
 

1 

Stadskanaal 

Bestuurssecretaris 
harryschoemaker@kpnmail.nl 
 
Eindredactie  
Frits van der Heide   
 
e-mailadres: 
vdheidef@gmail.com 
 
 
stadskanaal.christenunie.nl 

Kandidatenlijst vastgesteld 
gemeenteraadsverkiezingen 14, 15 & 16 maart 2022 

27 november 2021 
 

Facebook.com/ChristenUnieStadskanaal 

ChristenUnie kiest voor ervaring en verjonging 
 
Op de ledenvergadering van 24 november heeft de ChristenUnie fractievoorzitter Bert van Beek 
uit Mussel voor de derde maal tot lijsttrekker benoemd. Op de tweede plek staat agrarisch 
ondernemer Ingrid Sterenborg. De Onstwedder raadsnestor wordt door de partij als 
kandidaat-wethouder naar voren geschoven. Opvallend is dat de top 10 bestaat uit vijf 
ervaren raadsleden en vijf jonge nieuwkomers, met Stadskanaalster ondernemer Jelmer van 
der Veen op plek 3 als hoogst genoteerde. Op plek 4 en 5 staan de ervaren raadsleden Frits 
van der Heide en Arjen Tamsma. 
 
Bert van Beek: “We zijn dankbaar dat we de grootste partij mogen zijn met 5 zetels. Dat heeft 
ons in staat gesteld om, ondanks moeilijke financiële omstandigheden en de coronacrisis, veel 
te bereiken met en voor de inwoners de afgelopen periode.” Tegelijk met de lijst, die 25 namen 
telt, werd ook het verkiezingsprogramma vastgesteld, dat opnieuw focust op de waardevolle 
aspecten in onze prachtige gemeente.  
 
Johan Hamster heeft aangegeven na 12 jaren wethouderschap niet beschikbaar te zijn voor 
een nieuwe termijn in Stadskanaal.  
        —-> volledige lijst op de volgende pagina 

https://www.facebook.com/ChristenUnieStadskanaal/
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25 kandidaten voor de ChristenUnie Stadskanaal 
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Bert van Beek voor derde keer tot lijsttrekker gekozen 

Allereerst wil ik het bestuur en de selectiecommissie waar wij, die op 

de lijst staan, een gesprek mee hebben gehad en u als leden  

bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen.  

Een 1e plek op de kieslijst is niet niks. Ik wil dan ook hierbij toezeggen 

mijn uiterste best te zullen doen om uw vertrouwen waar te maken. 

 

Dit kan ik echter niet alleen. Gelukkig ligt er een pracht kandidatenlijst. 

Een gedreven, enthousiaste en ervaren ploeg maar ook een aantal  

jonge aanstormende talenten in de top tien die nu al meedraaien in de 

steunfractie. Als ik kijk naar de lijst dan zien wij een gedegen keuze 

van de commissie en het bestuur. Kennis op alle gebieden van de  

gemeentelijke politiek is aanwezig. Zoals het nu is met vijf raadsleden en een wethouder in 

Stadskanaal zijn wij de grootste partij waar rekening mee wordt gehouden. De laatste jaren is 

gebleken dat wij een stabiele eerlijke en betrouwbare partij zijn die  

verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat. Johan heeft aangegeven na 12 jaar  

wethouderschap ermee te willen stoppen. Dat vinden wij natuurlijk jammer maar we zijn  

dankbaar voor wat hij de afgelopen jaren  voor ons als partij en voor de inwoners van  

Stadskanaal gedaan heeft. Wij hebben als fractie en steunfractie unaniem besloten dat wij  

inzetten op het wederom leveren van een wethouder in de persoon van Ingrid en gaan wij  

ervoor  om wederom vijf zetels te behalen in de raad. Dat zal niet makkelijk zijn.  

 

Dit kan echter alleen met de hulp van onze God en met uw hulp.  

Om te beginnen wil ik u vragen om voor ons te bidden. Dat is het belangrijkste wat wij 

kunnen doen deze campagne. Nu kom ik ook aan waarom ik in de politiek zit. Ik vind het be-

langrijk dat in onze gemeentelijke politiek het Christelijke geluid hoorbaar is.  U weet net zo 

goed als ik dat het allemaal wat minder wordt in de huidige tijd op Christelijk gebied. Ik vind dat 

de identiteit van de ChristenUnie de Bijbel het woord van God niet uit het oog verloren mag wor-

den. Dit is de basis waarop wij als ChristenUnie Stadskanaal politiek bedrijven. Dat is voor ons 

“Waardevol”. Als 2e zou ik u willen vragen ons  te ondersteunen tijdens het voeren van  

campagne in de aanloop naar de verkiezingen toe. Of het nu iets is van aanwezig zijn op een 

verkiezingsavond of het rondbrengen van een foldertje of het ophangen van een poster van de 

ChristenUnie of alleen het feit dat u in uw kennissen en familiekring praat over de ChristenUnie 

alles is welkom.  Als u iets zou willen betekenen hierin geef u dan op of mail of bel 1 van ons. 

