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VERKIEZINGSPROGRAMMA 2019–2022
IN EENVOUDIGE TAAL





Hallo, 
 

Over een paar weken mogen mensen stemmen. 
Dan mag je kiezen voor een partij. Dat is op 
woensdag 21 november. Je hebt daarvoor een 
stembiljet ontvangen van de gemeente. 

Als je stemt, kies je voor een politieke partij. 
Op de partij die jij het beste vindt. 

Ik kies ChristenUnie. 
Die past het beste bij mij. 
Ook bij jou?
Stem dan ChristenUnie. 

Pete r Holsap p el



Westerkwartier

VERKIEZINGSPROGRAMMA IN EENVOUDIGE TAAL 

De belangrijkste boodschap van de ChristenUnie:

•	Zorg dat iedereen meetelt 

•	De toekomst van kinderen voorop 

•	Je best doen voor een goede leefomgeving  
voor nu en later
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Verkiezingsprogramma

Verkiezingen gaan over mensen. Over jou en over 
mij. Voordat je gaat stemmen is het verstandig om 
goed na te denken over  wat jij belangrijk vindt. Wat 
zou je anders willen? Wat wil je zo houden? 

In een verkiezingsprogramma staat wat een politieke partij  
belangrijk vindt en wat ze willen veranderen of willen behouden. 

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. De 
mensen van de ChristenUnie geloven dat God ons heeft gemaakt 
en ons aan elkaar heeft gegeven. De ChristenUnie wil laten zien 
dat zij wil bouwen aan een samenleving waar iedereen meetelt.

Op 1 januari 2019 heten we gemeente Westerkwartier. Dat zijn 
vier gemeenten samen; Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en 
het stukje Middag-Humsterland hoort daar ook bij.

De ChristenUnie wil er graag voor zorgen dat inwoners goed  
weten wat er allemaal gebeurt in die nieuwe gemeente. De Christen-
Unie wil dorpen en wijken zelf laten beslissen over wat er gebeurt 
in hun dorp of wijk, als ze dat willen. 

Het contact tussen de gemeente en de inwoners moet goed zijn 
en afspraken heel duidelijk. Gemeente zijn we samen en als er 
zorg nodig is dan kunnen we eerst om ons heen kijken of er  
iemand is die kan helpen. Lukt dat niet dan is er de gemeente om 
mee te denken hoe er zorg verleend kan worden.
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Zorg

We hebben de afgelopen jaren zuinig aan moeten 
doen. De gemeente heeft een veel grotere taak  
gekregen als het gaat om zorg voor kinderen, jongeren 
en kwetsbare inwoners.In de komende jaren willen 

we deze taak nog verder gaan verbeteren. Zorg zo dicht mogelijk 
bij de inwoners, dat vinden we  belangrijk. De ChristenUnie wil 
dat het heel duidelijk is wat iemand nodig heeft. 

Medewerkers van de gemeente moeten daar heel goed naar  
luisteren zodat iemand precies krijgt waar hij/zij om vraagt. Veel 
mensen moeten een familielid verzorgen die hulp nodig heeft, dat 
noem je mantelzorg. Mantelzorgers mogen niet overbelast raken. 
Het moet mogelijk zijn om hun taak soms even aan een ander 
te geven. De gemeente wil ervoor zorgen dat mantelzorg goed 
verloopt. De ChristenUnie wil ervoor zorgen dat vrijwilligers 
hun belangrijke werk goed kunnen blijven doen. Daarom moeten 
er niet teveel regels komen. 

