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Gisteren is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen  

definitief vastgesteld. Als ChristenUnie zijn we ontzettend  

dankbaar dat we een zetel gewonnen hebben.  

 

Meer dan 20% van de kiezers hebben hun stem uitgebracht op 

de ChristenUnie! Daarmee zijn we zelfs de grootste partij 

in de gemeente geworden. 

 

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 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. 

 

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. Wij willen tot slot iedereen die heeft bijgedragen aan deze overwinning hartelijk danken: naast 

onze stemmers, vooral ook alle vrijwilligers, campaigners en kandidaten! 

Agendatip! Ledenvergadering op donderdag 12 april 

https://www.waardevolstadskanaal.nl


 

2 

Veel stemmers in Mussel en Onstwedde! 
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De komende weken wordt onderzocht welke coalitie wordt gevormd en dus welke partijen daaraan deelnemen. 

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

Afscheid Burgemeester Baukje Galama 

Dit gebeurd tijden een bijzondere openbare raadsvergadering op donderdag 29 maart,  

welke begint om 19.30 uur.  
 

Van harte welkom en uitgenodigd!  
Geen aanmelding nodig.  

 
Voor de raadsvergaderingen moet u deze deur zoeken: 

Installatie en beëdiging van de nieuwe gemeenteraad 

Na bijna negen jaar neemt Baukje Galama afscheid als  

burgemeester van de gemeente Stadskanaal. Gedurende deze peri-

ode heeft Baukje veel voor de gemeente Stadskanaal betekend.  

De gemeente biedt iedereen de gelegenheid om persoonlijk af-

scheid van haar te nemen. 

 

Het afscheid vindt plaats op donderdag 12 april 2018 van 16.00 

uur tot 18.00 uur in de foyer van Theater Geert Teis in Stadskanaal.  

U en jij bent van harte welkom. Aanmelden is wel noodzakelijk en kan tot 9 april 2018 per mail 

bij Gea de Jonge: g.a.dejonge@stadskanaal.nl  

 

Bekijk hier ook de digitale uitnodiging 

Dankwoord van Johan Hamster, beoogd wethouder 
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https://www.stadskanaal.nl/Mlib/Intranet/Documents/Stadskanaal/Nieuws/Uitnodiging%20afscheid%20Baukje.pdf
https://www.facebook.com/johan.hamster/videos/1726573474094475/

