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In ’t Vizier
Rudy Ligtenberg, eindredacteur Vizier

Soms is het nodig om het vizier weer even scherp
te stellen. Zien we het allemaal nog goed? In de
huidige discussie over de milieuproblematiek
staan klimaatsceptici en klimaatdrammers nogal
eens lijnrecht tegenover elkaar.

Beeld: ©NicolevanAs

Vizier gaat digitaal!
Nico de Jager, fractievoorzitter Statenfractie ChristenUnie & SGP

Vandaag slaat u bij een heerlijke kop koffie of thee
uw papieren Vizier open en gaat u er eens goed
voor zitten. Wellicht keek u vanaf het moment
dat de Vizier op de mat plofte wel uit naar zo’n
heerlijk verdiepingsmoment. En dan ziet u het
staan: “Vizier gaat digitaal”. In een tijd waarin we
dagelijks worden geconfronteerd met digitalisering
en data kijkt u daar niet meteen van op. Maar
toch… Vizier ook?
Vizier is een kwalitatief hoogstaand stukje informatievoorziening met oude papieren. In de voorbereiding
op deze uitgave stuitte ik op een exemplaar van zo’n
twintig jaar terug met foto’s van een jonge versie van
onze voorgangers. Op zich al een artikel waard. Het
mooie van de papieren Vizier is dat je het lekker vast
kunt pakken. Papier leidt ook minder af, want pop-ups
verschijnen er niet. Je concentratie neemt toe en dat
kun je goed gebruiken om de artikelen door te lezen
die veel dieper op het nieuws ingaan dan we van
nieuwssites gewend zijn.
Waarom dan toch digitaal? Nou, digitaal heeft best
een aantal voordelen. Een digitale Vizier speelt in op
de behoefte om nieuws te kunnen checken wanneer
u dat wilt en vooral waar u dat wilt. Daarnaast is de
verwerkingstijd een stuk sneller, met veel minder
voorbereidingstijd. Zo kunnen wij tijdens vergaderingen het nieuws al voorbereiden. En hoewel papier

en digitaal milieuvoordelen en -nadelen hebben,
denken wij toch dat digitaal per saldo beter is het
voor het milieu. Daarin nemen we ook het kostenaspect van duurzaam papier mee, inclusief de kosten
van verzenden.
Voor de digitale versie hebben wij wel uw e-mailadres nodig. In veel gevallen hebben wij dit al. Dan
sturen we daar de digitale Vizier voortaan naar toe.
Soms hebben wij uw (juiste) e-mailadres niet. Wilt
u dan doorgeven op welk e-mailadres u Vizier wilt
ontvangen? Ook als u twijfelt! Beter een e-mail te
veel dan te weinig! Als u de digitale versie niet wilt
ontvangen, kunt u dat natuurlijk ook aangeven.
Uiteraard kunt u zich op elk moment ook afmelden.
Als een digitale versie voor u echt problemen
oplevert, wilt u dat dan ook aangeven? Dat kan
via hetzelfde e-mailadres of stuur een bericht naar
Statenfractie ChristenUnie & SGP, Postbus 90602,
2509 LP Den Haag. We kijken dan of en hoe we dit
op kunnen lossen. In het kader hiernaast vindt u alle
mogelijkheden om uw (juiste) e-mailadres aan ons
door te geven.

Ook orthodoxe christenen kunnen op dit punt heel
uiteenlopende opvattingen hebben. Niemand zal
echter betwisten dat het een Bijbelse opdracht is om de
Schepping niet alleen te bouwen, maar ook te bewaren.
Het is daarom niet vreemd dat binnen de fractie ChristenUnie & SGP wordt nagedacht over het vormgeven
van deze opdracht. In dit nummer van Vizier treft u daar
ook weer voorbeelden van aan. Tegelijk is het goed om
ook het productieproces van dit blad tegen het licht
te houden. Hoe verantwoord is het om elke keer weer
veel papier en plastic te spenderen als er ook andere
mogelijkheden zijn? U leest er alles over. Misschien wel
voor het laatst op papier.