Mensen met een beperking moeten gewoon mee 
kunnen doen in de samenleving. De ChristenUnie 
heeft er al voor gezorgd dat er veel meer aanpassingen 
zijn voor mensen met een handicap. Zo kunnen 

mensen in een rolstoel bijvoorbeeld gemakkelijk belangrijke  
gebouwen, zoals het gemeentehuis, binnen komen. 
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Ouderen krijgen ook een goede plaats in onze  
gemeente. Er moet alles aan gedaan worden om ook 
hen zo goed mogelijk te helpen bij het ouder worden. 
We willen graag dat zij een goed leven kunnen leven 

en gelukkig zijn. Ze kunnen cursussen volgen in de bibliotheek 
of sporten en wijkteams kunnen helpen bij eenzaamheid.

Ook mensen die moeten vluchten uit hun eigen land kunnen een 
veilige plaats krijgen in onze gemeente. Wij vinden het belangrijk 
dat zij snel aan het werk kunnen, en dat er goed contact is met 
mensen om hen heen, zoals buren of andere dorpsgenoten.

De ChristenUnie wil veel aandacht voor gezinnen 
met kinderen. Helaas komt het vaak voor dat ouders 
gaan scheiden. Dat is niet fijn voor de kinderen. Wij 
willen dat er cursussen zijn voor jonge ouders zodat 

zij goed voorbereid zijn. Verder vinden wij het belangrijk dat er 
goede hulp is als er problemen zijn. Hoe eerder er hulp is hoe 
beter. Dat kan voorkomen dat kinderen later heel veel zorg nodig 
hebben. Alle organisaties die hulp geven moeten goed met elkaar 
samenwerken. Daar kan de gemeente voor zorgen.
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Werk en inkomen
 

Werken is goed voor de mens. Het geeft zin en  
betekenis aan je leven en vaak ook goede contacten 
met andere mensen. 
De gemeente wil graag een goede samenwerking 

zien tussen het onderwijs en de bedrijven. 

Er zijn mensen die een aanpassing nodig hebben in het werk 
dat ze doen. Zij moeten ook de mogelijkheid krijgen hun talenten 
in te zetten ook al krijgen zij begeleiding daarbij. Sommige 
mensen hebben een werkplek nodig die helemaal is aange-
past. Dat noemen we een beschutte werkplek. Ook die moeten 
er voldoende zijn in onze gemeente, vindt de ChristenUnie.  

Armoede

Er zijn nog steeds mensen die arm zijn. Ze hebben 
weinig geld of steeds tekort om elke dag eten en 
andere spullen te kopen. Dat geeft in hun levens 
vaak problemen. De ChristenUnie wil dat we dit 

zoveel mogelijk tegengaan. In een land als Nederland waar  
zoveel rijke mensen wonen mag geen armoede meer zijn. 

Belangrijk vinden wij dat deze problemen zo snel mogelijk  
opgemerkt worden zodat er ook zo snel mogelijk iets aan gedaan 
kan worden. Organisaties die hier mee te maken hebben moeten 
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er ook veel aan doen om deze mensen te helpen. De gemeente 
kan wel eens wat geld geven om bijvoorbeeld kinderen mee te 
laten doen met een sport of om een verzekering voor ouders wat 
goedkoper te maken. 

Mensen die het moeilijk vinden om goed met geld om te gaan, 
moeten advies krijgen. De ChristenUnie zou heel graag willen dat 
er een aparte medewerker van de gemeente komt die hier heel 
goed op let en veel aandacht aan geeft.
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Wonen en ruimte

De gemeente wil graag goed weten welke huizen er 
nodig zijn voor nu en in de toekomst. Er zullen ook 
meer woningen gebouwd moeten worden voor 
mensen die ouder worden. De aanpassingen die zij 

nodig hebben zijn dan al in die woningen aangebracht. Als er zorg 
nodig is voor ouderen dan is dat ook in de buurt.

Het is ook belangrijk dat er genoeg woningen zijn die niet zo duur 
zijn. In kleine dorpen moeten ook  nieuwe huizen gebouwd worden.

