
 

Eindhoven   Blad 1 van 1 
  

Fractievergadering 20 april 2015 
 
 
Plaats:  Eindhoven, stadhuis 
Datum:  2015-4-20  
 
Aanwezig:  Ko Jansen, Hans Janson, Henk Jager, Elmer den Braven, Dick Siesling 

Kopie:  Esam Ebid, Jan van Houwelingen, Magchiel Nieuwlaat, Paul Prijt, Gerrit Siesling, Grieta 
Sonnemans, Frans Visscher. 

 

Opening & mededelingen 

 Hans opent de vergadering met Bijbellezing van psalm 127, overdenking en gebed. 
 

Bespreking 

De notulen van de vorige vergadering wordt vastgesteld. Vervolgens bespreken we de afgelopen A 
activiteiten en overige bezoeken. Het bezoek aan De Orangerie heeft een positief beeld achtergelaten. De 
activiteiten en de dagelijkse gang van zaken zijn goed georganiseerd. Wel is er nog behoefte aan 

vrijwilligers die mee willen helpen met diverse activiteiten. Het bezoek aan doorontwikkeling 
WIJEindhoven geeft een completer beeld van wat WIJEindhoven inhoudt. Zorg is niet het enige aspect 
binnen het takenpakket, maar ook welzijn in algemene zin. Als vierde punt bespreken we de aankomende 
zaken, waaronder de Cie. vergaderingen. Voor de Cie. FB is het van belang de actuele bedreigingen en 
vernielingen aan het adres van de Koptische kerk mee te nemen in de bespreking van radicalisering en 
polarisatie. Daarnaast ook graag aandacht vragen voor het in kaart brengen van de mogelijkheden en 
belemmeringen die kinderen van Expats (2

e
 generatie) ervaren. Vervolgens bespreken we de ingekomen 

stukken, overige acties en is er ruimte voor de rondvraag.  

 

Overige zaken 

 Tip: ter voorbereiding van de A-activiteiten graag inlezen in de materie. 

 Bezoek H.v.A stichting. Dick maakt voorstel voor te bespreken onderwerpen. Daarin ligt de focus op 
de rol en positie van de stichting in de stad. Ook ruimte voor presentatie De Bron. 
 

Besproken acties. Volgende fractievergadering in week 18 op 28 april (1518) 

ID (WK nr) Actie omschrijving Actiehouder 2
e
 

houder 
Eind 
datum 

1517 Bespreken antwoorden college Roze zaterdag 13-05-

2015. Zie ook mail van 20-04-2015 

Ko Hans 1520 

1517 Bezoek H.v.A stichting bij de Bron 11-05-2015 19.30 uur Dick Henk 1520 

1517 Extra vergadering t.b.v. ChristenUnie thema’s 28-04-
2015. Zie hiervoor ook de mail. 

Dick  1518 

 

Rondvraag 

 Ko vraagt om meer aandacht m.b.t. PR en uitingen in de media.  

 Ko vraagt hoe en of we ons als ChristenUnie moeten uitspreken omtrent populistische en 
onbelangrijke onderwerpen die binnen de raad kunnen spelen. 

 Hans vraagt aandacht voor de aangekondigde wijziging van de grondslag van de ChristenUnie. Dit 
onderwerp is voor het bestuur. 

 Hans geeft idee om een ledenvergadering te organiseren bij Het Goed. Dit wordt doorgegeven aan 
het bestuur. 

 Henk vraagt of er leden uitgenodigd kunnen worden bij de extra vergadering t.b.v. ChristenUnie 
thema’s. Dick zal een uitnodiging versturen. 
 

Sluiting 
Henk besluit de vergadering met gebed. 

M.v.g. Dick Siesling.  
Secretaris 


