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VAN DE REDACTIE 

 

 

 

Geachte inwoner van Den Helder, Julianadorp en Huisduinen, 

Voor u ligt de verkiezingskrant van de ChristenUnie. Met deze eenmalige uitgave 

willen we u kennis laten maken met de ChristenUnie, haar Helder(s)e                  

uitgangspunten en de kandidaten die dit ondersteunen en actief willen uitdragen. 

Het is u ongetwijfeld bekend dat de ChristenUnie haar politieke activiteiten vanuit 

de Bijbel onderneemt. Voor ons is dit dé solide basis waarop wij politiek willen en 

mogen bedrijven. Vanuit die achtergrond staat de ChristenUnie landelijk en lokaal 

al 10 jaar stevig met beide benen op de grond. Ook de afgelopen vier jaar hebben 

wij duidelijk ons christelijk-sociaal geluid mogen laten horen. En daar zijn we 

dankbaar voor. Maar we hopen dit ook zo door te mogen zetten in de komende 

vier jaar. Om u te laten zien wat de ChristenUnie bereikt heeft, maar ook weer wil 

bereiken, nodigen wij u uit om deze krant eens op uw gemak door te lezen. 

De ChristenUnie is een open en eerlijke partij die staat voor haar principes. Vooral 

als het gaat om de zwakkeren in de samenleving en de zorg die zij nodig hebben. 

Oog voor de mensen die de samenleving maken tot wat ze is. De ChristenUnie wil 

samen beslissen, samen leven, samen zorgen, samen werken en samen leren. Dat 

zijn onze Helder(s)e speerpunten waar wij de komende vier jaar samen met èn 

voor u aan willen werken. Samen voor u! 

Redactie: Petra Bakker-van der Beek en Willem Koning 

 

Eenmalige uitgave 
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KANDIDATEN 

   

   

   

   

  

Kijk op onze website  

denhelder.christenunie.nl voor: 

• Verkiezingsprogramma 

• Verkiezingsnieuws 

• Weekverslagen 

• Campagnenieuws 
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Financieel administrateur bij het Marinebedrijf  

Joël Visser (23) 
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Christine Jellema (45) 

Uitvaartleider bij het Uitvaartcentrum 
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Teammanager bij ‘s Heeren Loo 
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SAMEN BESLISSEN 

In een goed functionerende stad werken burgers en bestuur optimaal samen. Er is op deze gebieden in Den Helder nog veel te    

bereiken. Inzetten op goede communicatie en een realistische begroting zijn enkele onderdelen waar de ChristenUnie zich hard 

voor maakt. Duidelijke communicatie over verantwoordelijkheden, goed geregelde burgerparticipatie waar de burgers ook       

daadwerkelijk mee kunnen doen en denken en verantwoord omgaan met de kleiner wordende financiën. 

Christine Jellema: 

Als samenleving ben je op elkaar aangewezen. Samen 

maak je een stad tot de stad die ze zijn moet. De stad die 

je verdient. Maar dat gaat niet zonder dat burgers    

meedenken, meepraten en waar mogelijk, ook mee    

beslissen! Dat vind ik van groot belang: participeren voor 

burgers. Je kunt echter alleen participeren als je ook 

open bent in wat je doet en wilt. De gemeente moet  

duidelijk zijn in haar wensen en helder communiceren 

wat ze voor ogen heeft. Ook het financiële aspect telt 

hierin zwaar mee. Zeker op dit moment waar een     

overheid, ook die in Den Helder, elke euro maar één 

keer kan uitgeven. Juist het omzien naar elkaar in een 

samenleving is hierbij essentieel. De zwakkeren maken 

onderdeel uit van die samenleving. Daarom wil ik dat de 

overheid zich in blijft zetten voor de minder bedeelden 

onder ons, met oog voor de financiële keuzes die         

gemaakt moeten  worden nu Den Helder zich kwalitatief 

wil ontwikkelen! 