De ChristenUnie wil ook graag dat iedereen hierover meepraat.
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Veiligheid

Gelukkig voelen heel veel mensen in de gemeente 
Westerkwartier zich veilig. Dat willen we graag  
zo houden. Minstens 1 x per jaar moet er overleg 
zijn tussen de gemeenteraad, burgemeester, politie 

en nog meer belangrijke mensen die samen bespreken hoe het 
gaat met de veiligheid.

Als er toch slachtoffers zijn van geweldadigheid of inbraak dan 
moeten zij aandacht krijgen en de daders snel opgepakt worden.
Een wijkagent is belangrijk. Hij kent de mensen in de buurt en kan 
problemen oplossen. Door bijvoorbeeld Buurtpreventie Apps 
kunnen mensen elkaar op tijd waarschuwen bij onraad.

Energie, klimaat en milieu

Wij geloven dat we de aarde van God hebben  
gekregen en daarom willen we zuinig zijn op de aarde. 
We willen letten op hoe mooi de aarde is en dat ook zo 
houden. De aarde mag niet vervuilen en vieze lucht 

moet, als het kan, schoongemaakt worden. Energie die we  
gebruiken voor fabrieken, auto’s en in ons huis moet ook schoon 
zijn. Materialen willen we niet verspillen maar opnieuw gebruiken.

Omdat er bevingen zijn vanwege het gas dat uit de aarde wordt 
gehaald kan dat niet langer zo doorgaan. Daarom zullen we in 
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onze huizen ook niet langer gas kunnen gebruiken. De gemeente 
moet daar rekening mee houden als ze nieuwe huizen gaat bouwen. 
We zullen ook steeds meer zonnepanelen gaan gebruiken.

De wind kan ook zorgen voor energie. Zonnepanelen en wind-
energie zijn schone manieren om energie te winnen. De ont-
wikkelingen hierin gaan snel. De gemeente moet z’n best doen 
om dit goed te volgen en te adviseren.

Mobiliteit

Met mobiliteit bedoelen we hoe je van de ene naar de 
andere plaats kunt komen. Reizen dus of lopen of met 
de fiets, auto, trein, bus of taxi. De ChristenUnie wil 
goed letten op de fiets, de bus, de trein en de taxi’s.

De ChristenUnie wil dat de wegen goed bereikbaar zijn. Zo min 
mogelijk files. Op de weg tussen Zuidhorn en Groningen staat 
vaak een file. Van de snelweg A7 naar Leek en naar Aduard ook.
De ChristenUnie wil dat hier een oplossing voor komt. Samen 
met de gemeente en andere mensen die veel weten van wegen 
gaan ze daarover praten.

Goede fietspaden en verbindingen tussen de verschillende dorpen 
in het Westerkwartier zijn heel belangrijk. Dan gaan ook meer 
mensen op de fiets ergens naar toe. De ChristenUnie wil dat 
graag stimuleren.



Voor ouderen en andere mensen die minder goed kunnen 
fietsen zullen er goede looppaden moeten zijn naar bijvoor-
beeld het centrum.

Ook bushaltes moeten goed te bereiken zijn voor ouderen 
en gehandicapten.
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En nu…

Nu weet je wat de ChristenUnie belangrijk vindt en wat
ze voor de toekomst wil.

We hopen dat je het er mee eens bent. 
Denk goed na voordat je je stem uitbrengt. 
Als je vragen hebt kun je er met iemand van de partij over praten. 
Hieronder vind je namen van mensen van onze partij en ons 
webadres. We zijn ook te vinden op Facebook.

Stem je op de ChristenUnie? 

Kom naar de stembus op woensdag 21 november.

Gewoon doen !   
    
Peter Holsappel
Koos Siegers
Alex Steenbergen
Mark de Haan
Arina Havinga
Jacqueline Helmholt 

Peter Koos Alex Mar k Ar ina Jacqueline
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 Vitaal op eigen schaal

 Ieder kind kansrijk

 Waardig ouder worden

 Armoe geen taboe

 Duurzaamheid loont

 Gezond bereikbaar


