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Toelichting bij de kieslijst Gemeenteraadsverkiezingen 
2018

De selectiecommissie/ het bestuur van de ChristenUnie Houten heeft gestreefd 
naar een gevarieerde brede lijst met kandidaten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 2018 die de partij in hun netwerk (werk, 
maatschappelijke positie, persoonlijk leven, kerkelijke achtergrond) en in Houten 
op een eigen en daarmee diverse manier kunnen vertegenwoordigen. 

Bij de samenstelling van de lijst is gezocht naar een balans in man-vrouw, 
kerkelijke achtergrond en leeftijdsverhoudingen. 
De kandidaten zijn enthousiast, verbindend en voelen zich verbonden met de 
ChristenUnie Houten en de uitgangspunten. Ook is ieder bereid zich, met de 
mogelijkheden die ieder heeft, in te zetten voor de campagne.

Jana en René vormen momenteel de twee CU zetels in de gemeenteraad en we 
zijn blij met hun gedrevenheid zich daarvoor te willen blijven inzetten. Griëtte, 
Everard en Harmen zijn ondersteunend aan de fractie als (toekomstig) 
commissielid en door de fractieleden bij te staan met raad en daad. We zijn blij 
en dankbaar met al hun inzet waarmee er een sterke fractie staat. 
Op vele andere manieren wordt de fractie ondersteund door meelezers, 
meedenkers, ondersteuning etc.. Daarmee staat de ChristenUnie stevig in de 
Houtens politiek. 

Deze lijst is een concept-lijst; enkele kandidaten overwegen nog of ze ook een 
plaats op de lijst willen innemen en daarnaast heeft u als leden inspraak op deze 
lijst. 
Wilt u uiterlijk 15 november aan het bestuur kenbaar maken wanneer u bezwaren
heeft?

We zijn als bestuur trots om u deze mooie lijst te mogen voorstellen. We zijn 
dankbaar met deze grote groep mensen die zich verbonden weten met en zich 
wil inzetten voor de ChristenUnie in Houten. 

We zien uit naar de (voorbereidingen van de) verkiezingen in Maart 2018 en 
hopen daar nog meer zetels te krijgen om ons mooie Houten te kunnen zegenen 
en dienen.
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1. Jana Smith

2. René Speksnijder

3. Griëtte Vonck

4. Everard van Zuthem 

5. Harmen van der Kamp 

6. Rombout Soldaat

7. Lydia van Maurik 

8. Walbert Bakker 

9. Agna van Rees

10. Esther McMillan    

11. Caspar Voorberg  

12. Martine Vonk  

13. Frank Dijkstra 

14. Arnoud de Romph

15. Maarten Pijnacker Hordijk

16. Heidi Kruizenga 

17. Marten Tel 

18. Wim Los   

19. Sabine van der Heijden

20. Wytze Bijleveld 

21. Peter van Dalen 


