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DEVENTER

Op 18 maart gaan we naar de 
stembus voor de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten en de 
Waterschappen. Deventenaren 
Henk de Vos (nr. 24) en Johan 
Oost (nr. 17) staan verkiesbaar 
op de lijst van de ChristenUnie 
voor de provincie Overijssel en 
vertellen over hun persoonlijke 
drijfveren en visie op christelijke 
politiek in de provincie. Oost: “Je 
kunt en mag geen spel spelen, 
maar moet durven zeggen: hier 
staan we voor. Dit is onze visie op 
de samenleving.”

VAN INFRASTRUCTUUR  
TOT NATUURBEHEER
Ze lijken zo ver van de dagelijkse praktijk 
af te staan, de taken van de Provinciale 
Staten. Niets is minder waar, stellen zo-
wel De Vos als Oost. Neem het openbaar 
vervoer, het wegennet, het natuurbeheer, 
culturele subsidies en de overdracht van 
de jeugdzorgbudgetten naar de gemeen-
ten. Johan Oost: “Het gaat in de pro-
vincie om leefbaarheid en dat raakt ons 
allemaal. Neem bijvoorbeeld de vraag of 
er wel of geen trein door uw achtertuin 
kan rijden. Of een vraag als: welke stad 
mag hoeveel huizen bouwen?”

“IK VIND HET 
BELANGRIJK OM ME 
IN TE ZETTEN VOOR 

LEEFBAARHEID, NIET 
ALLEEN IN DE STAD, 
MAAR OOK OP HET 

PLATTELAND.”

HENK DE VOS:“JE MOET DURVEN ZEGGEN:  
HIER STAAN WE VOOR. DIT IS  
ONZE VISIE OP DE SAMENLEVING”
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JOHAN OOST (L) EN HENK DE VOS.
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“De provincie is bovendien cruciaal bij de uitvoering van veel wetten die op 
landelijk niveau worden vastgesteld en die tot uitvoering worden gebracht in de 
provincie,” vult De Vos aan. “Het is belangrijk dat we ook in de provincie een 
geluid laten horen als ChristenUnie, dat werkt bovendien door naar de Eerste 
Kamer.” 

VREDE VOOR DE STAD
Henk de Vos en Johan Oost zijn beiden al jarenlang betrokken bij de christe-
lijke politiek in Deventer en de provincie. Johan Oost was een van de oprich-
ters van de CU-voorloper de RPF in Deventer. “Dat kwam voort uit een heilige 
verontwaardiging: je kon niet bijbelgetrouw stemmen in Deventer,” licht Oost 
toe. Hij richtte in Deventer ook de bloeiende Evangelische Basisschool en een 
christelijke ondernemersvereniging op en is onder velen bekend ook vanwege 
zijn inzet voor de Huttenbouwweek, het Pietenplein en De Oude IJsbaan en 
zijn advieswerk op het gebied van speelruimtes. Henk de Vos was in 1998 het 
eerste christelijke raadslid ooit in de rode Hanzestad, als vertegenwoordiger van 
de combinatiepartij GPV/RPF/SGP en is in het dagelijks leven milieuhandhaver.  

Waarom beide heren nu verkiesbaar staan voor de Provinciale Staten? Daar 
hoeven ze niet lang over na te denken. De Vos: “Ik vind het belangrijk om 
de ChristenUnie zichtbaar te maken en mijn naamsbekendheid daarvoor in te 
zetten. Daarbij vind ik het belangrijk om me in te zetten voor leefbaarheid, 
niet alleen in de stad, maar ook op het platteland.” Johan Oost: “Ik zou graag 
Jeremia 29 vers 7 voorlezen: ‘Bid om vrede voor de stad waarheen Ik jullie 
heb gestuurd. Bid voor die stad, want als die stad vrede heeft, zullen ook jullie 
vrede hebben.’ Het is onze opdracht om te bidden en werken voor de stad, voor 
de provincie.”

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN VOOR DE TOEKOMST
De Vos noemt het huidige ganzenbeleid en vertelt: “Als het gaat om het be-
teugelen van de ganzenproblematiek, is het goed om koers te houden op de 
ingeslagen weg: niet alleen voor de stad, maar ook voor agrariërs. Dat zeg ik 
niet als jager, maar als koersbewaker van de partij, vanuit onze visie op rent-
meesterschap, als milieuhandhaver, als vader van een gezin, als ouderling van 
de Nederlands Gereformeerde Kerk en als bewoner van buiten de stad.” Ja, 
de aarde beheren als rentmeester, dat beschouwt De Vos als een belangrijke, 
Bijbelse opdracht, ook voor de provincie.

MOEILIJKE KEUZES DURVEN MAKEN 
Johan Oost noemt het belang van constructief zoeken naar het beste voor de 
provincie. “Je moet keuzes maken. Je ziet dat besluiteloosheid tot rampen kan 
leiden, kijk maar de gevolgen van de crisis waar veel te laat op is gereageerd.” 
Je moet, stelt hij, als bestuur moeilijke keuzes durven maken. “Je kunt en mag 
geen spel spelen, maar moet durven zeggen: hier staan we voor. Dit is onze 
visie op de samenleving.”

“HET IS ONZE 
OPDRACHT OM TE 

BIDDEN EN WERKEN 
VOOR DE STAD, VOOR 

DE PROVINCIE”

JOHAN OOST:

BRENG OP 
18 MAART 
JE STEM UIT!

mailto:info%40deventer.christenunie.nl?subject=N.a.v.%20nieuwsbrief%20Juni%202014
mailto:h.g.nijman%40deventer.christenunie.nl?subject=
mailto:a.c.de.niet%40deventer.christenunie.nl?subject=
http://www.tinekewerkt.nl
http://www.zinnigverhaal.nl
http://Springmarketing.nl
http://www.deventer.christenunie.nl
mailto:h.g.nijman%40deventer.christenunie.nl?subject=

