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TERUGBLIK EN VOORUIT KIJKEN……… 
 
Op 16 maart 2022 tegen tien uur ’s avonds stonden wij, de besturen van ChristenUnie en 
SGP met een aantal leden, met spanning de scoreborden van de verkiezingen te bekijken. 
Behouden wij onze twee zetels in de raad of niet?? Helaas, voor de tweede zetel waren er 
500 stemmen te weinig. Het mee doen in de coalitie en onze profilering heeft onze partij 
geen goed gedaan. Daar moesten wij even van bijkomen! 
 
Ons raadslid Arij de Bloeme heeft na een periode van 4 jaar actief betrokken te zijn geweest 
in de gemeenteraad van Westland aangegeven dat hij niet meer beschikbaar is voor een 
volgende periode.  
Als bestuur bedanken wij Arij van harte voor zijn geweldige inzet als gemeenteraadslid voor 
de ChristenUnie in de periode 2018-2022. Wilfred de Zeeuw heeft namens u en ons Arij bij 
zijn afscheid bedankt met een mooi boeket bloemen.  
 
Ad van Harmelen (SGP) voert nu onze lijst aan. Gelukkig wordt hij bijgestaan door vier 
steunraadsleden, die de komende periode zullen worden beëdigd, Het zijn: 

- Anja Muilwijk, tevens fractieondersteuner  (SGP) 
- Ton van Spronsen    (SGP) 
- Bea Koen     (CU) 
- Gerard van der Wel    (CU) 

In de raad leefde een idee om geen steunraadsleden aan te stellen. Gelukkig werd voor dit 
voorstel geen meerderheid gevonden en mogen wij  vier steunraadsleden aanstellen. Zo 
wordt het voor Ad ook een beetje werkbaar en kan hij het geheel overzien. Voortvarend 
heeft Ad de fractie bij elkaar geroepen om voor de komende periode de taken te verdelen 
en plannen op te stellen. Zij zullen zelf in de komende nieuwsbrieven u hier verder over 
informeren.  
 
Wat kunnen wij/wat kunt u doen om hen, die het voortouw nemen, te ondersteunen? 

- Reserveer de volgende datum in uw agenda: maandagavond  3 oktober 2022. Wij 
nodigen u uit om op deze datum naar onze ledenvergadering te komen in de 
Ontmoetingskerk in Naaldwijk. 

- Wij kunnen regelmatig voorbede doen voor de (steun) raadsleden. 
- Contact met hen opnemen als u vragen of suggesties heeft over het gevoerde beleid.  
- Als u iets aan de orde wil stellen uit uw omgeving of aandacht ergens voor vraagt, 

kaart het aan bij de fractie ChristenUnie-SGP. Zij staan u graag te woord. 
- Graag horen wij, als bestuur, van onze leden in het Westland hoe zij terugkijken op de 

afgelopen verkiezingen, het verlies van het aantal stemmen, om er van te leren maar vooral 

hoe wij binnen het bestuur en binnen de fractie samen met onze leden Gods stem beter 

kunnen laten horen en in het Westland het echte verschil kunnen maken. Binnenkort ontvangt 

u van ons per mail een korte enquête, waarvoor wij graag uw medewerking vragen.  
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De telefoonnummers en e-mailadressen van het raadslid en de steunraadsleden en de 
fractie ChristenUnie-SGP  kunt u vinden op de website www.cusgpwestland.nl. 
 
Namens het bestuur van de ChristenUnie Westland wil ik u hartelijk groeten, 

Keetie van der Wel-Kuipers  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Op 29 maart heeft Arij de Bloeme afscheid genomen van de Gemeenteraad. 
 

http://www.cusgpwestland.nl/
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IN GESPREK MET….… Rien Otto 
 

 
 

Het is maandagavond 2 mei wanneer Rien mij hartelijk ontvangt in zijn nieuwe huis, in 
Naaldwijk. Rien en Gerrie zijn net het weekend ervoor verhuisd. Dat was een groot werk. Zij 
zijn al aardig gewend en heel blij met het nieuwe huis. Onder het genot van een kopje thee 
steken we gauw van wal. Rien is zo’n beetje de nestor van de ChristenUnie Westland en 
heeft veel te vertellen. 
 
Kun je iets over jezelf vertellen? Wie is Rien Otto? 
 
