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Speech lijsttrekker Alice Kok-van de Geest, gehouden op de algemene ledenvergadering van 28 

november 2017 

 

Voorzitter, bestuur en leden van de lokale afdeling Bunschoten, graag wil ik u allen hartelijk danken voor  

het vertrouwen dat is uitgesproken over mijn kandidatuur als lijsttrekker voor de komende 

gemeenteraadsverkiezingen. 

 

En ik moet u eerlijk  zeggen, wanneer u een half jaar geleden tegen mij had gezegd dat ik deze avond zou 

worden voorgedragen en uiteindelijk ook gekozen als lijsttrekker van de ChristenUnie, had ik u 

waarschijnlijk bedenkelijk aangekeken en een aantal namen genoemd van mensen die in mijn ogen eerder 

in aanmerking zouden komen voor deze taak. 

Hoe anders kan het gaan! 

Dit waren de woorden uit de speech van Walter Koelewijn van 4 jaar geleden. Zo van toepassing op mij! 

 

Na de zomervakantie van dit jaar werd duidelijk dat Walter Koelewijn zich niet meer beschikbaar zou 

stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. En zo kwam na een aantal gesprekken het verzoek 

tot het lijsttrekkerschap bij mij terecht. 

Wat volgde was een periode van bezinning, waarin ik veel heb gebeden om inzicht en wijsheid. Ik heb het 

besproken met Tijmen en mijn kinderen, het bestuur, de fractieleden, en ook met enkele 

vertrouwenspersonen. De weg werd steeds meer zichtbaar en heb ik de verantwoordelijkheid op mij 

genomen en mij beschikbaar gesteld voor het lijsttrekkerschap van de ChristenUnie voor de komende 

gemeenteraadsverkiezingen . 

 

Ik besef heel goed dat ik het werk niet vanuit mijzelf kan doen en het is dan ook een geweldige 

bemoediging te weten dat ik deze taak samen met de fractie, het campagneteam en het bestuur op mij 

mag nemen. 

Dat ik mensen om mij heen heb staan die mij steunen en op wie ik kan vertrouwen. 

Maar veel belangrijker nog, dat er een Vader in de Hemel is die zorgt, voor ons allemaal en ook voor mij.  

Dat maakt voor mij persoonlijk de ChristenUnie ook zo bijzonder. Nee niet dat we als christenen of als 

ChristenUnie nooit fouten maken, maar dat we ons als christenen verbonden weten door die Ene Naam. 

Als ChristenUnie willen we politiek bedrijven bij een geopende Bijbel.   

 

Toen ik 4 jaar geleden met mijn raadswerk begon, had ons land nog volop te maken met de gevolgen van 

de crises. Ook in de gemeente Bunschoten moest er flink bezuinigd worden. Het coalitieakkoord onder de 

naam ‘Samen kunnen we meer’, zorgde ervoor dat er steeds met een ruime meerderheid in de raad 

besloten is voor bezuinigingen. En zoals u weet, bezuinigingen kunnen soms pijn doen. 

Eén ding stond voor ons als ChristenUnie voorop: op de zorg voor onze inwoners mocht niet bezuinigd 

worden, als er geen passende goede alternatieven waren. En we zijn dankbaar dat die overgang van rijk en 

provincie naar gemeente zo goed is verlopen en dat we goede zorg kunnen blijven bieden aan onze 

inwoners. 

Voor de komende jaren krijgen we de uitdaging om als gemeente genoeg geld te reserveren voor deze 

dorpsbrede zorg. 

 

En we zijn blij dat na 4 zuinige jaren nu ook de financiën van onze gemeente op orde zijn. 

Hierdoor kunnen we een kleine zelfstandige gemeente blijven, wat past bij ons Bunschoters. 

Dit was één van onze speerpunten van 4 jaar geleden. En dat is gelukt! Echter, dit blijft voor ons een 

aandachtspunt nu Amersfoort steeds dichterbij komt en de ontsluiting van Vathorst-West actueel is. 
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De ChristenUnie vindt dat er gekeken moet worden naar alternatieven in plaats van de ontsluiting van de 

wijk Vathorst dwars door ons grondgebied, Zevenhuizen, te laten gaan.  

 

Voor de komende vier jaar zal er ook geld worden uitgegeven voor de bouw van nieuwe scholen.  

Als ChristenUnie vinden we christelijk onderwijs belangrijk en daar hoort passende huisvesting, duurzaam 

en een natuurlijk gezonde leeromgeving bij. Kinderen een veilig gevoel geven en laten kennismaken met 

sport en cultuur. 

 

Nu de crisis voorbij is, zien we de krapte op de woningmarkt ook in Bunschoten. 

We betreuren het dat de geplande woningbouw voor Eemdijk is afgewezen. Vooral omdat er naast sociale 

huurwoningen ook voor starters gebouwd zou worden. Niet iedereen heeft de mogelijkheid zelf een 

woning te kopen. Eemdijk moet een levende gemeenschap blijven voor jong en oud. 

We gaan ons best doen om dit alsnog te realiseren. In de raad hebben we besloten dat we als gemeente 

een  nieuwe procedure starten. 

Verder heeft het volop onze aandacht om te streven naar de huisvesting voor onze starters, onze jongeren 

en het levensbestendig bouwen voor onze ouderen. De ChristenUnie zet in op een uitgebreid plan van 

aanpak om meer sociale huurwoningen te bouwen en versneld te kunnen gaan bouwen in de 

Rengerswetering, zodat we aan de woningbehoefte kunnen voldoen. 

 

Als ChristenUnie waren we de afgelopen vier jaar ruim vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Dit gaf een 

extra grote verantwoordelijkheid. Hierin hebben we zoveel mogelijk samengewerkt met de andere 

politieke partijen om met elkaar het beste voor het dorp te bereiken. We hebben veel punten uit ons 

verkiezingsprogramma mogen realiseren, echt een reden om dankbaar te zijn!  

Hier gaan we de komende vier jaar mee verder. Zo hebben we onderzoek gedaan naar een buitenbad bij 

de Duker. Nu dat niet haalbaar blijkt, zetten we in op een waterspeeltuin in Bunschoten. Ook willen we het 

historische karakter van de gemeente blijven behouden en maken we ons hard voor het behoud van de 

botterwerf, het museum, het pontje in Eemdijk en de verschillende monumenten in de gemeente.  

 

Ik wil mijn speech eindigen met mijn hartelijke dank voor het vertrouwen dat vanavond is uitgesproken in 

mijn lijsttrekkerschap en ik ben trots op het nieuwe team. Met elkaar, ‘samen kunnen we meer’, gaan we 

de komende maanden de campagne in.  De nieuwe kandidaten hebben er zin in en staan klaar om aan de 

slag te gaan. Een politiek van Hoop, Hoop op God, want met Zijn liefde gaan we aan de slag! 

Zo willen we onze ChristenUnie-stemmers binden en nieuwe kiezers aan laten sluiten.  

Op naar 21 maart! 

Dank u wel. 

 
 

 


