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2014 was een intensief jaar voor de fractie en het bestuur in Soest. Door de vele 
veranderingen in bemensing kwamen er veel frisse ideeën en initiatieven van de grond. 
De gemeenteraadsverkiezingen in maart bepaalden de agenda van de eerste 3 maanden 
van het jaar. De voorbereidingen betekenden een intensieve samenwerking met bestuur 
en fractie van SGP in Soest. Er werd gewerkt aan een gezamenlijk programma voor een 
ineengeschoven lijst van kandidaten en daarna aan de campagne. We kijken terug op een
boeiende en vruchtbare samenwerking. De resultaten waren ernaar: na een jarenlange 
raadsvertegenwoordiging met 1 raadslid en 2 fractieassistenten, mogen we ons de 
komende 4 jaar met 2 raadsleden en 2 fractieassistenten in de raad laten gelden. De 
aanhoudende inzet en enthousiasme van Harrie Dijkhuizen werkte bij menigeen een grote 
werklust op.

Het bestuur heeft dit jaar acht keer gezamenlijk vergaderd in verschillende 
samenstellingen, aangevuld met fractieleden CU en met leden van de fractie en het 
bestuur van SGP. Ook bezochten zij soms raadsvergaderingen. 

Dit jaar is er 1 ledenvergadering geweest, die in het teken stond van de programmering en
de kandidatenlijst voor de GR 2014. 

De campagne kwam vrij laat op gang, maar bleek toch nog goed te verlopen. Immanuel 
Wijland was trekker. En Harrie heeft ook veel initiatieven genomen. Ondermeer een aantal
filmpjes op een nieuwe Facebook pagina. Die veel positieve aandacht opleverden. Ook de
actie met blauw-gespoten fietsen zal ons nog lang heugen. 

In april namen we afscheid van Chris van Vuuren. Hij had de ChristenUnie 12 jaar in de 
raad vertegenwoordigd en kwam daardoor in aanmerking voor een toespraak en geschenk
vanuit het landelijk bestuur. Het afscheid was gevuld met mooie herinneringen en ook 
bedankjes voor het campagneteam, alsmede vooruitblikken naar de raadstoekomst in 
Soest.

In de tweede helft van het jaar heeft het bestuur zijn werkzaamheden beperkt tot het 
verzorgen van achtergrondwerkzaamheden, zoals het verbeteren van de website en het 
overdragen van bestuurstaken en de administratie daarvan, onder meer bij de bank en de 
KvK.

In de fractie is het werk van Harrie Dijkhuizen en Pieter Stam (onze twee raadsleden) 
goed op gang gekomen. Tevens zijn de fractie assistenten Kyra Noorman en Hans 
Balfoort ingewerkt. De fractie mocht hierbij leunen op een ervaren steunfractie in de 
personen van Christiaanse en van Vuuren.

Voor volgend jaar zijner plannen gemaakt om de sociale verankering van de partij en het 
uitbreiden van ons ledenbestand op gang te brengen. We willen dit doen door een 
beweging op gang te brengen die echt betrokken is.


