijn. Maar door een ver-
bindende stijl, goede ideeën en inzet kan de 
ChristenUnie die rol vervullen. Misschien is wel 
het mooiste symbool daarvan dat de allereer-
ste Commissaris van de Koning ooit vanuit de 
ChristenUnie in Overijssel is benoemd.   Sinds 
de zomer 2018 is Andries Heidema met veel 
passie Commissaris van de Koning in Overijs-
sel. 

Werk en innovatie
De provincie is als bestuurslaag wat minder 

zichtbaar. De taken van de provincie zitten 
vooral op economie, ruimte en water, natuur 
en landbouw, energie en mobiliteit. De afge-
lopen jaren hebben we daar mooie resul-
taten op bereikt. Daarmee willen we graag 
doorgaan. Economie is van betekenis voor 
werkgelegenheid, voor beroepsonderwijs, 
voor circulaire economie (minder gebruik van 
grondstoffen), meer innovatie bijvoorbeeld in 
het hergebruik van kunststof; een industrie 
waar Overijssel (WAVIN e.a.) sterk in is, maar 
ook in de medische technologie en industrie. 
Recent zag ik een geweldige ontwikkeling 
met nieuwe materialen die een doorbraak kan 
opleveren met een nieuw insulinespuitje voor 
diabetici. Het spuitje is er, maar voordat het 
is in de medische sector is toegestaan moet 
het nog een aantal jaren worden getest. Dat 
gebeurt dan o.a. door schoonheidsspecia-
listen, die op een gemakkelijke manier een 
rimpeltje kunnen wegwerken. Uiteindelijk zal 
het op de markt komen en van betekenis wor-
den voor diabetici. Het is een project van een 
jonge ondernemer in Twente samen met de 
Universiteit Twente en het wordt mede moge-
lijk gemaakt doordat de provincie deze inno-
vatie met een lening stimuleert. Want tijdens 
de ontwikkelfase moet deze ondernemer wel 
inkomsten hebben.

Tuin
Overijsel is een van de mooiste provincies 
van ons land met een afwisselend landschap. 
Overijssel wordt niet voor niets wel de tuin 
van Nederland genoemd. Het is het waard 
om daar zuinig op te zijn. Dat is een spel 
met veel afwisselende belangen. Landbouw, 
recreatie, industrie en wegen leggen allemaal 
hun beslag op de beperkte ruimte. Rentmees-
terschap is een mooi woord, maar vraagt in 
de dagelijkse werkelijkheid om serieuze afwe-
gingen; iedere dag weer. Dat maakt de pro-
vincie boeiend. De komende jaren zien we een 
aantal stevige nieuwe opgaven. Er zijn nieuwe 
tegenstellingen te zien: stad en platteland, 
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oud en jong, arm en rijk. Die trends zorgen 
voor nieuwe uitdagingen. Hoe zorg je op een 
vergrijzend platteland voor goed openbaar 
vervoer? Wat doe je met de parels van kerk-
gebouwen in allerlei dorpen in de provincie? 
Zeer bepalend voor het dorpsgezicht, maar 
het onderhoud groeit de dorpsgemeenschap 
boven het hoofd.

Vijf zetels
We willen graag weer meedoen de volgende 
ronde in de coalitie. Dat kan, mits onze uitslag 
goed is. Het liefst groeien we van vier naar vijf 
zetels. Ook dat kan. Eigenlijk vrij eenvoudig 
als ieder die bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 2018 op de ChristenUnie stemde nu 
ook zijn stem uitbrengt op onze partij. Als we 
provinciaal net zoveel stemmen halen als bij 
de gemeenteraad heeft de ChristenUnie de 
vijfde zetel binnen. Daar hebben we u voor 
nodig.  Ga even stemmen. U zorgt ervoor dat 
de ChristenUnie ook de komende periode met 
Gods hulp een bestuurlijk dienstbare bijdrage 
kan leveren aan het Overijssels bestuur. 

Renate
De afgelopen acht jaar heb ik de Provincie 
Staten als fractievoorzitter van de Christen-
Unie gediend. Dat was een boeiende, maar 
vaak ook hectische ‘bijbaan’. Renate van der 
Velde is nu onze nieuwe lijsttrekker. Een jong 
gezicht, een vrouw met veel kennis. Ik doe 
nog een ronde mee als nr. 2 op de lijst. Ietsje 
meer op de achtergrond, iets minder hectiek. 
En ik hoop, dat we het ook doen met vijf in 
plaats van vier zetels. Dat scheelt echt een 
slok op een borrel. Dan komt naast Arjan Hof, 
Enschede en Sybren Stelpstra, Hardenberg 
ook Arie de Niet, Deventer in onze fractie en 
kan Annika van der Belt, Zwolle als twintiger 
zich als burgerlid warmlopen.