Info over
doorgeven van
uw e-mailadres
Marianne van der Kooij,
fractiemedewerker
Wilt u doorgeven op welk e-mailadres
u Vizier wil ontvangen? U kunt dit zelf
wijzigen via www.christenunie.nl/
mijnchristenunie.
Via Partijbureau ChristenUnie:
Per e-mail:
ledenadministratie@christenunie.nl
Per post:
Postbus 439, 3800 AK Amersfoort
Via website:
zuidholland.christenunie.nl/nieuwsbrief

Wij schakelen dit jaar over van een papieren naar een
digitale Vizier. We kunnen ons voorstellen dat u daar
een beetje aan moet wennen. Maar wij gaan daar een
goede digitale versie van het blad tegenover zetten!

Commissies

Poldermozaïek

Column: Storm

Wat doet een Statencommissie
eigenlijk? Een heldere uitleg door de
Statenleden over vier commissies.

Wat heeft de historische Kruikiuskaart uit
1712 te maken met de waterkwaliteit in
Delfland?

Stormen razen soms in korte tijd over
ons heen. Hoe gaat onze fractie om met
stormschade?
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Wat gebeurt er in de Statencommissies?
De Statenleden geven uitleg over vier commissies

assistive-listening-systems

Een luisterend oor
Marianne van der Kooij,
fractiemedewerker ChristenUnie & SGP

In deze rubriek ga ik in gesprek met een inwoner
van Zuid-Holland. Zomaar een inwoner waarmee ik
een gesprek heb. Op straat, op een bankje, over de
provincie Zuid-Holland.
Een luisterend oor vind ik bij Anne Nijlant uit Ypenburg.
Ze is student, net 18 jaar en woont in Ypenburg
Den Haag.
Bijna elke maand is er een vergadering van Provinciale Staten. In die vergadering worden besluiten
genomen die voorbereid zijn in verschillende
commissies. Zo’n commissie behandelt conceptbesluiten en vergadert ook bijna elke maand.
De conceptbesluiten die in de commissies worden
behandeld zijn voorbereid door het college van
Gedeputeerde Staten.
Nico de Jager. De commissie BMM (Bestuur,
Maatschappij en Middelen)
Een van die commissies is de commissie BMM, wat
staat voor Bestuur, Maatschappij en Middelen. Het
is een over het algemeen voor een buitenstaander
wat onzichtbare commissie, hoewel bijvoorbeeld
een gemeentelijke herindeling veel mensen best
zal interesseren. Andere onderwerpen die in deze
commissie aan de orde komen zijn onder meer de
jaarlijkse begroting van de provincie, de jaarrekening,
verslagen van de situatie bij de 55 gemeenten in de
provincie, informatie over hoe de provinciale ambtelijke organisatie ervoor staat en een aantal cultuuronderwerpen.

economische en agrarische bedrijvigheid en natuur
op een klein oppervlak. Namens de fractie zitten
Jacco Schonewille en ik in commissie KNM: Jacco als
woordvoerder stikstof, zeer zorgwekkende stoffen,
VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving),
recreatie en sport, en ik als woordvoerder klimaatadaptatie, landbouw, natuur, water, bodemdaling.
Voorzitter van de commissie is Gerard v.d. Breevaart;
daarmee is onze fractie goed vertegenwoordigd in
deze commissie.

Wat weet je van de provincie?
“Ik weet dat Nederland is opgedeeld in provincies.
Verder weet ik er niet zoveel van, het ligt ook aan waar
je interesse ligt.”

Jacco Schonewille. De commissie BE (Bereikbaarheid
en Energie)
De commissie Bereikbaarheid en Energie (BE) gaat
over alles wat te maken heeft met vervoer (zowel
openbaar vervoer als wegen) en hoe we als provincie
omgaan met het energievraagstuk (hieronder valt
bijvoorbeeld de opwekking van energie via
windmolens).

Een stelling: Provinciale politiek is écht anders dan
plaatselijke politiek
”Nee, ik weet wel wat van de gemeente, maar niet
echt van provincie. Ik ben me er nog niet zo van
bewust. Niet zoals mijn ouders bijvoorbeeld, die
weten er wel meer van.”

Deze commissie is verantwoordelijk voor het behalen
van de doelen die zijn opgenomen in het coalitieakkoord - de hoofdstukken Bereikbaar Zuid-Holland en
Schone energie voor iedereen. Vanzelfsprekend heeft
dit ook alles te maken met de leefomgeving.