Willem Koning: 

Den Helder staat aan de vooravond van grote veranderingsprocessen in met name het stadshart. Deze impuls is hard nodig, maar 

de balans slaat op dit moment teveel uit naar het ‘stenen stapelen’ in plaats van naar de welzijnsfactor. Een kwalitatieve impuls 

wordt niet alleen bereikt door veel nieuwbouw in te plannen. Aspecten die te weinig aandacht krijgen zijn bijvoorbeeld het          

bevorderen van de sociale samenhang en het gastvrij zijn tegenover alle culturen aanwezig in de stad. Den Helder staat niet altijd 

positief bekend. Dat is jammer en zeker niet nodig! Den Helder is een zeer zon- en windrijke stad, waar strand en bos zich op    

loop- en fietsafstand bevinden. De overvloedig aanwezige natuur, de uitgesproken historie, de vele (inspiratie)mogelijkheden voor     

amateur- en professionele kunstenaars, de bijna oneindige mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid (zon- en windenergie) 

maken dat Den Helder meer dan de moeite van het bezoeken en wonen waard is! Sterker nog: Den Helder is dé stad van de        

ongekende duurzame mogelijkheden! Laten we daarom samen de juiste beslissingen nemen voor hen om wie de stad draait:        

de trotse inwoners van een prachtige stad. 

“Geef burgers het vertrouwen van de overheid dat 

hun activiteiten daadwerkelijk resultaat hebben” 

“Stimuleer de burger om mee te denken, mee te    

praten en waar mogelijk mee te beslissen” 

“Den Helder is de stad van de ongekende duurzame mogelijkheden!” 

 

Piet Bras: 

Inwoners van een stad moeten serieus genomen         

worden. Dat geldt dus ook voor een stad als Den Helder. 

Het serieus nemen van burgers draagt enorm bij aan het     

vertrouwen tussen burgers en bestuur. Het creëren van 

een ‘thuisgevoel’ en mensen er ook echt bij laten horen 

is van groot belang om de onderlinge verbanden in de 

samenleving hecht te krijgen en te houden. Dit kan heel 

goed door op wijk- en buurtniveau het samen leven 

concreet te houden. Het nieuwe Multifunctioneel      

Centrum in Nieuw Den Helder is daar een goed         

voorbeeld van. Een groot aantal functies die van belang 

zijn voor de wijk zitten straks in één gebouw. Bewoners 

zetten zich in voor hun wijk en/of buurt maar moeten in 

mijn ogen wel de stimulans en vooral het vertrouwen 

krijgen dat hun werk ook daadwerkelijk iets oplevert!  
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SAMEN LEVEN 

Een stad kenmerkt zich door haar diversiteit in cultuur, natuur, recreatie en vooral mensen. Den Helder kenmerkt zich positief op al 

deze gebieden. Toch is de trend van landelijke individualisering ook in onze stad zichtbaar. De ChristenUnie vindt dat we meer naar 

elkaar om moeten zien, dat begint al bij het bewust worden van elkaar. Bewustwording voor de inwoners van Den Helder             

onderling, maar ook voor de natuur die onze stad rijk is. Bijbelse uitgangspunten zijn hierin nog steeds actueel. Een samenleving 

betekent verantwoord omgaan met Gods schepping, bestrijding van armoede en uitsluiting, stimulans van allerhande                   

verenigingswerk en het faciliteren van evenementen op kunst- en cultuurgebied. 

Thilly Faas-Soumeru: 

Samen leven met elkaar is voor mij meer dan alleen maar 

met elkaar zijn. Het is een verlangen om vanuit Gods liefde 

en wijsheid om te zien naar elkaar. Een groot goed in mijn 

ogen en zo simpel te bereiken: er gewoon zijn voor elkaar!  

Maar dat kan alleen als je liefde voor elkaar hebt en aan 

elkaar geeft. Liefde die op vele manieren geuit kan worden 

en op vele manieren ervaren kan worden. Kunst- en       

cultuuruitingen, of het nu gaat om schilderingen, muziek, 

dans, beeldhouwkunst, zijn dé manieren om die liefde  

kenbaar te maken aan elkaar. Genieten kan en mag in een 

stad als Den Helder. De overheid kan dit alles stimuleren, 

zodat je op die manier je stad socialer en dus mooier en 

leefbaarder maakt.  

