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Met deze leuze gaat de ChristenUnie de landelijke verkiezingen in. Meestal vraag ik u:  
U GAAT TOCH OOK GEBRUIK MAKEN VAN UW STEMRECHT op 17 maart 2021?  
 
 
 
 
 
 
 
Ik citeer een klein stukje van de inleiding van het landelijk verkiezingsprogramma van de 
ChristenUnie: 
 
Door de Coronacrisis is onze samenleving stilgezet en in die stilte troffen we een prachtig land 
aan. Van mensen die hun mouwen opstropen en elkaar helpen met een doos boodschappen, 
visite aan het raam of een kaartje. Maar we realiseerden ons ook hoezeer ons land normaal 
gesproken speelbal is van wat er niet toe doet. Van de jacht naar groei en winst. Van het dikke ik 
en de dunne moraal. En we zagen hoe snel dat ons ook weer in z’n greep kreeg. De 
ChristenUnie gelooft dat onze samenleving anders is bedoeld. We zijn gemaakt voor geloof, 
hoop en liefde. Geschapen om naar elkaar en Gods schepping om te zien. We willen daarom 
een samenleving met meer aandacht voor elkaar en voor wat écht telt’. 
 
Ook in het Westland zijn er in de afgelopen periode mooie ontwikkelingen te zien geweest. 
Mensen die naar elkaar omzagen en zonder klagen gaan zij daarmee door. Geweldig! Die 
andere kant daar zijn wij in het Westland ook niet vies van. Daar is niets mis mee zolang het 
maar niet ten koste van de ander gaat. Samenleven betekent dat wij het samen moeten doen. 
Ieder op zijn of haar eigen terrein en gezamenlijk in de publieke ruimte. Ook wij willen graag 
kiezen voor wat écht telt.  
Als wij mee willen doen dan is er werk aan de winkel. In eerste instantie door uw stem uit te 
brengen op 17 maart. 
 
Namens het bestuur wens ik u gezondheid, meer aandacht voor elkaar en Gods zegen toe! 
 

 
  
Met vriendelijke groet, 
Keetie van der Wel-Kuipers 
 

 
‘KIEZEN VOOR WAT ÉCHT TELT’      door voorzitter Keetie van der Wel     

Neem ook eens een kijkje op onze website: www.cusgpwestland.nl of bezoek onze facebookpagina: facebook ChristenUnie-SGP 

Westland.  

Regelmatig plaatsen wij berichten over werkbezoeken, onze standpunten of columns van de (steun-)raadsleden. Uiteraard zijn 

reacties altijd welkom, stuur deze naar info@cusgpwestland.nl. 

Heeft u of heb jij iets te melden over bijvoorbeeld de leefomgeving, zoals overlast, onkruid etc., neem dan gerust contact op 

met één van onze aanspreekpunten. De namen en emailadressen staan vermeld op de website, onder het kopje CONTACT.     

 

 

http://www.cusgpwestland.nl
mailto:info@cusgpwestland.nl
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Toen het bestuur van de ChristenUnie mij vroeg wat meer te vertellen over het werk van een 
fractieondersteuner, bedacht ik me dat je deze functie niet vaak als vacature tegenkomt.  
 
Mijn naam is Anja Muilwijk-van der Hoeven, geboren en getogen en nog steeds wonend in 
Monster. 
 
Sinds 5 jaar werk ik voor de fractie ChristenUnie-SGP Westland. 
Mijn werkweek bestaat uit gemiddeld 8 uur.    
De functie vraagt een flexibele opstelling en geen ‘9 tot 5’ mentaliteit. In de praktijk komt het er 
dan ook op neer dat de invulling van mijn werkweek verspreid is over 5 tot 6 dagen.  
Veel werkzaamheden kan ik vanuit huis doen, dus dat geeft mij ook de mogelijkheid om een 
aantal taken flexibel in te vullen. 
 
Werken in een politieke omgeving betekent dynamiek en is daardoor nooit saai.  
 
De inhoud van mijn functie is afwisselend. Wat doe ik zoal?   
Het voorbereiden en notuleren van vergaderingen, meedenken en uitwerken van speerpunten, 
actueel houden van de website en facebook, persberichten en een column voor de krant 
schrijven. Ook het plannen van werkbezoeken hoort bij mijn taak. Meestal ga ik met de 
raadsleden mee voor verslaglegging, maak dan foto’s en zorg zo nodig voor een persbericht.  
Verder signaleer ik wanneer er zaken spelen die politiek belangrijk zijn voor onze fractie om 
actie te ondernemen. Afhankelijk van het onderwerp en de urgentie leg ik contacten of 
onderneem ik zelf actie.  