Djoeki van Woerden-Kerssen.
De commissie KNM (Klimaat,
Belangrijke onderwerpen die
Natuur en Milieu)
nu spelen zijn de Rijnland
In de commissie KNM worden
Route, Beter Bereikbaar
onderwerpen besproken
Gouwe (waarin onder
die te maken hebben met
Achter deze
meer de N207 Zuid valt),
klimaat, natuur en milieu,
abstracte termen
het warmtedossier (dat
bijvoorbeeld de stikstofproschuilt
uw
concrete
in samenwerking met de
blematiek. We beseffen dat
gemeente Rotterdam loopt)
natuur en biodiversiteit in
leefomgeving
en vanzelfsprekend het
Zuid-Holland beschermd,
realiseren van de energiehersteld en verbeterd moeten
opgave die vanuit het
worden en dat we wat stikstof
Klimaatakkoord ook tot ons
betreft te lang op te grote
komt. De commissie BE is een belangrijke commissie;
voet hebben geleefd. We bezochten boeren en zagen
de behandelde onderwerpen hebben vaak een directe
hoe het stikstofprobleem leidt tot onzekerheid bij
impact op veel inwoners van Zuid-Holland. Het is mooi
hen. Op welke manier kunnen zij doorgaan met hun
om te zien dat veel ambities die wij in onze verkiebedrijf, hun levenswerk? Wat past wel en niet binnen
zingsprogramma’s hebben opgenomen ook vorm
de beleidsregels? Wij hebben in de commissie onze
krijgen in deze commissie.
waardering voor de agrarische sector uitgesproken
en aangedrongen op het bieden van perspectief voor
Gerard van de Breevaart. De commissie RWE (Ruimte,
boeren en tuinders. En op een eerlijke verdeling van
Wonen en Economie)
de stikstofbeperkingen over de verschillende sectoren
In de commissie RWE is Wonen wel het hoofdthema op
in de provincie.
dit moment. Stikstof gooit op dit terrein echt veel roet
in het eten. In veel segmenten in onze provincie neemt
Andere onderwerpen die in afgelopen maanden in
het woningtekort schrikbarend toe. Met alle, soms
de commissie KNM aan bod kwamen, waren het
schrijnende, gevolgen van dien. Elkaar opjutten helpt
Klimaatakkoord, de begrenzing van Natuur Netwerk
niet, maar we moeten oplossingen zoeken. Los van
Nederland in de Krimpenerwaard, de waterkwaliteit
deze algemene situatie hebben wij ons de laatste tijd
van de Meeslouwerplas (wij steunden het voorstel
sterk gemaakt voor de daklozenproblematiek en met de
om nader onderzoek te doen naar verbetering van
situatie rond woningbouwlocatie Valkenburg in Katwijk.
de waterkwaliteit), Zeer Zorgwekkende Stoffen en de
ambitie Luchtkwaliteit. We vroegen aandacht voor
Wat is de beste oplossing per situatie? We houden
klimaatadaptatie en voor de bodemdaling. Achter
alle lijnen open om aan de juiste informatie te komen.
deze abstracte termen schuilt uw concrete leefomAan onze inzet zal het niet liggen.
geving: het gaat om schone lucht, schoon water,

Weet je wat de provincie doet of regelt?
“Ik weet het niet precies. Ik neem aan dat de provincie
een beetje het overzicht heeft over de gemeenten en
ook een deel controleert? En van de infrastructuur
dingen regelt. Het provinciehuis zit hier in Den Haag!”

Nog een stelling: De provinciale politiek is
dichterbij dan je denkt, ook voor een burger
“We hebben het met maatschappijleer op de
middelbare school wel over de provincie gehad, maar
dat is niet zo blijven hangen. Ik ben student en mag
straks voor de eerste keer gaan stemmen. Ook al ben
ik niet zo heel erg geïnteresseerd in politiek, dan ga ik
me er zeker meer in verdiepen. Ik weet dat vrijheid om
te stemmen niet overal in de wereld vanzelfsprekend
is, dus ik ga er zeker gebruik van maken dat ik mag
stemmen!”
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Het poldermozaïek van Delfland
Pieter-Jan Hofman (ChristenUnie), lid algemeen bestuur namens ChristenUnie/SGP
bij hoogheemraadschap Delfland

Nico de Jager
fractievoorzitter ChristenUnie & SGP

Beeld: Cees van der Wal

Storm
Tijdens het schrijven van deze column is storm Ciara
op komst. Ik kom zelf nog uit de tijd dat een storm je
min of meer overkwam, maar nu kan dat al dagen van
tevoren aangegeven worden. Via de codes geel, oranje
en rood krijg je dan een indruk van wat je te wachten
staat. Ergens, diep vanbinnen, geeft die nieuwe
zekerheid tegelijkertijd weer onzekerheid: als achteraf
gaat blijken dat het meevalt, dan ga ik mij voor niets
voorbereiden. Niets zo veranderlijk als het weer, toch?

