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Deze periode stond in het teken van de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. 

Daarnaast werd deze periode gekenmerkt door beperkingen in verband met het Coronavirus. In de 
zomer was het mogelijk fysiek samen te komen, in het najaar en winter moest er toch grotendeels 
digitaal overlegd worden. 

De selectiecommissie is van start gegaan nadat deze benoemd was in de ledenvergadering van 26 
mei 2021 onder voorzitterschap van Arnold van Leeuwen. Overige leden waren Nicolette van de 
Beld, Laurens Maarse en Freek Nijhof. De commissie heeft intensieve gesprekken gevoerd met de 
zittende bestuurders en potentiele nieuwe bestuurders voor de gemeenteraad. Daarnaast is 
nadrukkelijk gekeken en gezocht naar vertegenwoordigers uit zoveel mogelijk kerkgemeenschappen 
in de gemeente Almelo. Ook de andere kernen Aadorp en Bornerbroek zijn daarin meegenomen. Ook 
de verhouding man / vrouw moest gelijkwaardig zijn op de lijst. Dit alles heeft geleid tot een kieslijst 
met 36 namen en een ambitieus plan. Het doel was dat de ChristenUnie Almelo 3 raadszetels zou 
innemen in de gemeenteraad van Almelo met behoud van de wethouderszetel. 

Daarnaast is ook de programmacommissie aan de slag gegaan met het verkiezingsprogramma. Onder 
voorzitterschap van Sander Smit is het een omvangrijk programma geworden met de standpunten 
van de ChristenUnie Almelo en de doelen waarvoor de nieuwe fractie voor zal gaan. 

Tijdens de ledenvergadering op 18 november 2021 is de kieslijst en het verkiezingsprogramma 
goedgekeurd. 

De kick off voor de verkiezingscampagne vond plaats op 18 december in Het Naturhus te Almelo. Aan 
de hand van groepsgesprekken over thema’s in het verkiezingsprogramma zijn speerpunten 
geformuleerd. Aan de hand van deze speerpunten zijn de acties voor de verkiezingscampagne 
opgezet. Thema’s waren o.a.: krappe woningmarkt voor starters, betrouwbare overheid, inclusiviteit, 
Almelo koopt lokaal,. Waterbeheer programma en klimaatadaptieplan. Zingeving en armoede werd 
behandeld tijdens een sessie in de Elisa Paroche met 1e kamerlid Maarten Verkerk. En natuurlijk de 
campagnetour in de gemeente Almelo. Ook werden gebedspunten verzameld  op Biddag voor gewas 
en arbeid en een schoonmaakactie in de Schelfhorst. Mede dankzij en extra bijdrage vanuit de 
provinciale CU konden we professionele filmpjes maken die gebruikt zijn in de publicaties op social 
media. 

Er is een intensieve campagne gevoerd waarbij veel leden actief waren. 

Tijdens de uitslagenavond op 22 maart stond de ChristenUnie een groot deel van de avond op 3 
zetels, aan het eind van de avond, bij binnenkomst van de uitslagen van de laatste stembureaus, ging 
de ChristenUnie toch weer terug naar 2 zetels. Doordat de coalitiepartijen CDA en VVD beiden een 
zetel inleverden werd ook de meerderheid van de coalitie teniet gedaan. De opkomst in Almelo was 
dramatisch laag. Het aandeel van de ChristenUnie in de gemeente Almelo steeg licht van 6.8 % naar 
6.9 %.  

Met dankbaarheid stellen we vast dat ondanks Corona en lage opkomst de ChristenUnie Almelo 
wederom is gegroeid. 

Ondertussen is de nieuwe coalitie bekend, die bestaat uit VVD, LAS, CDA en D66. Namens de 
ChristenUnie nemen plaats Elise Klaasen en Rita Tomas, de eerste keer dat namens de ChristenUnie 



iemand met voorkeurstemmen is gekozen. Helaas vallen onze trouwe vertegenwoordigers Wouter 
Teeuw en Jeanet Buikema tegen hun wil buiten de boot. We danken ze hartelijk voor de jarenlange 
inzet voor de ChristenUnie en wensen hun langs deze weg Gods zegen toe. Van wethouder Alex 
Langius was bekend dat hij niet terugkeren zou voor een nieuwe periode. 

Het aantal leden van de ChristenUnie Almelo is gegroeid naar 95. 

We kijken terug op een intensief seizoen vol van activiteiten die plaats konden vinden dankzij de 
inzet van vele leden. 

Nogmaals allen hartelijk dank daarvoor, 

Freek Nijhof, voorzitter ChristenUnie Almelo. 