 
 
 
 

 
 
Wat mijn werk extra boeiend maakt, is dat je als fractiemedewerker de raadsleden ook 
inhoudelijk ondersteunt bij de standpuntbepaling ten aanzien van diverse onderwerpen. Om dit 
optimaal te kunnen doen volg ik regelmatig de commissie- en raadsvergaderingen. Meestal thuis 
op de bank via het TV-kanaal van gemeente Westland, maar vóór de coronacrisis was ik ook 
regelmatig in de Raadszaal te vinden.  
 
U zult begrijpen dat we in deze coronatijd veel zaken, zoals vergaderingen en bijeenkomsten, 
helaas digitaal moeten doen. Toch zijn we blij met de technische mogelijkheden, waardoor het 
politieke werk doorgang kan vinden.  
 
 
Anja Muilwijk     

 
Een kijkje in de werkzaamheden van een fractieondersteuner                  

 



3 

 

 Nieuwsbrief afdeling Westland                  Nr. 1 – maart 2021 

Verkiezingen voor de Tweede Kamer 

Op woensdag 17 maart mogen we naar de stembus. Wie dat wil kan ook al op maandag of dinsdag gaan 

stemmen. Wie ouder is dan 70 jaar kan per post stemmen. De ChristenUnie voert intensief campagne. 

Niet alleen via optredens van Gert-Jan Segers, Carola Schouten en andere kandidaat-kamerleden op de 

televisie. Ook plaatselijk proberen vrijwilligers aandacht te vragen voor de partij. Binnen het bestuur van 

CU Westland ben ik hiervoor de trekker geworden. Er zijn vier landelijke campagne-zaterdagen waarop 

landelijk en lokaal hetzelfde thema wordt uitgedragen. En dat alles corona-proof, zonder grootschalige 

bijeenkomsten. In december was het thema Waardig ouder worden. Toen heb ik namens de ChristenUnie 

een kerstboom met goede wensen gebracht bij het verzorgingstehuis Woerdtuinen in Naaldwijk.  

De laatste weken staat elke zaterdag één van de thema’s van het verkiezingsprogramma centraal. Op 27 

februari was het: Zorg voor elkaar. Campagne-medewerkers en andere actieve leden werd gevraagd om 

een perentaart te bakken en te brengen bij iemand die wat extra aandacht kan gebruiken, omdat die met 

de gebakken peren zit, ofwel iemand te belonen, omdat je hem of haar zo’n toffe peer vindt. 

 

Op 6 maart staat het thema Zorg voor de schepping centraal. Het idee is dat alle plaatselijke afdelingen 

één of meer ideeën voor een duurzame wereld bedenken. Via estafettes uit alle windstreken worden die 

ideeën symbolisch per fiets aan de buurgemeente doorgegeven en uiteindelijk bij het kantoor van de 

ChristenUnie in Amersfoort aan Gert-Jan Segers overhandigd. Ik heb drie Westlandse voorbeelden 

aangereikt: het plan voor het snelfietspad Den Haag – Naaldwijk – Rotterdam, de gerealiseerde duurzame 

N211 Den Haag - Poeldijk – Naaldwijk met allerlei innovaties die energie geven en het duurzame ABC-

bedrijventerrein met o.a. 18.000 zonnepanelen op het dak.  Als ik dit schrijf, ben ik nog benieuwd of het 

idee van de estafette gaat lukken.  

Op 13 maart is het laatste thema Een economie die draait om mensen. De vorm waarin dit campagne-

onderdeel wordt uitgebeeld is mij nog niet bekend. Economie is belangrijk in het Westland, dus daar 

zouden we iets mee moeten kunnen. Desnoods wordt het improviseren. 

Bij vrijwel alle Westlandse leden van de ChristenUnie heb ik een poster in de bus gedaan, met het 

verzoek om die op te hangen. Zo kan iedereen een steentje bijdragen aan de campagne. 

Wilfred de Zeeuw, wilfreddezeeuw@gmail.com 

Voor reacties op deze nieuwsbrief:  secretariaat@westland.christenunie.nl  
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