Bij het uitwerken van ruimtelijke plannen wordt
in Zuid-Holland nog onvoldoende stilgestaan bij
het belang van de historie van het watersysteem.
Dit belang is doorslaggevend voor een goede
“waterverzekering”.
Bij de keuze van bestemmingen in de regio moet de
af- en aanvoer en de bescherming tegen hoogwater
worden geborgd. Het vooraf nagaan van de ontstaansgeschiedenis van het watersysteem voorkomt
problemen. Historisch kaartmateriaal vormt een
opmaat voor een goed ontwerp. Nog steeds wordt
voortgeborduurd op de ontginning en landaanwinning
van eeuwen geleden. Deze bakermat voor het waterbeleid geeft inzicht en houvast voor de te volgen
waterkoers. Aan de hand van de Kruikiuskaart uit
1712 -één van de iconen van Delfland- kan het huidige
landschap worden gelezen en begrepen.
Gedempte waterlopen en vaarverbindingen kunnen
weer worden hersteld. Vooral voor verstedelijkte
gebieden is dit van grote waarde. De watercirculatie
en -berging kan worden uitgebreid, een belangrijk
gegeven bij de aanpak van klimaatadaptatie en de
zorg voor verkoeling tijdens zomerperioden. Voor het
landelijke gebied vormt watercirculatie de basis voor

de verbetering van de waterkwaliteit en de inzet van
waterbevoorrading.
Een niet onbelangrijke schakel vormen de vroegere
vaarverbindingen tussen boezem en polders. Delfland
heeft veel overtomen (overhalen of windassen)
gekend. Via een overtoom konden scheepjes (pramen)
over de dijk worden gezet. De polderwateren waren
vroeger van belang voor het vervoer van landbouwproducten. Het weer toegankelijk maken van deze
wateren voor de kleine vaart geeft een impuls aan
de recreatie van de regio en is ook van nut voor het
verbeteren van de waterkwaliteit.
Onlangs is door het algemeen bestuur van Delfland de
Watervisie voor de regio vastgesteld. Het cultuurhistorisch erfgoed is één van de dragers voor de realisatie
van de watervraagstukken. De inbreng van bewoners
met betrekking tot de geschiedenis van de streek is
een niet onbelangrijk aspect voor de oplossing van
watervraagstukken. Het grootste karwei moet nog
plaatsvinden. We moeten het poldermozaïek van
Delfland niet alleen conserveren maar ook consumeren. Erop of eronder, cultureel watererfgoed is de
spil voor waterstaatszorg.
Foto: HH Delfland onthult Kruikiuskaart

Een jaar geleden was er ook storm op komst. De
verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart
2019, met de daaraan gekoppelde verkiezingen
voor de Eerste Kamer, wierpen hun schaduwen
vooruit. Forum voor Democratie (FvD) zou voor het
eerst mee doen aan deze verkiezingen en stond op
winst in de peilingen. Een waar schrikbeeld voor
de een: code rood. Anderen deden het af met code
geel. De voorspellingen zaten er niet ver naast. FvD
won inderdaad en wel met een overweldigende
meerderheid.
Plotseling stond ook onze fractie in de belangstelling.
Als derde fractie in grootte lag deelname aan de
formatie voor de hand. Komen we er normaal
gesproken wat minder aan te pas in de media, nu
werd dat ineens anders. Helaas werd er vooral over en
weinig met ons gesproken. Bronnen van buiten bleken
geschiktere stuurlui aan de spreekwoordelijke wal.
Storm ook in onze normaal zo gemoedelijke fractie.
Ook hier de kleuren geel, oranje en rood. Een storm
die pas weer ging liggen toen begin september na
lange en intensieve formatieonderhandelingen de
tweede formatiepoging slaagde en er een nieuw
college van Gedeputeerde Staten aantrad.
Stormen razen in korte tijd over ons heen. Soms
valt het mee, maar nu viel het tegen. We zijn echter
met goede moed en met gebed aan de slag gegaan
met de stormschade. En nu kijken we inmiddels
dankbaar vooruit. We hebben er zin in, weten elkaar
goed te vinden en werken prima samen! En we
weten: als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs
zwoegen zijn bouwers daaraan.

