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Jaarverslag kiesvereniging Westland 2014 

Het ledental is in het verslagjaar 2014 gedaald van 129 naar 125 leden. Helaas is 1 
lid in dit verslagjaar overleden en zijn er om uiteenlopende redenen lidmaatschappen 
beëindigd. Gelukkig mochten wij ook enkele nieuwe leden verwelkomen.  

Het jaar 2014 was het jaar van de verkiezing van de nieuwe gemeenteraad. De 
aftrap voor de campagne werd gehouden in een gezamenlijke verkiezingsavond met 
de SGP op 7 februari in Naaldwijk. Helaas kon Carla Dik-Faber hierbij niet aanwezig 
zijn. Samen met de SGP-kiesvereniging is met succes deelgenomen aan deze 
verkiezingen op 19 maart. Lijsttrekker was Leen Snijders van de SGP; voor de 
ChristenUnie stond Dick de Heer op de tweede plaats. Zowel Leen Snijders als Dick 
de Heer zijn gekozen en lid geworden van de nieuwe gemeenteraad. We zijn als 
bestuur dankbaar dat Koos Koolstra in de nieuwe zittingsperiode namens de 
ChristenUnie de functie van fractieadviseur wil bekleden.  

Dit jaar is er een nieuw verkiezingsprogramma geschreven in een begrijpelijke taal, 
om een duidelijke communicatie te hebben met potentiële kiezers. De website van de 
gezamenlijke fractie is daartoe vernieuwd.  

De fractievergaderingen van de gemeenteraad zijn per toerbeurt 11 maal bezocht 
door bestuursleden van onze kiesvereniging. Het bestuur van onze kiesvereniging 
bestond uit Keetie van der Wel-Kuipers, Rien Otto, Cees Vermeer, Guido Zwarts en 
Jolanda Duindam-Otto. Koos Koolstra is nu ook officieel lid van het bestuur 
geworden. Het bestuur heeft officieel 4 maal afzonderlijk vergaderd en niet officieel 
met het bestuur van de SGP. Uiteraard zijn er wel overlegmomenten in werkgroepen 
geweest in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.  

Bij het bezoek van Carla Dik-Faber aan Rijk Zwaan in De Lier op 8 januari 2014 zijn 

fractieleden en bestuursleden aanwezig geweest.  

Voor de verkiezingen voor het Europese parlement op donderdag 22 mei hebben we 

gezamenlijk met de SGP posters geplakt op de verkiezingsborden in het Westland. 

Het partijcongres op 23 juni in Ede is namens de kiesvereniging bezocht door een 

bestuurslid. 

Op 11 november is een gedeelte van het bestuur in Waddinxveen aanwezig geweest 

bij het vaststellen van de kandidatenlijsten voor de waterschapsverkiezingen en de 

verkiezingen van leden voor de Provinciale Staten op 18 maart 2015.  

Een afvaardiging van het bestuur heeft de regionale bijeenkomst Zuidelijke 

Haaglanden in Pijnacker op 9 december bezocht. De Provinciale Unievergadering in 

Waddinxveen op 11 november 2014 is ook door bestuursleden bezocht.  

Wij zijn dankbaar dat God bestuur, raadsleden en fractieadviseurs en -medewerkers 

de kracht en wijsheid heeft gegeven voor het uitdragen van Christelijke politiek in de 

gemeente Westland. 
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