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Nieuwsbrief ChristenUnie Zutphen en omstreken 
Beste leden of betrokkenen bij de ChristenUnie Zutphen, hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van 
2023. Wij zullen u vanaf nu enkele malen per jaar per e-mail informeren, met name over wat er in de 
plaatselijke politiek bij de ChristenUnie speelt. Deze nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die de 
ChristenUnie Zutphen en omstreken een warm hart toedraagt. U hoeft dus geen lid van de ChristenUnie 
te zijn; hoewel nieuwe leden altijd van harte welkom zijn! Mocht u iemand kennen die (mogelijk) 
geïnteresseerd is, geef het ons graag door. 

Aan- en afmeldingen, maar ook wijzigingen van uw mailadres kunt u mailen aan 
info@zutphen.christenunie.nl . 
 
In deze nieuwsbrief stelt het bestuur zich aan u voor en blikt de fractie van de ChristenUnie Zutphen 
terug op het afgelopen jaar. Verder Informeren wij u over de benefietavond ten behoeve van de 
slachtoffers in Turkije en Syrië en vertellen we over de onlangs gehouden heidag waarbij bestuur en 
fractie gezamenlijk de eerste stappen zetten in het vormen van een nieuwe samenwerking. We 
wensen u veel leesplezier! 
 
Een nieuw bestuur stelt zich aan u voor… 

Na de zomer is het nieuwe bestuur daadwerkelijk gestart. We willen ons samen met de fractie en de 
leden inzetten voor een christelijke politiek in Zutphen. Het bestuur wil vooral de fractie ondersteunen, 
zodat zij hun belangrijke werk goed kunnen doen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat leden 
regelmatig van de ChristenUnie in Zutphen horen en wij ons draagvlak onder de kiezers verbreden. In 
de afgelopen maanden hebben wij gebouwd aan een goede organisatie van ons bestuurswerk en de 
samenwerking met de fractie. Wij hebben er daarom voor gekozen deze keer nog niets te organiseren 
rondom de Provinciale verkiezingen. Bij de volgende verkiezingen hopen we daar wel aan toe te komen. 
Hieronder stellen de bestuursleden zich (nog een keer) kort aan u voor. 

Age Fennema – Voorzitter 

Ik ben Age Fennema, geboren onder de rook van Rotterdam, en via studies in 
Wageningen en Velp ben ik samen met Annelies in Zutphen beland. Hier wonen 
we al weer 20 jaar. Wij mochten twee kinderen ontvangen. Ik ben erg geboeid 
door natuur, landbouw, geschiedenis en mensen en kan al die interesses kwijt 
in mijn beroep als rentmeester. Wij kerken al jaren in het Lichtpunt in Zutphen.  

Ik vind het een uitdaging om mijn geloof in de schepper vorm te geven in het 
dagelijks leven en als Christen je plek in te nemen in de samenleving. De 
ChristenUnie biedt de kans om onze stem in de stad te laten horen en daar zet 
ik mij graag voor in. Aandacht voor wat kwetsbaar is, voor wat mooi is en kansen bieden voor stad en 
inwoners. Ik schreef mee aan het eerste verkiezingsprogramma van de CU in Zutphen en was de eerste 
vijf jaar forumlid voor de partij. Sinds 2010 heb ik me op de achtergrond nog op onregelmatige basis 
ingezet voor de partij. Op dit moment heb ik weer de mogelijkheid meer tijd hierin te investeren en ik 
zet mij dan ook graag in voor het bestuur.  
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Peter Noppers – Secretaris 

Mijn naam is Peter Noppers, ik ben een geboren en getogen Zutphenees. Ik ben 
getrouwd met Tirza en wij hebben een dochter. Wij zijn lid van de Gereformeerde 
kerk vrijgemaakt (het Lichtpunt). In Barneveld werk ik als Sales specialist bij 
Schaeffler Nederland B.V., dit is een Duits multinational die de grootste producent 
van lagers in de wereld is. Zutphen is een mooie oude historisch stad, dat niet aan 
de snelweg ligt. Dit heeft zo zijn voordelen. Vooral in de oude binnenstad mag ik 
graag komen. In de beginperiode van de ChristenUnie in Zutphen heb ik een aantal 
jaren in het bestuur gezeten, ook als fractiemedewerker mocht ik een aantal jaren 
meedenken en meewerken. Dat is al een tijdje geleden, maar het is er nu weer tijd 
voor. Ik vind het belangrijk dat wij als christenen van ons laten horen!  