 

Hans van Donkelaar: 

‘Groen’ is een sterk punt in onze stad Den Helder. In tegenstelling tot veel plaatsen 

in Nederland kent Den Helder rust, ruimte en frisse lucht. Dit ontstaat natuurlijk 

niet zomaar en moet in mijn ogen dan ook behouden blijven en zelfs uitgebreid 

worden. Kijk maar eens op een luchtfoto van Den Helder en je ziet de wijdsheid, de 

grote hoeveelheid groen, de duinen en alles zo dicht bij de zee! Als ik daarnaar kijk 

heb ik het gevoel dat ik iets mag zien van de aarde zoals God die gemaakt heeft. We 

moeten ervoor zorgen dat het weelderige groen blijft. Niet alleen voor onszelf, 

maar ook voor onze kinderen en hun kinderen. Dit kunnen wij natuurlijk niet alleen 

en ik vind dan ook dat het groenonderhoud in nauwe samenspraak moet gebeuren 

met de mensen die er verstand van hebben. En niet alleen verstand, maar juist ook 

hart voor ons groen in deze prachtige stad Den Helder. 

Petra Bakker-van der Beek: 

De veelzijdigheid die Den Helder kenmerkt biedt unieke 

kansen voor de stad. Denk hierbij aan de diversiteit op 

het gebied van natuur, cultuur, stadsontwikkeling, 

maar ook onderwijs. Maak meer gebruik van al die 

prachtige mogelijkheden en kansen! Het uitbreiden van 

de faciliteiten bij het strand, de duinen en het bos is 

een eerste aanzet. De bouw van het nieuwe               

bezoekerscentrum Mariëndal is een goed voorbeeld en 

al een grote stap in de goede richting, maar er kan 

meer! Willemsoord is een historisch pareltje dat       

nergens anders in Nederland terug te vinden is. Door 

het stimuleren van nautisch en maritiem gebonden         

bedrijvigheid maak je dat stadsdeel levendig en         

aantrekkelijk. Den Helder gaat de komende jaren meer 

gebruik maken van deze mogelijkheden. De stad zal 

hierdoor grotere aantrekkingskracht hebben voor     

toerisme, bedrijven, onderwijsinstellingen en vooral 

ook voor (Helderse) jongeren om zich blijvend te       

vestigen in Den Helder. 

“Samen leven is meer dan alleen met elkaar zijn” 

 

“Groen is een heel sterk punt 

van onze stad en kan dat nog 

meer zijn” 

 

“Het is noodzakelijk om     

groenonderhoud uit te voeren 

met mensen die hart en         

verstand hiervoor hebben” 

“De veelzijdigheid die Den Helder kenmerkt biedt 

unieke kansen voor de stad” 
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SAMEN ZORGEN 

Voor elkaar zorgen betekent zorg dragen voor de stad. Mensen leven, wonen en werken in Den Helder en de ChristenUnie vindt 

dat al die aspecten goed geregeld moeten zijn. Dat begint bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat jongeren niet in aanraking       

kunnen komen met verboden dan wel verslavende middelen. Geld kan geïnvesteerd worden in de stedelijke ontwikkelingen die in 

onze stad gaande zijn, maar daarbij mogen de mensen niet uit het oog verloren worden. Strikte handhaving van de gestelde 

(wettelijke) regels maakt van de lokale overheid een helder bestuursorgaan waar mensen zich aan kunnen spiegelen. 

Tjitske Biersteker-Giljou: 

Het gemeentelijk toezicht op de lokale re-integratiemarkt 

moet veel beter. Juist in tijden van crisis moeten we er  

alles aan doen om te voorkomen dat groepen buiten de 

boot vallen. Vooral jongeren lopen in deze tijd veel 

risico’s. Maar vergeet ook niet de mensen die een          

behoorlijke afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Den   

Helder kent een uitgebreid aanbod van uitstekende                

re-integratiemogelijkheden. De afgelopen periode is     

echter gekozen om deze werkzaamheden uit te besteden 

aan een organisatie in Alkmaar, die het werk weer doorzet 

naar lokale partners. We willen deze verantwoordelijkheid 

graag weer terug zien bij de lokale partners. Zorg komt 

ook in de vorm van het bevorderen van de sociale          

samenhang. Naast het wijk- en buurtwerk wordt een     

samenleving gedragen door burgers die zich verdraagzaam 

opstellen tegenover verschillende culturen. Dat lukt onze 

burgers goed, laten we vooral oog hebben voor deze     

positieve ontwikkelingen! 

