
De ChristenUnie gelooft dat we door God geschapen en aan elkaar gegeven zijn. 

Onze samenleving is zo veel meer dan geld en bezit; we mogen omzien naar elkaar. 

Met onze maatschappelijke betrokkenheid willen we dit geloof een stem geven.  

 

We willen trouw zijn aan de Bijbel als waardevolle handleiding voor een vrije en 

veilige samenleving. Met een waardige behandeling van elk leven; iedereen telt 

mee! We zijn een christelijke partij, maar bovenal een partij voor iedereen.  

 

Wil jij met ons meebouwen aan Hoogeveen? Er is altijd een mogelijkheid om 

betrokken te raken die bij jou past. Natuurlijk met jouw stem op 21 maart. Maar 

bijvoorbeeld ook in gebed, steun op social media, of als vrijwilliger. Neem gerust en 

vrijblijvend contact met ons op via één van onze kandidaten. Of anders via 

bestuur@hoogeveen.christenunie.nl of onze Facebook-pagina.  

Iedereen telt mee in 
Hoogeveen 

Doe je mee?  

Maak  
jouw stem 
waardevol  

op 21 maart  
2018  

“Ook jouw talent  
is waardevol”  

Onze top-5  

1. Gert Vos [Hoogeveen]  

"Kinderen en jongeren krijgen alle en gelijke kansen om veilig en 

succesvol op te groeien in een samenleving die we samen met en 

voor hen zo duurzaam mogelijk maken."  

3. Hetty Pullen-Muis [Hoogeveen] 

"Sociaal is beginnen met luisteren en zoeken naar ieders kracht en 

mogelijkheden. Dat is met elkaar zoeken naar de beste kansen 

voor iedereen in Hoogeveen."  

5. Bé van der Weide [Hoogeveen] 

"Verbinden van krachten en talenten, waarbij iedereen meetelt, 

om samen te werken aan leefbaarheid, veiligheid en welzijn."  

2. Wim Warrink [Hoogeveen] 

"Werken aan een samenleving waarin omzien naar elkaar heel 

gewoon is."  

4. Koen Meesters [Noordscheschut] 

"Inzet voor duurzaamheid en veilige verbindingen voor fietsers. 

En sterk maken voor de belangen van de dorpen in onze 

gemeente."  
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Waardevol  
voor Hoogeveen  

De manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven staat meer ter 

discussie dan ooit. Juist hierover gaan gemeenteraadsverkiezingen. Ze gaan over u 

en mij. Daarom zet de ChristenUnie in op een vernieuwende en kindvriendelijke 

gemeente. Die ruimte biedt aan ideeën en initiatieven van (juist ook jonge) 

inwoners, wijken en dorpen zelf.  

 

Met ons programma willen wij investeren in zorg voor elkaar, de cruciale rol van 

gezinnen, een dienstbare en rechtvaardige overheid en een duurzame economie. 

Kortom: een bloeiende samenleving die we samen leefbaar houden.  

 

Gert Vos, lijsttrekker ChristenUnie Hoogeveen  

Waar gaan  
wij voor?  

Stemmers aan het woord  

Iedereen telt mee  

De ChristenUnie onderschrijft de 

ambitie: Hoogeveen is de meest 

kindvriendelijke gemeente van 

Nederland. Het project Jong 

Hoogeveen stelt de (kwetsbare) 

jongere en zijn stem centraal.  

 
Zorg moet dichtbij en toegankelijk 

zijn. Mantelzorg moet meer 

aangemoedigd worden. Ouderen 

verdienen onze aanpak van 

eenzaamheid, verwarde mensen 

menswaardige begeleiding.  

 
De ChristenUnie wil voorkoming en 

aanpak van schulden. Maatwerk: 

oorzaken wegnemen in plaats van 

symptomen bestrijden.  

 
Kind en gezin centraal  

De ChristenUnie wil dat kinderen 

gezond, veilig en goed opgeleid 

opgroeien. Daarvoor is eigen kracht 

van gezinnen het uitgangspunt. Waar 

nodig biedt de gemeente 

ondersteuning, dichtbij huis en school, 

en passend bij de unieke situatie en 

identiteit van het gezin. 

 
Met de toekomst van kinderen kun je 

niet vroeg genoeg beginnen. Daarom 

willen wij geboortezorg gericht op een 

gezonde en veilige leefstijl van 

(aanstaande) ouders. En opvoedings- 

ondersteuning die goed bekend en 

laagdrempelig toegankelijk is.  

 
De ChristenUnie wil voortdurende 

verbetering van jeugdhulp. Daarvoor 

moet de gemeente meer in gesprek 

met ouders.  

 
Duurzaamheid  

De lokale economie is pas gezond als 

iedereen daarin kansen krijgt en 

verantwoordelijkheid neemt. De 

ChristenUnie vindt dan ook dat de 

gemeente vergaand moet 

samenwerken met het regionale 

bedrijfsleven en onderwijs, voor 

werkgelegenheid en groene groei.  

"Ik vind ieder mens waardevol. We zijn 

samen verantwoordelijk voor zorg 

voor elkaar, voor een duurzame 

toekomst. Samenwerken, talenten 

inzetten, elkaar er op aanspreken. De 

overheid zoekt samen met inwoners 

naar verbinding, het vergroten van 

welzijn, leefbaarheid en veiligheid. 

Politiek gebaseerd op de Bijbel. 

Daarom stem ik ChristenUnie!"  

Femmy Peursum  

“Zonder principes geen duidelijke 

koers. In de ChristenUnie zie ik de 

partij die vanuit Bijbels perspectief 

onveranderlijk bidt en werkt aan een 

rechtvaardige samenleving. Die 

realistische idealen boven stemmen 

trekken stelt, niet bang om een 

tegengeluid te geven. En dat altijd 

met een open houding, een 

uitgestoken hand. Kortom: een 

betrouwbare en constructieve partij 

met dienend karakter."  

Joël Kikkert  

Verbinding 
en zorg 

voor elkaar  
Waardevol  

Overtuigd  
gaan voor 

recht  
Waardevol 

Kijk voor ons hele programma op www.hoogeveen.christenunie.nl 

Iedereen telt 
mee!  

Waardevol  


