
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contactblad

Uitgave:10 

Evaluatie contactblad 
Beste ChristenUnie leden, met deze uitgave van het 
contactblad, schrijven we onze 10e uitgave! Een 
prestatie waar we met dankbaarheid op terugkijken 
samen met het redactieteam. Het doel van ons 
contactblad is het delen van informatie over de lokale 
activiteiten vanuit de ChristenUnie Rijssen-Holten. 
Met die informatie willen we u en jou meer 
betrekken, zodat iedereen weet wat er speelt.  
 
Lokale politiek staat voor de één ver weg en voor de 
ander dichtbij. Hoe u er ook in staat, de ChristenUnie 
wil er zijn voor iedereen! De standpunten die de 
ChristenUnie inneemt, ook in de coalitie waarin we 
deelnemen, hebben invloed op onze gemeente 
Rijssen-Holten. De verbinding met u en jou als lid en 
burger zijn daarbij belangrijk.  
 
Met ons contactblad, dat ieder kwartaal verschijnt, 
delen we informatie vanuit de fractie, het bestuur, 
CU-weetjes, maar vooral ook onze identiteit. Onze 
Christelijke identiteit is de basis waaruit we mogen 
werken en bouwen.    
 
Bij een 10e uitgave is het goed om eens stil te staan 
en in de spiegel te kijken. Zijn we tevreden? Wat 
kunnen we verbeteren? Waarin kunnen we 
ontwikkelen? Om antwoord te krijgen op al die 
vragen, hebben we een korte enquête opgesteld. 
Deze vragen kunt u invullen via de onderstaande link: 
Link: 
 
 https://forms.office.com/r/bp7UqiTSUf  
 
De mogelijkheid om de enquête in te vullen is tot 
zaterdag 31 juli.     
 
We stellen het zeer op prijs als u de moeite neemt om 
de vragen in te vullen. Alvast bedankt voor de 
betrokkenheid!  
 
Hartelijke groet, 
Hendrie Voortman  
Bestuurslid ChristenUnie Rijssen-Holten  
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Na een drukke- en bewogen politieke periode komen 
wij steeds dichter bij de zomervakantie. Een van de 
meest spraakmakende onderwerpen uit de politiek 
van de afgelopen jaren is onlangs besproken. Dit 
waren namelijk de windmolens. Er is een speciale 
commissievergadering georganiseerd voor 
insprekers over het onderwerp windmolens. Op deze 
avond waren totaal 14 insprekers. De boodschap van 
een aantal van de insprekers was, om eerst toch nog 
eens onderzoek te doen naar de huidige situatie voor 
wat betreft de al genomen maatregelen. Het rapport, 
wat de basis is voor het bepalen van de te nemen 
maatregelen, is namelijk al wat jaren oud. Zo zijn er, 
na het maken van het rapport, al heel wat 
maatregelen getroffen door diverse bedrijven. 
Hierbij valt ook te denken aan de alternatieve 
brandstoffen die de transportsector is gaan 
gebruiken. Een andere boodschap was om ook eens 
te gaan kijken naar goede alternatieven voor 
windmolens. Vrij snel na deze inspreekavond is het 
college naar buiten gekomen met de mededeling dat 
het proces rondom de windmolens voorlopig stop 
wordt gezet en dat er eerst naar alternatieven wordt 
gekeken. 
 
Parallel aan het proces van de windmolens lopen de 
voorbereidingen voor de kadernota. Op 21 juni is 
deze gezamenlijke commissievergadering geweest. 
In verband met extra kosten op de verschillende 
onderdelen is er dit jaar vrijwel geen geld over voor 
extra zaken. 

 
Hiernaast is er een gespreksavond voor het 
verkiezingsprogramma geweest. Deze avond is 
namens het bestuur georganiseerd door de 
programma- en campagne commissie. Ter 
voorbereiding op deze avond zijn er leuke filmpjes 
opgenomen. Naast het bestuur, fractie en de 
programmacommissie waren er ook een aantal 
enthousiaste inwoners die een goede inbreng 
hadden. De onderwerpen die zijn besproken waren: 
Energietransitie hoe? / verkeersveiligheid / open 
ogen in de wijk en wonen in de toekomst. Aan de 
hand van de inbreng van de aanwezigen werd er 
e.e.a. op een bord geschetst.  
 

https://forms.office.com/r/bp7UqiTSUf


 
 

 

 

 

 

 

 

www.rijssen-holten.christenunie.nl 

redactie@rijssen-holten.christenunie.nl 

Financiële ondersteuning is van harte welkom op: 