Bestuur Provinciale Unie ChristenUnie Zuid-Holland
Nico de Waal, voorzitter Provinciale Unie ChristenUnie Zuid-Holland

Wie vormen het bestuur van de Provinciale Unie
Zuid-Holland? Het bestuur bestaat (per 1 februari
2020) uit de volgende personen (alfabetisch):
• Alexander Arentshorst, Hillegom, penningmeester
(opvolger van Rens den Hollander)
• Ruud van Asperen, Oude-Tonge, privacy en website
• Miranda Grinwis, Ouddorp, secretaris
(opvolger van Greet van den Bergh)
• Rens den Hollander, Zevenhuizen, penningmeester
(neemt afscheid 25 maart)
• Sandra Korteweg, Ridderkerk
(neemt afscheid 25 maart)
• Hans Storm, Den Haag, politiek secretaris
• Jan Verspuij, Giessenburg, 2e voorzitter

• Nico de Waal, Waddinxveen, voorzitter
(opvolger van Jan Harm Boiten)
Het bestuur zoekt enkele nieuwe bestuursleden. Wij
zouden in ieder geval graag iemand vinden die op het
vlak van de communicatie een steentje wil bijdragen.
Wij zijn een open en dynamisch bestuur, dat zowel haar
functie goed wil vervullen als wil bijdragen aan bewustwording en kennis. Ook willen we graag verjonging van
en meer vrouwen in het bestuur: wie pakt de handschoen op? Zelf of door anderen te attenderen op ons.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de voorzitter Nico de Waal, via e-mail voorzitter@
zuidholland.christenunie.nl.
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We komen naar u
toe! (Deel 2)

Gast van de fractie
Matthijs Kortleven, fractievoorzitter ChristenUnie
Bodegraven-Reeuwijk

Arjan Witte, Statenlid ChristenUnie

In de vorige Vizier presenteerden wij onze ambitie
om in 2020 alle gemeenten en waterschappen met
een ChristenUnie- of SGP-fractie en combinaties
daarvan te bezoeken. In dit nummer van Vizier
eerst de cijfers: in januari en februari hebben we 7
fracties bezocht. Dat is 15 procent van het aantal
gemeenten en waterschappen met een ChristenUnie- en/of SGP-vertegenwoordiging. Met veel
andere fracties is al een afspraak gemaakt of loopt
het contact daarover inmiddels. Dank daarvoor!
En belangrijker dan de cijfers: Het blijkt nuttig en
leuk om contacten te onderhouden! De ontmoetingen verlopen (tot nu toe) in een goede sfeer. Het
is goed om elkaar te ontmoeten. Je neemt voor een
inhoudelijk vraagstuk gemakkelijker contact op met
iemand die je al kent.
De gesprekken gaan vooral over zaken waarin
gemeenten en provincie beiden een rol hebben en
daarbij afhankelijk van elkaar zijn. Ik noem enkele
belangrijke punten. Hoe komen we tot voldoende
locaties voor de bouw van woningen, juist voor
starters, middeninkomens en sociale huur? Hoe
komen we tot een ambitieuze en eerlijke regionale
energiestrategie? Hoe lossen we verkeersknelpunten op de provinciale wegen op? Er zijn zorgen
over de kwaliteit van het openbaar vervoer,
inclusief de waterbus. En kan de provincie wat
doen aan vliegtuigoverlast die door Schiphol wordt
veroorzaakt?