Richard Klein Bennink – Penningmeester  

Mijn naam is Richard Klein Bennink, 57 jaar. Ik ben geboren in Ede en sinds 1991 
woon ik in Zutphen. Ik ben lid van de Evangelische Gemeente in Zutphen. Ik ben 
werkzaam als logistiek medewerker bij een medisch distributie centrum in 
Apeldoorn. Daarnaast doe ik 1 dag per week vrijwilligerswerk bij Kasteel 
Middachten als archief beheerder. Mijn grote passie is wandelen, veel paden en 
de vierdaagse loop ik, ook verzamel ik alles op dit gebied. Na het samenvoegen 
van Warnsveld en Zutphen tot één gemeenten, ben ik van 2004 tot december 
2021 als fractie ondersteuner werkzaam geweest voor de gemeenteraad van 
Zutphen. Eerder was ik bestuurslid van de RPF en daarna van de CU Zutphen.  

Ruud Brinkman – Bestuurslid  

Ik ben Ruud Brinkman en 33 jaar oud. Samen met mijn vrouw Monique wonen we sinds afgelopen 
december in het mooie Laren (GLD). Samen hebben we twee prachtige kinderen. Nore is 2 jaar en Guus 
is 10 maanden. Voordat wij in Laren gingen wonen hebben wij een aantal jaren in Zutphen gewoond. 
Vandaar de betrokkenheid bij de lokale Zutphense politiek. Ik ben opgegroeid in het Twentse dorp 
Enter. Wij kerken nog altijd in Enter bij de Gereformeerde kerk (PKN). Ik ben dol op reizen en  
momenteel werk ik als basisschooldirecteur in Beekbergen. Een fijne dorpsschool waar ik mijn passie 
voor onderwijs kwijt kan.  

Mijn politieke ervaring is al vroeg begonnen. Mijn moeder was raadslid voor de 
ChristenUnie in de gemeente Wierden. Ik ben fractiesecretaris geweest van de 
schaduwfractie. Samen met de fractie heb ik regelmatig het landelijke 
partijcongres bezocht. Via het CNV heb ik landelijk veel betekent voor startende 
leerkrachten in het basisonderwijs. Na een aantal jaren de politiek even met rust 
te hebben gelaten, leek het mij goed om weer de draad op te pakken. Het is van 
belang dat wij als Christenen ons in Zutphen laten horen. Ik kijk ernaar uit! 
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Bericht van de fractie… 

Een jaar sinds 16 maart 2022  
  
Zestien maart 2022. Daar stonden we met ons vieren. Te wachten op de verkiezingsuitslag van de 
gemeenteraadsverkiezingen van die dag. Zou het lukken? Twee zetels? Dat zou toch super zijn? We 
hadden zoveel campagne gevoerd. Ons overal laten zien. Allerlei stemhulpen ingevuld. We hadden een 
mooi verkiezingsprogramma in elkaar gezet. Folders uitgedeeld, soep helpen uitdelen. Dan moesten er 
toch twee zetels uit te halen zijn?  
  
En toen druppelden de uitslagen binnen en was al snel duidelijk dat die tweede zetel niet voor ons was 
weggelegd. Sterker, we begonnen ons zorgen te maken over de ene zetel die we graag wilden 
behouden. Met 736 stemmen op ons uitgebracht, behielden we krap aan die ene zetel. We werden 
kleinste partij in de raad van Zutphen. Een teleurstelling? Ja, best wel. Maar dat gevoel duurde kort, we 
spraken elkaar moed in en enthousiasme, om alles uit die ene zetel te halen. Abel zou weer alleen zitten 
bij de raadsvergaderingen ja, maar wij stonden als forumleden om hem heen, we gingen er met z’n 
vieren wat van maken!  
  
Nu is het een jaar later en zijn we nog steeds met datzelfde enthousiasme aan het werk in onze fractie. 
Er is een coalitie gevormd door D66, Groen Links, Partij van de Arbeid en BurgerBelang. Bij het schrijven 
van het coalitieakkoord werden alle partijen uitgenodigd hun visie te verwoorden en hun wensen te 
uiten. We merkten dat er naar ons geluisterd werd, dat we wat hebben in te brengen, en dat deed, en 
doet ons nog steeds, goed.  
  
De thema’s die wij in onze campagne onder de aandacht hebben gebracht, zijn nog steeds de thema’s 
waar we ons op profileren en waarbij we merken dat we ertoe doen. We hebben het dan vooral over 
‘vergrijzing’, ‘eenzaamheid’ en ‘laaggeletterdheid’. Waar in het coalitieakkoord gesproken wordt over 
eenzaamheid is dat een tekst van onze hand. We werden gevraagd hierover mee te denken en te 
schrijven. Dit illustreert ook precies de houding die we willen hebben in de huidige raad. Coöperatief en 
kritisch. Het coalitieakkoord behelst veel goeds, maar we hebben ook een heleboel aanmerkingen 
gemaakt.   
  