Dina Polonius-Padmore: 

Samen zijn is voor iedereen belangrijk. Zo zie je dat op de hoek Peelstraat-Grebbestraat jongeren bij elkaar komen om samen te 

zijn. Deze jongeren moeten echter een zinvolle dagbesteding krijgen of zelfs geschikte coaching bij het zoeken naar werk. Er zijn in 

Den Helder genoeg doelgroepen die echt op een volwaardige manier deel willen uitmaken van de samenleving. Zij krijgen op dit 

moment alleen geen eerlijke kans. Maar waar draait het natuurlijk ook om? Om een leefbare omgeving voor ons allemaal, voor alle 

Heldernaren. Ik vind het dan ook de taak van de overheid om erop toe te zien dat de (rijks)gelden voor deze gevallen niet alleen in 

gebouwen en overhead terecht komen, maar juist daadwerkelijk daar waar het nodig is: om deze mensen te helpen een zinvol    

bestaan te kunnen opbouwen. 

Alfred de Jong:  

In mijn dagelijks werk bij ’s Heeren Loo in Julianadorp, kom ik veel 

mensen tegen die afhankelijk zijn van zorg. De kwalitatieve          

ondersteuning die hier geboden wordt is op geen enkele manier 

een vervanging voor de sociale omgang die elk mens nodig heeft. 

De meesten hebben een heel klein netwerk. Verveling en            

eenzaamheid komt veel voor bij de mensen die ik in mijn dagelijks 

werk ondersteuning bied. Dat is schrijnend! Het is ontzettend   

moeilijk om mensen te motiveren om vrijwilligerswerk te doen. Met 

vrijwilligerswerk kun je heel veel betekenen voor een ander en voor 

elkaar. En daarnaast geeft het ook nog veel voldoening. Daarom 

pleit ik ervoor dat de overheid, waar zij kan, vrijwilligerswerk    

structureel ondersteunt. 

“Een samenleving wordt gedragen door burgers 

die zich verdraagzaam opstellen tegenover       

verschillende culturen” 

“Overheidsmiddelen om jongeren te helpen komen te vaak in gebouwen en overhead terecht” 

“Kwalitatieve ondersteuning kan niet vervangend 

zijn voor sociale omgang” 
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SAMEN WERKEN 

Een stad draait op de financiën die ze ontvangt en te verdelen heeft. Dit dient verantwoord te gebeuren, zeker met het oog op de 

financiële ‘crisis’ waarin verkeerd wordt. Onze stad kenmerkt zich door de nabijheid en veelheid aan watergebonden activiteiten 

dan wel de mogelijkheden daartoe. Dit moet volgens de ChristenUnie gestimuleerd blijven worden. Insteken op duurzaamheid en 

duurzame ontwikkelingen zijn volgens de ChristenUnie bij uitstek topkansen voor de stad. Den Helder moet zich blijvend profileren 

als een aantrekkelijke vestigingsplaats voor (duurzame) bedrijvigheid. Daarnaast dient onze stad zich continu zichtbaar te maken in 

Den Haag als het gaat om de ontsluitingswegen die onze stad in haar ontwikkelingen belemmeren. 

Robert Janga: 

Door de ligging van Den Helder is onze stad bij uitstek geschikt voor havengebonden 

bedrijven. Deze bedrijven kunnen een grote economische impuls betekenen voor onze 

stad. We kunnen deze bedrijven aantrekken door te zorgen voor een beter                  

ondernemersklimaat. Geef bedrijven de gelegenheid om te groeien en bied voldoende 

ruimte aan bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van duurzaamheid. Dit alles moet 

samengaan met een goede bereikbaarheid. Het is van belang om blijvend te hameren 

op de noodzaak van opwaardering van de N9 en doortrekking van de A7. Hier moet de 

overheid in Den Helder op in blijven steken. 

Eric van Wensveen: 

De aanwezigheid van watergebonden gebieden zijn een groot 

goed voor Den Helder. De vele zon- en winduren die Den   

Helder rijk is bieden een ideale stimulans voor het                

ontwikkelen van bedrijvigheid in deze richting. Denk daarbij 

aan het bouwen, repareren en onderhouden van windmolens, 

maar ook aan kennis- en toeleveringsbedrijven. Geweldige 

mogelijkheden waar we hard voor gaan werken om die naar 

Den Helder te halen met een goed en aantrekkelijk               

vestigingsbeleid. De ontwikkeling van de Nieuwediepkade is 

een goede stap vooruit gebleken en dat moeten we vast   

houden! De overheid moet insteken op een grotere                      

toegankelijkheid van de haven en een betere bereikbaarheid 

van Den Helder. Voor het TESO-verkeer hoort echt een oplos-

sing gevonden worden. Op dit moment hebben we er helaas 

alleen maar last van: bewoners vanwege de herrie en          

vervuiling van het vele Texelverkeer en de havenbedrijven 

door de opstoppingen die ontstaan door dit verkeer. 