IBAN NL 07 RABO 0347 3157 04 

 
 

 
Naast het politieke werk mogen wij allemaal 
dankbaar zijn dat er steeds meer mogelijkheden 
komen om elkaar fysiek te ontmoeten. Toch horen 
wij nog regelmatig over ernstig zieken en 
sterfgevallen door corona. Laten wij dan ook de 
zieken en mensen die een dierbaar iemand hebben 
verloren meenemen in ons gebed. Wij wensen 
iedereen voor de komende periode een fijne 
vakantie en Gods zegen toe. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   

- Bert Visser, onze vaste medewerker voor deze 
column is al geruime tijd geveld door het Covid-19 
virus.  Bert is sinds de week van 6 mei opgenomen in 
het ziekenhuis. In die week nam hij de telefoon nog 
op ondanks de beademingsapparatuur. Daarna is hij 
overgeplaatst naar de intensive care afdeling waar hij 
sedatie toegediend kreeg en zodoende tot week 25 
in slaap werd gehouden. Begin week 26 heeft het 
medisch team hem laten ontwaken. Bert begrijpt 
alles weer en er gloort voorzichtig wat herstel. We 
roepen eenieder op Bert en ook zijn vrouw Coby te 
gedenken in onze gebeden. 
 
- Vreugde is er te melden vanuit het gezin van ons 
bestuurslid Hendrie Voortman. Samen met zijn 
vrouw Corine werden ze de trotse ouders van een 
dochter. Zoals het vaak genoemd wordt: “moeder en 
kind maken het goed”. 
 
- Op woensdagavond 2 juni was er voor de inwoners 
van Rijssen-Holten de mogelijkheid om mee te 
denken over belangrijke zaken voor het wel en wee 
van onze gemeente. De avond kreeg de naam “CU 
sees you”. De belangrijkste thema’s zijn: Wonen in de 
toekomst, Energietransitie, Verkeersveiligheid en 
Naoberschap 2.0. 
 

 

Recreëren na vaccineren 
Als ik maar gevaccineerd ben dan kan ik op vakantie. 
Onder valse voorwendsels voorkruipen bij 
vaccinatiecentra. “Ho, ho” zegt u, “ik heb niet 
voorgekropen bij de vaccinatie” maar we moeten ons 
wel realiseren dat ruim 60% van de beschikbare 
vaccinaties terecht is gekomen bij de inwoners van 
de rijke landen. Canada kan de hele bevolking 5 keer 
vaccineren, wat schril afsteekt tegen veel 
derdewereldlanden.  De vakantie moest koste wat 
het kost veiliggesteld worden. Het eigenbelang druipt 
eraf. Gewild waren de vakantieadressen die een 
verblijf aanboden met gratis annuleren. Menigeen 
boekte iets in het buitenland en als extra veiligheid 
een onderkomen in Nederland. De zekerheid om op 
vakantie te kunnen gaan was belangrijk. Blijkbaar 
meent men recht te hebben om vakantie te houden 
op een tropisch eiland of in Verweggistan. Dit ‘eigen 
ik’ hebben we ook meegemaakt aan het begin van de 
corona uitbraak. Onder het motto: ‘ik wil en hoef niet 
te kort te komen’, ging men ongegeneerd en 
schaamteloos onnodig hamsteren in de winkels.  Dit 
zorgde ervoor dat anderen voor lege schappen 
kwamen te staan.  
 
In Matteüs 20 zet Christus de hele hiërarchie van de 
wereld op de kop. In vers 16 leert Hij ons dat vele 
eersten de laatsten zullen zijn. Wat bedoelde Hij 
daarmee? Bij Christus wordt niemand achtergesteld. 
Wanneer je recreëert in een tentje of je komt met 
een dikke camper, allen zijn bij Hem gelijk. Anders 
dan wij die vaak denken: ik heb meer rechten dan de 
ander. Bij Christus mag ik mij achteraan opstellen. 
In dit hoofdstuk lijkt het of de eigenaar van de 
wijngaard de ene voortrekt bij de ander. Maar 
Christus heeft het recht om allen gelijk te betalen Hij 
wil gerechtigheid zodat dat eenieder krijgt wat hij of 
zij nodig heeft. In onze maatschappij is er een boven- 
en ondergrens in de bedrijven en gemeenten. Overal 
is hiërarchie en dat is niet fout, zolang de heersende 
maar oog heeft voor de noden en belangen van hen 
die het minder hebben. 
  
Johan ten Hove 
 

 

 

Bert Blaazer 
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