In de rubriek “Gast van de fractie” dit keer een
interview met Matthijs Kortleven. Met zijn vrouw
Ineke woont hij in het buitengebied van Reeuwijk.
Ze hebben drie kinderen en vier kleinkinderen.
Met een onderbreking van een jaar heeft Matthijs
vanaf 2002 tot september 2016 als raadslid deel
uitgemaakt van de gemeenteraad van Alphen aan
den Rijn. In mei 2018 is hij beëdigd als raadslid in
Bodegraven-Reeuwijk.
Naast de politiek is hij ook kerkelijk actief. In zijn
jonge jaren als jeugdwerkleider, jeugdouderling en
later als ouderling en voorzitter van de kerkenraad.
Matthijs werkt deels bij de overheid in het crisismanagement en hij heeft een eigen coachings- en
trainingsbureau. Voor hem een mooie afwisselende
combinatie. Na zijn bezoek aan de fractievergadering
van 2 maart stelden wij hem enkele vragen.
U was even te gast bij onze fractie. Welke indruk
hebt u gekregen?
“Het is goed om bij elkaar in de keuken te kijken.
De sfeer was ontspannen en er werd echt inhoudelijk en politiek doorgesproken over de geagendeerde onderwerpen.”
Wat is de belangrijkste problematiek van
jullie regio?
“Wat nu op ons bord ligt is de Regionale Energie
Strategie (RES). Het is goed om daarin met elkaar
op te trekken. Het is ingewikkelde materie die
goed doordacht moet worden. Huisvesting van
arbeidsmigranten is een heikel onderwerp. Het
zou beter zijn dit niet per gemeente op te pakken
maar regionaal. Het Reeuwijks Plassengebied is
een kwetsbaar gebied. Wat niet plaatselijk opgelost
kan worden en de nodige hoofdbrekens kost is de
bodemdaling en het tegengaan daarvan.”
Wat kan Zuid-Holland voor jullie doen?
“Over de RES en de huisvesting van arbeidsmigranten heb ik meteen een afspraak kunnen maken
met Nico de Jager. Die onderwerpen gaan we dus op
korte termijn met elkaar verkennen.”

Wij komen naar de gemeenten toe, maar u kunt
ook gewoon rechtstreeks contact opnemen met de
portefeuillehouder uit de fractie over een bepaald
dossier. Betreft het een algemene vraag of weet
u niet wie u moet hebben, neem dan contact op
met uw regiocontactpersoon uit de fractie. Op de
websites van de Statenfracties ChristenUnie en
SGP vindt u de portefeuille- en regioverdeling en de
contactgegevens.

Uitgave
ChristenUnie&SGP Statenfractie en de provinciale verenigingen
van de ChristenUnie en de SGP in Zuid-Holland.
Verschijnt 3 keer per jaar in een oplage van ruim 14500
exemplaren.
Redactie
Nico de Jager, Rudy Ligtenberg, Marianne van der Kooij,
Wim de Roos en Djoeki van Woerden-Kerssen
Vormgeving en productie
Drukkerij Holland bv, Alphen aan den Rijn

De provinciale politiek is dichterbij dan je denkt,
ook voor raadsleden.
“Deze stelling is zeker waar. Het zijn over het
algemeen dezelfde onderwerpen die op de agenda
staan. RES is daar een voorbeeld van. Een ander
voorbeeld is dat Bodegraven-Reeuwijk een plan
heeft om windmolens te plaatsen langs de N11.
De provincie staat dat niet toe. Het is goed om
elkaars standpunten daarin te weten. Dit is
ook typisch een onderwerp dat samenwerking
verlangt.”

Matthijs Kortleven

Is meer afstemming tussen lokale fracties en de
Statenfractie gewenst? Waar denkt u dan aan?
“Meer afstemming is zeker nodig. Het organiseren
van achterbanbijeenkomsten kan daarbij enorm
helpen. Net als het invulling geven aan ”gast van de
fractie”. En gebruikmaken van de kennis en kunde
van de contactpersonen die elke fractie toegewezen
heeft gekregen.”
Kijkt u na dit bezoek anders tegen het Statenwerk
aan?
“Ik kijk niet anders tegen het Statenwerk aan. Ik
besef nu wel dat we te weinig gebruikmaken van
elkaars kennis en kunde.”
Hebt u nog een tip voor de raadsleden, of voor de
Statenfractie?
“Zeker, voor raadsleden: geef gehoor aan een
uitnodiging als gast van de fractie. Voor de Staten:
geef invulling aan de gast van de fractie. Bijvoorbeeld door te vragen een onderwerp op de agenda
van de fractie te plaatsen dat de gast graag wil
bespreken. Er zijn methodes voor om dat kort te
doen en de gast toch met voldoende informatie
huiswaarts te laten keren.”

Adreswijzigingen
Bij verhuizing of opzegging graag een bericht
naar het partijbureau:
Ledenadministratie ChristenUnie
Postbus 439
3800 AK AMERSFOORT
E-mail: ledenadministratie@christenunie.nl

Informatie
website: www.zuidholland.christenunie.nl

Contact met de fractie of de redactie
Telefoon: 070 - 441 7051
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
E-mail: fractie@zuid-holland.christenunie-sgp.nl
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twitter: @CU_ZH
Fotoverantwoording
Statenfractie, Marianne van der Kooij