Ik ben 78 jaar geleden geboren in Naaldwijk. Ik groeide op in de wijk Kruisbroek. In het gezin 
waren er drie jongens en twee meisjes. Mijn vader had eigenlijk drie banen: ’s ochtend vroeg 
werkte hij in de tuin, overdag werkte hij als machinaal houtbewerker bij de firma 
Kuyvenhoven. Ook haalde hij schillen op (toen had je dat nog) en ’s avonds was hij 
verzekeringsagent. Er was veel schaarste in die tijd, maar ik heb veel gehad aan mijn  jeugd. 
Met mijn twee broers sliep ik op 1 kamer, dus je moest wel rekening met elkaar houden! 
Misschien komt het daardoor dat ik niet snel van slag ben.  
Na de mulo ging ik werken bij de Koninklijke Gist en Spiritus Fabriek in Delft. Daar heb ik mijn 
hele leven gewerkt. ’s Avonds studeerde ik verder: boekhouden, administratie, dat soort 
zaken. Ik heb de hele ontwikkeling van de automatisering van nabij meegemaakt. In het 
begin werden de loonzakjes nog wekelijks uitgekeerd, later werd dat natuurlijk allemaal 
anders.  
In mijn diensttijd kwam ik bij de verbindingsdienst van de marine. Na dienst moest het 
bedrijf mij terugnemen. Daar heb ik heel veel ervaring opgedaan met de automatisering en 
klom ik ook op in het bedrijf. Intussen ben ik getrouwd met Gerrie, zij kwam uit Rijnsburg. 
Samen kregen we vier kinderen. Inmiddels hebben we 11 kleinkinderen. 
Na mijn trouwen werd ik meteen actief in de kerk, als jeugdouderling. Iets doen voor de 
gemeenschap is me met de paplepel ingegoten. 
Rond 2000 werd de Gist overgenomen door DSM. Ik was toen hoofd van de 
systeemontwikkeling en programmering.  De cultuur van DSM was heel anders dan bij Gist. 
Ik kon toen gebruikmaken van een gunstige regeling om vervroegd met pensioen te gaan. 
Dat heb ik toen gedaan. 
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Hoe ben je bij de politiek en de ChristenUnie betrokken geraakt? 
 
Ik ben lid geworden van de RPF door Franklin Lamers die onlangs is overleden. Hij was heel 
enthousiast. Ik was niet heel actief, tot men begin deze eeuw een steunraadslid zocht voor 
de gemeenteraad van Naaldwijk. Ik heb dat gedaan tot 2002. Toen werd ik raadslid. In de 
fusiegemeente Westland, in 2004, hadden we twee zetels en was ik raadslid met Arie van 
Heteren die veel ervaring had. 
Het raadswerk was leerzaam maar best pittig. Na vier jaar koos ik voor het kerkelijk werk. 
 
Wat was jouw belangrijkste drijfveer in de politiek? 
 
Mijn voornaamste drijfveer was om vanuit het geloof maatschappelijk betrokken te zijn, je in 
te zetten voor de gemeenschap. Je leeft niet voor jezelf. Mijn vader had dat ook en ik zie het 
bij mijn dochter Jolanda ook terug. Dat is mooi om te zien.  
 
Wat heb je in al die jaren dat je politiek actief was daarvan geleerd? 
 
Het eerste dat ik noem is dat er onder de raadsleden veel collegialiteit en respect voor elkaar 
was. Er waren vaak best pittige debatten, maar je respecteerde elkaar. Ik had bijvoorbeeld 
ook goede contacten met wethouder Marga de Goeij. Daarnaast bouwde je veel 
dossierkennis op. Ik had daarbij veel baat van mijn kennis en ervaring in het werk. Verder 
leerde je goed te formuleren. En natuurlijk leerde je ook geduld te hebben, dat was echt 
anders dan het werk dat ik deed.  
 
Je hebt je actief ingezet voor de ChristenUnie bij de laatste verkiezingen. Hoe kijk je daarop 
terug? 
 
De uitslag was natuurlijk heel teleurstellend. Ik had wel wat verlies verwacht, maar zoveel 
was echt schrikken. Deels kan het te maken hebben met landelijke factoren, maar we 
moeten echt ook kijken naar hoe we lokaal voor de dag kwamen. Voor de volgende 
verkiezingen zijn een sterke profilering en zichtbaarheid van belang. We moeten ons verder 
onderscheiden van anderen.  
 
