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Beste CU-leden,
In deze nieuwsbrief beginnen wij met de oproep voor een nieuwe secretaris. Verder geven
wij aandacht aan de vorderingen rond de financiering van het uitstapprogramma Next
Step en de onlangs gehouden thema-avond over Energie voor een Duurzaam Arnhem. Acties gericht op hulp aan onze naaste in nood en voor het behoud van de schepping.
Thema’s waar we als ChristenUnie Arnhem graag voor in de bres springen!
Angelo Sarabèr (voorzitter).

Secretaris gezocht!
Het bestuur van de ChristenUnie Arnhem e.o. is op zoek naar een nieuwe secretaris. Het is
belangrijk dat we een actief bestuur achter de raadsleden hebben staan om christelijke politiek in Arnhem gestalte te blijven geven. De secretaris vervult daar in een belangrijke rol. Wij zoeken een overtuigd ChristenUnie lid met een proactieve instelling,
die de zorg op zich wil nemen voor alle secretariële werkzaamheden. Dit betreft met
name het voorbereiden van de bestuursvergaderingen, notuleren, het mede-opstellen
van de periodieke nieuwsbrief en versturen van uitnodigingen. Meer informatie kunt
u inwinnen bij de voorzitter, Angelo Sarabèr tel 026-3817326. Aanmelden bij voorkeur
via secretariaat@arnhem.christenunie.nl. Graag met een korte motivatie en beknopte
CV.

Next step:
Next Step is de naam voor het uitstapprogramma voor prostituees. Dit programma is destijds gestart op initiatief van de gemeente Arnhem, Rijnstad en Iriszorg. De afgelopen jaren
zijn er meer dan 20 prostituees uit de wereld van betaalde seks gestapt! Per 1 februari
stopte de rijkssubsidie voor dit programma. In de coalitie-onderhandelingen heeft de
ChristenUnie bedongen dat er geld vrij moet worden gemaakt om dit programma voor minimaal 2 jaar te kunnen continueren. Er is nu 350.000 euro vrijgemaakt in de begroting, zodat het programma gelukkig doorgezet kan worden. Zo blijven we prostituees de kans bieden uit deze mensonwaardige wereld ontsnappen.

Thema avond Energie voor een duurzaam Arnhem
Op 10 februari organiseerde de ChristenUnie Arnhem een thema-avond met als onderwerp: Energie voor een Duurzaam Arnhem. Daniel Becker opende de avond
en trad op als voorzitter. In zijn inleiding ging hij in op de christelijke visie op
duurzaamheid. Angelo Sarabèr gaf een inleiding op duurzaamheid, waarin een
algemene schets werd gegeven van duurzaamheid en onder andere ingezoomd
werd op de bijdrage van onze eigen mobiliteit op het broeikaseffect. Vervolgens
gaf Gerben Bosscha een toelichting op het programma Energy made in Arnhem.
Dit is het programma waarmee de gemeente door middel van energiebesparing,
plaatsing van zonnepanelen en windturbines haar ambities voor 2020 waar wil
maken, namelijk:
1. Elk jaar 1.5% energiebesparing.
2. 14% duurzame energie.
3. De lucht 10% schoner.
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Tot slot vertelde Leen van Dijke, voorzitter van de stichting Stroomversnelling, over
het concept nul-op-de-meter-woningen. In dit concept worden in zeer korte bestaande woningen aangepast en energieneutraal gemaakt. Het bijzondere van
dit concept is dat het niet alleen een technisch, maar ook een financieel concept
is. Daardoor komt de ingrijpende aanpassing toch binnen het financiële bereik.
Al met al was het een erg interessante avond met veel eye-openers.