Dat coalitieakkoord was een lijvig stuk, een erg moeilijk te lezen tekst. Het bepaalde ons er weer bij 
hoe belangrijk het is dat stukken leesbaar moeten zijn. Geen ingewikkeld taalgebruik, geen wollige 
zinnen.  Wij zullen de gemeente hierop blijven aanspreken. Formulieren van de gemeente, websites 
met informatie van de gemeente, die moeten direct duidelijk zijn. Tegelijk willen we hierover ook met 
de vinger naar onszelf wijzen: ook onze teksten moeten direct duidelijk zijn.   
  
Voor een goed begrip van het coalitieakkoord hebben we de hulp ingeroepen van onze achterban, in 
de persoon van René Bijzet. Met zijn hulp hebben we een aantal vragen geformuleerd bij dit akkoord 
over o.m. de risicoanalyse van bepaalde gereserveerde bedragen en het verbeteren van de 
informatiebeveiliging van onze gemeente. Ook hebben we een motie ingediend om onderzoek te doen 
naar de investeringskosten voor een verdiepte Industriehaven, en een onderzoek naar de vergrijzing in 
onze gemeente  
  
Het afgelopen jaar was niet alleen turbulent vanwege de verkiezingen. Er gebeurde ook van alles 
tussendoor. We noemen twee processen die veel impact hebben op het werken van de raad. Allereerst 
de ontwikkelingen rond Laura Werger. Als wethouder in het vorige college werd zij vlak voor de 
verkiezingen door ambtenaren beschuldigd van kwetsend en intimiderend gedrag in een anonieme brief 
naar de Stentor. Dit had veel gevolgen. De gemeente liet een extern onderzoek uitvoeren naar 
grensoverschrijdend gedrag, en in mei legde Laura Werger haar functie als wethouder per direct neer. 
De verkiezingen vonden daar tussen plaats met Laura Werger als lijsttrekker voor haar partij, de VVD. 
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Op moment van schrijven van dit stuk is net bekend geworden dat Laura Werger naar de rechter stapt 
om eerherstel.  
  
Dit gebeuren rond Laura Werger heeft bestuurlijk Zutphen niet positief op de kaart gezet. Er heerst 
kennelijk een gevoel van onveiligheid binnen het ambtelijk apparaat op het gemeentehuis, en daar 
kunnen we niet tevreden mee zijn. Wij waren daarom mede-indiener van een motie om te onderzoeken 
of er op dit moment sprake is van een zwijg- en/of angstcultuur binnen de gemeentelijke organisatie. 
De uitkomsten van dat onderzoek laten vooralsnog op zich wachten, als dat maar niet illustratief is.  
  
Het tweede proces waar u ook van alles over heeft kunnen lezen in de pers is het wel of niet 
herbenoemen van Annemieke Vermeulen voor een tweede termijn als burgemeester van Zutphen. De 
procedures zijn gevolgd en Annemieke Vermeulen heeft zich teruggetrokken. Het was en is nog steeds 
best moeilijk om in de pers en op bijeenkomsten van alles te horen over wat de raad allemaal verkeerd 
heeft gedaan bij dit dossier. Binnen onze fractie weet alleen Abel precies van de hoed en de rand, en 
zijn wij allen gebonden aan geheimhouding. U mag ervan uitgaan dat het proces heel zorgvuldig is 
doorlopen en dat het van de raad en ook van Abel heel erg veel tijd heeft gevergd. Wij hopen op rustiger 
tijden.  
  
En zo zijn we intussen aanbeland in het nieuwe jaar, 2023. Er is een interim-burgemeester benoemd: 
Wimar Jaeger. We zijn nieuwsgierig naar hem en vooral zijn werkwijze en we hopen dat hij de geschade 
verhoudingen kan herstellen en nieuw leven inblazen. En wij? We werken gestaag door, waarbij we 
kritisch op ons werk willen blijven. We hebben een verdeling gemaakt. Wie gaat zich in de fractie 
bezighouden met welke deelonderwerpen, wat worden onze specialiteiten. We merken dat we daarin 
moeten groeien en dat we daar hulp bij kunnen gebruiken. Daarom zijn we blij dat er een nieuw bestuur 
aan het werk is gegaan, waarmee we kunnen overleggen en dat ons aanscherpt.  
  