Je bent pas afgezwaaid als bestuurslid van de ChristenUnie. Hoe kijk je naar de toekomst 
van de ChristenUnie?    
 
De kracht van de ChristenUnie ligt in onze identiteit en kwaliteit. We zijn een homogene 
partij, ook bijvoorbeeld in vergelijking tot het CDA. De ministers die de ChristenUnie levert 
staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Dat is belangrijk in een tijd waarin personen voor 
mensen heel belangrijk zijn.  
Ik ben blij met het nieuwe bestuur in Westland, de nieuwe mensen die daarin zitten en de 
nieuwe leden die er afgelopen jaar bij zijn gekomen. 
Een zorgpunt is wel dat mensen meer op zichzelf zijn gericht en minder gericht zijn op 
maatschappelijke zaken en taken.  
 
Wat zou je de jongere generatie willen meegeven?  
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Ik zou willen zeggen: ‘kom uit je cocon, je bubbel’ en wordt politiek actief. Je krijgt een 
bredere blik en leert ook dat je compromissen moet sluiten om dingen te bereiken. Het 
verrijkt kortom je leven. 
 
      Interviewer van dienst, Gerard van der Wel 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vanuit de CU-SGP Westland fractie: 
 
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing was voor onze CU-SGP fractie teleurstellend. 
De combinatie ChristenUnie-SGP heeft vanaf het begin van het ontstaan van de Gemeente 
Westland in 2004 twee zetels mogen hebben. Nu moeten we verder met één zetel in de Westlandse 
gemeenteraad. We mogen, als kleine fractie, nu wel een steunraadslid extra aanstellen waarmee het 
aantal steunraadsleden op vier uitkomt. 
 
De CU-SGP fractie bestaat nu uit de volgende personen: 
Steunraadsleden: Anja Muilwijk, Bea Koen, Gerard van der Wel en Ton van Spronsen. 
Fractievoorzitter: Ad van Harmelen 
 
Na de verkiezingen is begonnen te trachten een nieuwe coalitie te vormen. 
De fracties van Westland Verstandig, Gemeentebelang Westland en de VVD wilden proberen om 
tot een akkoord te komen en hebben hiertoe besprekingen gestart. 
De fractie van Westland Verstandig (de grote winnaar van deze verkiezing) heeft de overige fracties 
uitgenodigd om, in een tweetal openbare bijeenkomsten, een 10 puntenlijst op te stellen en te 
bespreken van zaken die voor hen belangrijk zijn om in het coalitieakkoord op te nemen. 
De besprekingen tussen de beoogde coalitiepartners resulteerde in een concept coalitieakkoord 
dat de overige fracties (onder embargo) op 9 mei hebben ontvangen. 
In een bespreking op vrijdag 13 mei hebben de fractievoorzitters nog kunnen aangeven welke 
punten zij nog in het coalitieakkoord wilden zien opgenomen. 
 
In de week van 16 mei wil de coalitie in een persconferentie het definitieve coalitieakkoord bekent  
maken waarna, in de raadsvergadering van 24 mei, de wethouders en ook de steunraadsleden,  
geïnstalleerd zullen worden. 
Onze fractie heeft nog veel vragen en zal deze in de komende tijd, als het coalitieakkoord in de raad  
besproken gaat worden, zeker stellen. 
 
Om de benaderbaarheid van de fractie te verbeteren en ook om meer te horen wat er in het 
Westland speelt, heeft de fractie besloten om periodiek een spreekuur te gaan houden. 
Hoe we dit gaan invullen wordt nog binnen de fractie besproken. 
We zullen u van de ontwikkelingen hierover op de hoogte houden  
 
De fractie gaat de nieuwe raadsperiode in. 
Veel werk zal op ons af komen maar met de hulp van God, waar we dagelijks om bidden, zullen wij  
ons de komende raadsperiode blijven inzetten voor het Westland en haar inwoners. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ad van Harmelen 
Fractievoorzitter CU-SGP Westland 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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.     

  

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

 

Wilt u ons steunen met een gift? Ons bankrekeningnummer is NL11RABO0148440606 t.n.v. 
ChristenUnie Westland 
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