 

Stem D.V. 20 maart 2019. Laat je stem 
niet verloren gaan! Je helpt ons mogelijk 
aan de vijfde zetel.  
Zo’n oproep klinkt zakelijk. Dat is ook zo. We 
vragen u gewoon om naar het stembureau te 
gaan. Maar politici van de ChristenUnie doen 
hun werk onder de zegen van de Heer. Aan 
die zegen is alles gelegen.

Nieuws van de fractie
Zonnepanelen op landbouwgrond
Gerard Marsman
 

In het laatste num-
mer van het Ommer 
Nieuws van 2018 was 
te lezen dat er door 
de fractie van de LPO 
een motie was inge-
diend om het gebruik 
van zonnepanelen 
op landbouwgrond 

te willen verbieden. Die motie heeft het 
niet gehaald, bij lange na niet, want alle 
overige partijen, inclusief de ChristenUnie, 
stemden tegen, nadat ook het college deze 
motie sterk ontraadde.

Tot zover de berichtgeving uit het Ommer 
Nieuws. Nu kunnen wij ons heel goed voor-
stellen dat dit bij onze achterban en andere 
geïnteresseerden die de ChristenUnie volgen 
wel de vraag heeft opgeroepen waarom de 
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fractie van de ChristenUnie tegen deze motie 
heeft gestemd. Dat willen we in deze Nieuws-
brief graag uitleggen.
1. Er lag een kersverse afspraak van toen 

nog geen twee weken oud dat we de 
energietransitie gezamenlijk zouden 
oppakken in de Ommer Agenda. Dat 
betekent dat we samen met de Ommer 
bevolking, alle betrokken instanties en 
de politiek willen overleggen hoe we dit 
integraal gaan oppakken in de gemeente 
Ommen. Op dit moment is wethouder 
Bart Jaspers Faijer bezig om daar beleid 
voor op te stellen. Het leek de fractie van 
de ChristenUnie een heel slecht plan om 
vooraf al randvoorwaarden in te bouwen 
door nu zo resoluut vooraf zonnevelden 
te verbieden. Dan neem je je inwoners 
niet serieus.

2. De tekst van de motie was ook veel te 
zwart-wit. Het ging om een totaalverbod 
van zonnepanelen op alle landbouwgron-
den; voor nu en altijd. Dat gaat de frac-
tie van de ChristenUnie veel te ver. We 
weten niet wat er op ons afkomt over 5, 
10 of 30 jaar. Gaan we onze klimaatdoel-
stelling wel halen? Is ook een afgelegen 
en onrendabel stukje landbouwgrond 
uitgesloten?

Standpunt ChristenUnie
De fractie van de ChristenUnie Ommen volgt 
in grote lijnen het beleid van de ChristenUnie 
collega’s op provinciaal en landelijk niveau. 
De motie ingediend door Carla Dik-Faber in 
oktober 2018 en door de 2e kamer aangeno-
men bevat een aanpak via de zogenaamde 
zonneladder. Eerst lege daken en bedrij-
venterreinen gebruiken. Landbouwgrond en 
natuur worden vooralsnog zoveel mogelijk 
ontzien. Wat betreft de daken, combineer 
dat, daar waar mogelijk, met het verwijderen 
van asbest. Daar is ook provinciaal beleid op 
ingesteld. Zonne-energie is van groot belang 
om een flinke stap te zetten in het verduur-

zamen van onze energiebehoefte, maar niet 
overal en niet ongebreideld. Grootschalige 
zonneparken (diverse plannen worden ook 
al gelanceerd binnen de gemeente Ommen) 
gaan ten koste van landbouwgrond en natuur. 
Het zal er voor zorgen dat grondprijzen wor-
den opgedreven doordat grote, vaak ook 
buitenlandse investeerders, landbouwgrond 
opkopen. Dat is in het nadeel van jonge boe-
ren die een bedrijf proberen op te bouwen. En 
dat terwijl er nog enorm veel ruimte geschikt 
is voor zonne-energie, die op dit moment niet 
benut wordt. Onderzoek heeft uitgewezen 
dat er bijna 900 km2 aan Nederlandse daken 
geschikt is voor zonnepanelen, slechts 35 km2 
wordt nu gebruikt. Dat is nog geen 4%. Dat is 
nog exclusief braakliggende terreinen, bedrijf-
sterreinen, vuilstorten en daar waar mogelijk 
geluidsschermen langs snelwegen. 