  
Namens de ChristenUnie fractie Zutphen,  
Abel van Dijken, Ine Kamp, Bart Jan Westerhof en Karin Oldenhuis.  
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Benefietavond voor hulp aan Turkije en Syrië… 
  
Op dinsdagavond 21 februari hebben Abel en ik de benefietavond bijgewoond in de Buitensociëteit van 
de Hanzehof. U hebt daar vast in de kranten over gelezen. Het was opvallend dat er weinig raadsleden 
aanwezig waren, gelukkig konden wij met ons tweeën acte de préséance geven. Abel had natuurlijk al 
kennis gemaakt met Wimar Jaeger, onze nieuwe interim-burgemeester, voor mij was het de eerste keer 
om hem in levenden lijve te zien en te spreken.   
 
Gedurende de avond werden er verschillende “kavels” geveild. Het aanbod liep uiteen van een Jura 
koffiemachine tot een 6-persoons vakantie naar Griekenland. Ik heb nog geprobeerd de fractie zover te 
krijgen om op deze laatste kavel te bieden, zo’n vakantie naar een mooi Grieks eiland lijkt me heerlijk! 
Maar helaas, ze wilden niet met mij mee.  
Wat ook geveild werd, was een dinertje klaargemaakt door de burgemeester en zijn vrouw. Daar kreeg 
ik wel de handen voor op elkaar binnen de fractie. Het leek Abel en mij heel leuk om als fractie te gaan 
eten bij de burgemeester en zijn vrouw. We hadden van het bestuur via Age een budget gekregen om 
te doneren deze avond en aangevuld met een bedrag van ons allen persoonlijk, kwamen we tot een 
maximum van zo’n 500 euro. Abel kreeg het lumineuze idee het etentje vervolgens weg te geven aan 
een gezin dat afhankelijk is van de Voedselbank.   
 
Dit laatste zorgde ervoor dat we niet alleen als CU-fractie voor het dinertje zouden hoeven betalen. 
Addy Garritsen (BurgerBelang) zat naast mij en nadat ik hem het idee had voorgelegd ging hij naarstig 
op zoek naar mede-donateurs. Met elkaar konden we een bedrag van 1000 euro bijeenbrengen. Vol 
spanning wachtten we op het moment dat de kavel zou worden geveild. De burgemeester prees zichzelf 
aan als een geweldige kok en de biedingen begonnen bij 200 euro. Helaas voor ons werd er meer 
geboden dan de 1000 euro die wij beschikbaar hadden en zagen we het etentje onze neus 
voorbijgaan. Toch vonden we het een heel goed idee van onszelf: iets kopen en vervolgens weggeven. 
Andere kavels leenden zich niet zo voor dit idee. Niet iedereen zit immers te wachten op een nieuw 
Velux dakraam of een pvc-vloer van maximaal 50 vierkante meter. Dus hebben we de burgemeester en 
zijn vrouw ons idee voorgelegd, het bedrag dat we te besteden hadden (inmiddels opgelopen tot 1200 
euro) en gevraagd of ze voor onze gasten nóg een dinertje zouden willen bereiden. Gelukkig waren 
beiden erg enthousiast over ons plan en gaven ze meteen aan dat ze dan graag twee gezinnen op 
bezoek zouden willen krijgen. Hoe leuk is dat?! Het bedrag is betaald en wij gaan samen met 
BurgerBelang op zoek naar twee gezinnen die graag een keer bij de burgemeester willen eten. Wat ons 
betreft een geslaagde avond!  
 
Het totale bedrag dat is opgehaald voor hulp aan Hatay (de specifieke streek in Turkije waarvoor 
gedoneerd werd) bedroeg dinsdagavond al meer dan 170.000 euro. Via de site van voetbalclub AZC 
kan er nog op verschillende items geboden worden, dus het bedrag zal nog wel oplopen.   
 

Terugblik heidag bij landgoed Ampsen… 
 
Op een zonnige zaterdag in februari trokken bestuur en fractie zich terug op het prachtige landgoed 
Ampsen in Lochem. Deze dag was bedoeld om nader kennis te maken en met elkaar na te denken over 
onze doelen voor de komende raadsperiode. Deze dag werd begeleid door Ron de Rover vanuit het 
landelijke partijbureau. We spraken over onze drijfveren en onze ambities. Wat houdt lokale christelijke 
politiek in? Wat is onze stip op de horizon? Wat zijn onze uitgangspunten? Hoe verbinden we geloof en 
politiek? Grote vragen en leuke vragen om met elkaar over te praten. Aan het einde van de dag maakten 
we de balans op en spraken af hoe we de komende jaren gaan samenwerken en op welke doelen we 
ons gaan richten. Bestuur en fractie zullen met enige regelmaat samen overleggen en dit plan van 
aanpak helpt ons om de samenwerking vruchtbaar te laten zijn. Al met al een leerzame en ook gezellige 
dag, dat zeker een vervolg gaat krijgen! 


