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Dankbaarheid voor wederom 5 zetels!
geroepen tot verantwoordelijkheid
De ChristenUnie Stadskanaal is dankbaar voor de
vijf zetels die gisteravond tijdens de uitslag van de
gemeenteraadsverkiezingen werden behaald.
De ChristenUnie houdt haar vijf zetels en is dus
een stabiele partij. Bijna 20 procent van de kiezers
hebben hun stem uitgebracht op de ChristenUnie.
Daarmee is de partij wederom de grootste in de
gemeente Stadskanaal.
“De komende jaren willen wij dienstbaar en daadkrachtig verder werken voor alles dat waardevol is.
Voor waardevol wonen, werken en leven in de hele gemeente Stadskanaal en voor alle inwoners.
De eerste taak is het vormen van een nieuw college, waarin en waarvoor de ChristenUnie, zeker na
deze verkiezingsuitslag, graag verantwoordelijkheid zal nemen” aldus lijsttrekker Bert van Beek.
Bert van Beek: “Wij willen iedereen die het
vertrouwen aan ons gegeven heeft daarvoor heel
erg bedanken! Ook willen wij onze Hemelse Vader
danken voor dit resultaat en bidden om ons met
wijsheid en inzicht bij te staan de komende periode. Wij willen tot slot iedereen die heeft bijgedragen aan deze uitslag hartelijk danken; naast onze
stemmers, vooral ook alle vrijwilligers, campaigners en kandidaten.”

“We danken onze Hemelse Vader en bidden voor wijsheid en inzicht”
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De uitslag in cijfers
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De handtekeningen zijn gezet!
Op dinsdag 22 maart hebben de nieuw gekozen raadsleden Van Beek, Sterenborg,
Van der Heide, Van der Veen en Tamsma hun benoeming aanvaard en daarvoor getekend.
Woensdagavond 30 maart is de officiële installatie en beëdiging van de nieuwe
gemeenteraad van de Gemeente Stadskanaal.

Volg je ons al op Facebook: facebook.com/ChristenUnieStadskanaal
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Bert Nederveen benoemd tot informateur
Bert Nederveen is door de
ChristenUnie in Stadskanaal
gevraagd om als informateur op
te treden. De huidige wethouder
van de gemeente Westerkwartier
moet het proces tot de vorming
van een nieuw college

begeleiden.

De ChristenUnie Stadskanaal
heeft na overleg met de andere
partijen in de gemeenteraad
toestemming gekregen om het initiatief te nemen in de vorming van een nieuw college.
De partij werd vorige week bij de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw de grootste partij in
Stadskanaal. De ChristenUnie haalde vijf zetels, nipt voor het CDA dat vier stoeltjes in de
raadszaal veroverde.
De in Kommerzijl woonachtige Nederveen is al twaalf jaar wethouder voor de ChristenUnie en
was daarvoor twaalf jaar raadslid en fractievoorzitter namens zijn partij. Het vormen van een
nieuwe coalitie in Stadskanaal begint op 4 april met een openbaar fractiebreed overleg.
Eigen visie
Tijdens die bijeenkomst krijgen de acht gekozen fracties de kans om een eigen visie op de
verkiezingsuitslag te geven en speerpunten aan te dragen voor een nieuw bestuursakkoord.

Nederveen zal die input gebruiken bij de vervolggesprekken om een nieuwe coalitie te smeden.

Blijf onze website en social media volgen. Of mail ons: frits.vanderheide@stadskanaal.nl
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Bezoek aan de doorstroomlocatie (manegelaan)
t.b.v. de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne
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