Wij hopen u de komende tijd regelmatig te 
kunnen bijpraten over de energietransitie. Er 
is de laatste tijd landelijk en lokaal heel veel 
aandacht voor dit onderwerp. Het zal ook 
zeker gevolgen hebben voor de gemeente 
Ommen en haar inwoners.
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Van de wethouder 
Hoe gaat het?
Bart Jaspers Faijer
 

Deze vraag krijg ik 
regelmatig gesteld. Vaak 
met een toevoeging, 
zoals bijvoorbeeld ‘Kun 
je wennen?’ Gelukkig 
kan ik deze vraag van 
harte bevestigend 
beantwoorden: het 
gaat goed! En ja, ik kan 
wennen. 

Met de ingang van het nieuwe jaar heb ik 
het gevoel dat we een eerste periode hebben 
afgesloten. Voor mij was dit veel kennismaken 
en mijn weg leren vinden. Ik kan u vertellen 
‘dat het me niet is tegengevallen’, zoals we 
het in het dialect vaak formuleren. Alsof ik me 
erop had ingesteld dat het zou tegenvallen. 
Dat is niet zo: wel was ik benieuwd naar de 
‘klik’ en samenwerking met inwoners, onder-
nemers en collega’s in het gemeentebestuur, 
de ambtenaren en ook de fractie. Nu een eer-
ste periode erop zit kan ik gelukkig zeggen dat 
ik me op mijn plekje weet en met plezier mijn 
werk doe.
 

Succes van een wethouder is enkel het succes 
van goed samenspel. Als een spin in het web 
maak je als wethouder deel uit van het college 
van Burgemeester en Wethouders waar beslui-
ten worden genomen. En dagelijks werk je 
samen met ambtenaren die zaken uitwerken 

en advies geven. Het college is als het ware 
ook adviseur van de gemeenteraad. Uitein-
delijk is het de raad die de kaders van het uit 
te voeren beleid vaststelt. Voor draagvlak en 
acceptatie is het van groot belang dat je de 
inbreng van inwoners, ondernemers en maat-
schappelijke organisaties goed georganiseerd 
hebt. Goed samenspel in z’n totaliteit is van 
wezenlijk belang voor de lokale democratie en 
voor een goed gemeentebestuur.  
Naast de zaken die specifiek de gemeente 
Ommen betreft mag ik namens de gemeente 
Ommen (en indirect eigenlijk ook namens de 
ChristenUnie) ook een bijdrage leveren aan 
het bovenlokale bestuur. Op dit moment ben 
ik nog bestuurslid van de stichting RIBO (Res-
tauratie en Innovatie in de Bouw in Overijssel) 
en van de Vereniging Nederlandse Gemeen-
tenafdeling Overijssel. En samen met wethou-
der Blind van de gemeente Olst-Wijhe ben ik 
bestuurlijk trekker van de Regionale Energie 
Strategie (RES) West-Overijssel. 
Soms is het bestuurswerk niet gemakkelijk, 
maar het werk in het openbaar bestuur moet 
toch gebeuren en dan vind ik het mooi dat je 
als christen zo je bijdrage mag leveren. Poli-
tiek bedrijven en besturen met een open Bij-
bel is een blijvende uitdaging. Daarin zoeken 
we elkaar op en bidden en verwachten we de 
zegen van onze God.  
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Van de lijsttrekker 
ChristenUnie Overijssel 
Gedachten over 270 verloren containers
Renate van der Velde
 

Op 2 januari vielen er 
270 containers van een 
groot schip. De spullen 
spoelden aan op de 
Waddeneilanden. Een 
enorme hoeveelheid 
spullen en verpakkings-
materiaal vervuilde de 
natuur. 

Het schip vervoerde in totaal 19.000 contai-
ners. Al het afval dat we op het nieuws zagen 
was dus maar een fractie van wat er vervoerd 
werd. 
Kun je nagaan hoeveel spullen er wel niet 
op dat ene schip zaten. En dit soort schepen 
varen dagelijks over de Noordzee. Dus dat ene 
schip met 19.000 containers was ook maar 
een fractie. 

Ongelooflijk, hoeveel er in West-Europa 
gekocht en geconsumeerd wordt. Hebben we 
echt zoveel televisies, kleding en speelgoed 
nodig? Je zou denken van niet. Niemand mist 
nu immers een van de voorwerpen die in de 
containers zaten. De wereld was er niets min-
der van geworden als al deze spullen er niet 
waren geweest.