“Essentiële randvoorwaarde voor een            

aantrekkelijker vestigingsbeleid is dat Den    

Helder veel beter bereikbaar wordt” 

“Beloon duurzame initiatieven van burgers en bedrijven met een duurzaamheidsprijs!” 

“De Helderse haven kan de 

groei van de stad                 

bevorderen” 

“Geloof in de eigen identiteit 

als havenstad blijft              

behouden als we de haven 

laten groeien” 

 

Willem Koning: 

Verantwoord omgaan met geld is noodzakelijk. Door te       

investeren in werkgelegenheid op het gebied van               

duurzaamheid maken we een grote stap in de goede richting. 

Den Helder is dé ideale stad als het gaat om duurzaamheid. 

Daarnaast is het ook van belang dat we de watergebonden 

economie, offshore en visserij blijven stimuleren. Besparingen 

voor de burgers en verantwoord omgaan met de natuur zijn 

twee aspecten die prima samen kunnen gaan door duurzame 

initiatieven van burgers en bedrijven te belonen. Dit kan door 

het instellen van een duurzaamheidsprijs als eerste aanzet. 

Maar werk heeft naast de economische factor ook nog een 

sociale factor. Door aandacht te blijven geven aan                   

re-integratietrajecten en mensen aan het werk te krijgen en te 

houden voorkomen we het risico van sociale uitsluiting en  

vereenzaming.  
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Joël Visser: 

Elke stad heeft zijn geschiedenis. Een historie waar je met trots op 

terug mag kijken. Het besef van de rijke historie die Den Helder    

gekend heeft en nog steeds kenmerkt moet bijgebracht worden. Het 

is belangrijk om jongeren kennis te laten maken met de historie die 

Den Helder herbergt. Denk bijvoorbeeld aan Dorus Rijkers,            

Nederlands bekendste redder van schipbreukelingen. Of al het werk 

dat Napoleon hier heeft laten verrichten en wat nog steeds         

zichtbaar is. Den Helder is een stad waar je trots op kunt en moet 

zijn, niet alleen als je kijkt waar we vandaan komen, maar juist ook 

als je ziet waar we naartoe mogen gaan. De overheid in Den Helder 

mag zich meer profileren vanuit haar historie, juist onder jongeren, 

om hen te laten beseffen wat een prachtige stad Den Helder was, is 

en wordt! 

“Inspanningen van de overheid moeten erop gericht zijn om      

zoveel mogelijk kinderen onderwijs te laten volgen dat op hen 

toegesneden is” 

“Onderwijs moet uitdagen, motiveren en stimuleren!” 

Alice Post-Zonnenberg: 

Onderwijs levert een grote bijdrage aan het welzijn van individuen en de opbouw van 

een evenwichtige samenleving. Door begeleiding van leerlingen in hun ontwikkeling van 

kind tot jongvolwassene worden ze gevormd als mens. Het kind ontwikkelt zijn door God 

gegeven talenten zo goed mogelijk. Zo krijgen leerlingen een kans om hun eigen plek 

binnen de maatschappij in te nemen. Die maatschappij moet wel recht doen en ruimte 

geven aan de talenten die de leerlingen hebben. Daarom vind ik dat de overheid zich in 

moet spannen om, zoveel als mogelijk, kinderen onderwijs te laten volgen dat voor hen 

gemaakt is. Onderwijs moet uitdagen, motiveren en stimuleren! 

SAMEN LEREN 

Den Helder kent een breed onderwijsaanbod. En dat is een groot goed, want samen leren begint bij goed en gedegen onderwijs. Op 

het gebied van duurzaamheid kan er meer onderwijs gegeven worden dan nu het geval is. Onderwijs op dit gebied is een noodzaak 

als we kijken naar de positie en ligging van Den Helder. