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Het jaar 2017 stond voor een groot gedeelte in het teken van het samenstellen van de
kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018.
In februari hebben we een politiek café georganiseerd wat zeer geslaagd genoemd mag worden.
De fractievoorzitter Gerry Loof behandelde de plaatselijke politiek, Cora van Dam, zij is beoogd
kandidaat voor de fractie, vertelde iets over de veiligheidsregio- Zeeland, welke op dat moment
negatief in het nieuws was en Willemien Treurniet uit Middelburg, zij was kandidaat voor de CU bij
de tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Zij teste onze kennis van de politiek met een
quiz, welke een zeer geanimeerd verloop had. Het viel zeker nog niet tegen met de kennis van de
aanwezigen.
De bestuursvergaderingen in 2017 waren grotendeels gericht op het vinden van een nieuwe
lijsttrekker voor de verkiezingen van 2018.
Verschillende mensen zijn benaderd met de vraag of zij bereid zijn actief aan de verkiezingen mee
te doen en bereid zijn in de raad zitting te nemen bij verkiezing! Helaas heeft ook deze actie niets
opgeleverd.
Als laatste mogelijkheid om mensen duidelijk te maken dat het 5 voor twaalf is; besluit het
bestuur een; 'Noodkreet' uit te zenden aan alle leden. Als er geen kandidaten zijn doet de CU niet
mee aan de verkiezingen van 2018.
Ook de Noodkreet actie, heeft helaas niets opgeleverd.
Tijdens de ledenvergadering van 23 november, waarbij 14 leden aanwezig waren, geeft het
bestuur een toelichting op de staand van zaken van dat moment. Tevens maakt het bestuur
duidelijk dat mogelijk het besluit om niet mee te doen aan de verkiezingen deze avond genomen
zal moeten worden.
Toch ontstaat er tijdens de vergadering een sfeer van; nog een laatste poging.
Verschillende opties passeren de revue en de haalbaarheid wordt besproken.
Uiteindelijk wordt besloten door middel van een motie nog een laatste poging te wagen, waarbij
een tweetal leden zich opwerpen om met een aantal mensen rond de tafel te gaan.
Een deadline wordt gesteld op 15 december.
Dan moet duidelijk zijn of we wel of niet meedoen aan de verkiezingen.

19 december hebben we opnieuw een ledenvergadering uitgeschreven hierbij zijn 26 leden
aanwezig.
Jaap den Doelder en Dinand Krol hebben samen een tiental mensen uitgenodigd om informeel de
problemen rondom het samenstellen van een kandidatenlijst voor de CU te bespreken.
Tijdens deze avond zijn er zeven mensen bereid gevonden om een plaats op de kandidatenlijst in
te nemen. Zo is de omslag wonderbaarlijk van niet meedoen naar een nieuwe lijst met een jonge
en enthousiaste lijsttrekker op plaats een.
Een programma commissie wordt ingesteld om een zo beknopt mogelijk programma te schrijven,
de tijd is immers beperkt. Voorbereidingen voor een campagne moeten worden opgezet.
Besloten wordt om snel een persbericht uit te laten gaan.
De definitieve kandidatenlijst bevat uiteindelijk 19 mensen die bereidt zijn gevonden op de lijst
een plaats in te nemen.
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