
 

 

Jaarverslag ChristenUnie Teylingen 2017 
 
De afdeling ChristenUnie Teylingen is een samenwerkingsverband tussen leden van de 
ChristenUnie woonachtig in Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout en 
Warmond, politiek actief in de gemeenten Noordwijk (tot 2010) en Teylingen. 
 
Het doel is om de doelstellingen van de ChristenUnie te bevorderen en (mede) te realiseren op 
lokaal en provinciaal niveau. Centraal hierin staat het bedrijven van christelijke politiek, 
gegrond op Gods Woord, dat geldt op alle terreinen van het leven. 
   
Het bestuur van de ChristenUnie Teylingen bestond in 2016 uit een voorzitter (Frans Plevier te 
Sassenheim) en een secretaris/penningmeester (Pieter Janssen te Voorhout). Er is afscheid 
genomen van de interim voorzitter Jaap Oudes te Katwijk. 
 
Er waren begin 2017 in totaal 47 leden. Eind 2017 waren dat er 50 (17 in Noordwijk en 
Noordwijkerhout en 33 in Teylingen). Het totaal aantal leden is derhalve gegroeid met 3 leden  
in 2017.  Hierbij wordt opgemerkt dat het aantal leden in Noordwijk en Noordwijkerhout 
gedaald is met 1 lid en het aantal leden in Teylingen gestegen is met 4 nieuwe leden.  
 
In Teylingen heeft de ChristenUnie sinds maart 2010 een raadszetel welke wordt ingenomen 
door Frans Nederstigt en sinds maart 2014 2 burgerraadsleden die deelnemen in de Commissies 
Welzijn (Shari van den Hout) en Ruimte (Pieter Janssen).  
 
Er functioneerde in 2017 een fractie van de ChristenUnie in de gemeente Teylingen. De fractie 
vergaderde het hele jaar door over de agenda’s van de Gemeenteraad en de Commissies 
Ruimte, Welzijn en Bestuur, Financiën en Toerisme. Regelmatige deelnemers aan de 
fractievergaderingen waren Frans Nederstigt, Shari van den Hout, Frans Plevier, Mirjam Mack-
van Bellen, Elisa Verbree, Peter Heemskerk en Pieter Janssen.   
 
In verband met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 zijn wij in Teylingen al eind 
2016 begonnen met de campagne. Er is een halve pagina geadverteerd in De Teylinger met de 
tekst: “Wij wensen iedereen een gezegend 2017”. Er zijn in 2017 een aantal extra 
vergaderingen gehouden van de fractie voor overleg over het verkiezingsprogramma en de te 
voeren campagne. Op 12 december is er een ledenvergadering gehouden in de Oude Tol te 
Sassenheim waar de kieslijst en het verkiezingsprogramma zijn vastgesteld. Er hebben 14 
kandidaten bewilligd om op de lijst te staan. Als lijsttrekker is opnieuw Frans Nederstigt 
gevraagd en deze heeft daarin bewilligd. Shari van den Hout staat tweede op de lijst.   
 
Tenslotte dient nog vermeld te worden dat er door bestuurs- en fractieleden van de 
ChristenUnie Teylingen is deelgenomen aan de landelijke vergaderingen van de ChristenUnie 
in 2017.  
 
Secretaris ChristenUnie Teylingen, Pieter Janssen te Voorhout.  
Datum: 20 januari 2018.        