Sterker nog, de wereld was er béter van 
geworden als deze spullen er niet waren 
geweest. De productie en het vervoer van al 
deze dingen is belastend voor het milieu. En 
dan hebben we het nog niet over het afval. 
Waren deze spullen nog waardevol toen ze in 
de containers op het schip zaten, ze waren 
in één klap waardeloos toen ze in het water 
belandden. Maar ook als de spullen wel in een 
winkel beland waren, verkocht en een poosje 
gebruikt, was het uiteindelijk afval geworden. 
En het grootste deel verdwijnt in de verbran-
dingsovens. Dat moet echt anders. De Chris-
tenUnie Overijssel wil vooral investeren in een 
economie die kwaliteit met zich meebrengt 
in plaats van kwantiteit. Producten die lang 
meegaan en die ook weer gerepareerd kunnen 
worden. Grondstoffen moeten zoveel mogelijk 
worden hergebruikt, zodat er zo weinig moge-
lijk weggegooid hoeft te worden. Dat spaart 
onze aarde, die ons gemeenschappelijk huis 
is. Dat spaart ook de mens zelf, want wees 
nou eerlijk: bent u van winkelen wel eens écht 
gelukkig geworden? 

Meditatie
Ons Basisstation
Gerrit Kobes

 
Bijna dagelijks wan-
del ik. Een rondje 
langs de vijvers in de 
Dante, of met loop-
vriend Freek een wat 
groter rondje door 
Arriën. 

Je ziet ze in deze tijd van het jaar niet, maar 
als straks de lente aanbreekt, worden ze weer 
voor de dag gehaald; Robot grasmaaiers. Je 
hebt ze in allerlei soorten en maten, goedkoop 
en duur. 
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Wát een uitvinding! Een soort stofzuiger, die 
het gras bijhoudt. Kriskras rijdt hij rondjes 
over het gazon. Onvermoeibaar, zonder plan 
of structuur. Toch, op een bepaald moment 
weet de robot heel goed de weg. Wanneer? 
Als de accu bijna leeg is. Dan draait de robot 
zich opeens om en kiest de kortste route naar 
het basisstation. Daar maakt hij contact en 
komt hij tot rust. Om nieuwe energie te ont-
vangen. Het basisstation is van levensbelang 
voor de robot. Zonder het basisstation kan hij 
niet functioneren.
Robot grasmaaier en mens. Ze lijken veel op 
elkaar. Wij zijn vaak aan het rennen, vliegen, 
vallen, opstaan en weer doorgaan. De malle-
molen van het leven, waarin we allemaal ons 
eigen rondje meedraaien.
Van Jezus lezen we, dat er tijdens Zijn rond-
gang op aarde, waarin Hij Gods liefde voor 
mensen handen en voeten gaf, veel op Hem 
afkwam. Drommen mensen, nieuwsgierigen, 
belangstellenden, vrienden, maar ook mensen 
die het op Zijn leven gemunt hadden. Soms 
werd Hem dat teveel. Dan trok Hij Zich terug 
in de eenzaamheid, op een berg, alleen; naar 
Zijn Basisstation. Om in een innig contact 
met Zijn hemelse Vader Zijn accu weer op te 
laden, op krachten te komen naar lichaam en 
geest. Om zo weer goed voorbereid te zijn op 
de taak die Hem wachtte. Wij, u en ik hoeven 
het ook niet allemaal in eigen kracht te doen. 
Ook wij worden uitgenodigd om onze accu 
regelmatig op te laden bij het Basisstation. Bij 
God, Die we in Christus ‘Vader’ mogen noe-
men. In de stilte, Bijbellezen, gebed, meditatie 
of een wandeling in de natuur wil God tot 
ons spreken, door Zijn Woord en Geest. Ons 
steunen en sterken, troosten, bemoedigen, 

toerusten en bekwamen. Om zo door God 
gezegend de ander die God op ons pad brengt 
tot zegen te zijn. Ook als actief betrokkene 
in de plaatselijke politiek wordt er veel van 
je gevraagd. Juist, als je uit overtuiging kiest 
voor een christelijke partij als de ChristenUnie. 
Geweldig, dat je mag weten van het Basissta-
tion, waar je altijd naar toe mag gaan! Dag en 
nacht bereikbaar, zeven dagen in de week!