Alvast dank hiervoor.  Ik hoef denk ik niet meer uit te leggen dat het belangrijk is om een princi-

piële keuze te maken bij het stemmen in maart volgend jaar. De ChristenUnie is een partij 

van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die 

God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor de gemeente Stadskanaal.  

Doe met ons mee. Geef uw/jou geloof een stem! 

 

Ik sluit af. We hebben een gedegen verkiezingsprogramma. Waar ik en onze fractie ons  

vertrouwen uit putten is u vast wel duidelijk  Wij stellen ons vertrouwen op de Heer 

onze God.  Ik hoop als lijsttrekker dat er een mooie verkiezingsuitslag zal komen.  

Bert van Beek 

fractievoorzitter en lijsttrekker ChristenUnie Stadskanaal 
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 Blijf onze website en social media volgen. Of mail ons met vragen: frits.vanderheide@stadskanaal.nl  

Campagneleider Jelmer van der Veen aan het woord 

Wij gaan de campagne wederom in met een waardevolle boodschap.  

Gezien de huidige ontwikkelingen met het oog op Corona zal de campagne 

er anders uitzien dan 4 jaar geleden. De campagne zal meer op afstand 

plaatsvinden, maar ondanks de afstand zullen wij proberen om  

toenadering te zoeken richting de inwoners van Stadskanaal.  

Zowel digitaal als in het straatbeeld. 

Ook voor de komende campagne is alle hulp wederom welkom!  

Dit kan op alle mogelijke manieren bijvoorbeeld door handen uit de mouwen te steken tijdens 

een campagne activiteit, meehelpen met de folders huis aan huis te verspreiden, een poster 

achter uw raam te plakken maar vooral door gebed.  

Wij hopen op uw steun gedurende de komende campagne. 

Mocht u willen ondersteunen tijdens de campagne dan kunt u zich opgeven bij ondergetekende, 

alvast bedankt voor uw hulp en steun! 

Waardevolle groet, 

Jelmer van der Veen 

Campagneleider ChristenUnie Stadskanaal 

06 2522 9420 

Jelmervdveen@live.nl 

Beeldopname van de  
fractievergadering van 16 november. 
I.v.m. de coronamaatregelen weer 
online via ZOOM. 
 
V.ln.r. en van boven naar beneden; 
Frits van der Heide, Twan Moes,  
Guurtje van der Heide,  
Ingrid Sterenborg, Okko Dijkstra,  
Bert van Beek, Bert Schaap,  
Ronald Elzen, Meike de Vries,  
Arjen Tamsma, Johan Hamster,  
Jelmer van der Veen. 

mailto:frits.vanderheide@stadskanaal.nl
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 Volg je ons ook al op Instagram instagram.com/christenunie_stadskanaal 

Nieuwe voorzitter ChristenUnie Stadskanaal 

De leden hebben op de vergadering van jl. 24 november ondergetekende gekozen als voorzitter 

van het bestuur. Ik heb dankbaar de benoeming aanvaard.  

 

Het was in meerdere opzichten een bijzondere vergadering. Door corona konden we niet fysiek 

bij elkaar komen en hebben we online via Zoom vergaderd. (red: hieronder een beeldopname 

tijdens deze ledenvergadering) Gelukkig biedt de techniek ons deze mogelijkheid. Het zou 

mooier geweest zijn, als we elkaar live hadden kunnen ontmoeten en kennis kunnen maken.  

Ik hoop met jullie, leden en medebestuursleden, een goede invulling te kunnen geven aan het 

voorzitterschap. Dit onder de zegen van de Here God.  

 

Als ChristenUnie Stadskanaal mogen we Hem en onze naasten dienen.  

Door onze werken verspreiden wij het Evangelie. Het is mijn voornemen om, net zoals de  

fractievoorzitter als adviseur de bestuursvergaderingen heeft bijgewoond, in de toekomst zo 

veel als mogelijk de fractievergaderingen bij te wonen. Om zo de fractie, die het gezicht van de 

ChristenUnie Stadskanaal is, beter te kunnen ondersteunen. 

  

Ik zie er naar uit om u, leden, persoonlijk te ontmoeten. Hopelijk lukt dat in 2022.  

Als u vragen of opmerkingen hebt kunt u mij altijd bereiken. 

  

Shalom, 

Bert Schaap 

 

e-mail: mouton9591@gmail.com 

Beeldopname van de  
ledenvergadering van 24 november. 
I.v.m. de coronamaatregelen was  
deze online via ZOOM. 
Helaas kregen sommige leden hun 
beeld/ camera niet aan. Er waren 
daarnaast ook 14 afmeldingen van 
leden. 

https://www.instagram.com/christenunie_stadskanaal/