 

Van het bestuur
Overgang Nieuwsbrief van papierenver-
sie naar digitaal
Deze mededeling is ook gedaan in de vorige 
editie
van de ChristenUnie Nieuwsbrief. Echter 
toen is abusievelijk een niet valide mailadres 
genoemd.
Dus opnieuw aandacht voor de wens van 
bestuur om in kader van duurzaamheid en 
kostenbesparing de agenda’s, Nieuwsbrieven 
zoveel mogelijk digitaal te verzenden via de 
mail of via de ChristenUnie website te down-
loaden https://ommen.christenunie.nl 

Naast genoemde argumenten kan deze werk-
wijze beter inspelen op actuele zaken binnen 
de Ommer samenleving en de politiek en u 
sneller hierover informeren.  
De Nieuwsbrief van de ChristenUnie Ommen 
kent een oplage van ongeveer 600 exempla-
ren. Naast de 200 leden ontvangen ongeveer 
400 belangstellenden deze Nieuwsbrief.
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Uiteraard blijven leden die geen mailadres 
hebben de informatie ontvangen zoals dat 
dusver is gedaan.
Echter m.b.t. de groep belangstellenden willen 
we graag een oproep doen om, indien u de 
Nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, uw mail-
adres te zenden via 
secretaris@ommen.christenunie.nl

Campagneactiviteiten voor Provinciale 
Staten verkiezingen van 20 maart
De campagnecommissie heeft de volgende 
activiteiten geagendeerd:

• Fotowedstrijd om Plekken van waarde in 
Ommen en omgeving te voor het voetlicht 
te brengen

• Actie voor ideeën m.b.t. duurzaamheid, 
vergroening, alternatieve energie

• Actie m.b.t. bereikbaarheid Ommen; waar-
bij ChristenUnie de noodzaak ziet dat dit op 
provinciaal niveau moet worden aangepakt

• Rond de verkiezingen van 20 maart zal een 
aantal flyer-acties worden uitgevoerd in het 
centrum en bij het station

• Rond de verkiezingen van 20 maart zullen 
een aantal flyer-acties worden uitgevoerd 
in centrum en bij station

• Voorgenomen Werkbezoeken:

 º  Agrarische bedrijven; bewust boeren

 º  Buurtzorg Ommen

 º  Waterschap in het Vechtdal; samen 
met ChristenUnie Provincie en Water-
schappen op 1 maart vanaf 13.00 uur. 
Mocht u mee willen met dit werkbezoek, 
gaarne opgeven via secretaris@ommen.
christenunie.nl

Mocht u ons willen helpen bij een van deze 
activiteiten dan kunt u zich aanmelden via
campagne@ommen.christenunie.nl

Graag willen wij u nog herinneren aan de 
mogelijkheid om dit (campagne) werk finan-
cieel te ondersteunen. Deze giften zijn fiscaal 
aftrekbaar. Maar nog belangrijker is het om 
het werk van de ChristenUnie te ondersteunen 
door gebed.

Ledenvergadering
Noteer alvast in uw agenda; de ledenverga-
dering op 21 mei 2019 bij de Veste; thema 
Woningbouw beleid

 

Blad  5 

• Actie voor ideeën m.b.t. duurzaamheid, 
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• Actie m.b.t. bereikbaarheid Ommen; waarbij 
ChristenUnie de noodzaak ziet dat dit op 
provinciaal niveau moet worden aangepakt 
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en bij station 
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Waterschappen op 1 maart vanaf 13.00 
uur. Mocht u mee willen met dit 
werkbezoek, gaarne opgeven via 
secretaris@ommen.christenunie.nl 

Mocht u ons willen helpen bij een van deze 
activiteiten dan kunt u zich aanmelden via 
campagne@ommen.christenunie.nl 
 
Graag willen wij u nog herinneren aan de 
mogelijkheid om dit (campagne) werk financieel te 
ondersteunen. Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar. 
Maar nog belangrijker is het om het werk van de 
ChristenUnie te ondersteunen door gebed. 
 

Ledenvergadering 
Noteer alvast in uw agenda; de ledenvergadering op 
21 mei 2019 bij de Veste; thema Woningbouw 
beleid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bestuur 
Voorzitter  J. Westert  
Secretaris  H. Hiemstra 

Balkerweg 72a   
7739 PT Vinkenbuurt 
Tel. 0523 – 657 007 

secretaris@ommen.christenunie.nl  
Penningmeester G. Klarenbeek 
  
  

 
Fractie 

Fractievoorzitter F.C.T. van der Mooren 
 G.J.P. Marsman  
 M.H. Hemstede 
                  J. Wind 
       G.J. Ekkelkamp 
   fractie@ommen.christenunie.nl 

 
   Wethouder  
B. Jaspers Faijer 
      
   Giften 

IBAN: NL12INGB0009028273 
t.n.v. ChristenUnie Ommen 


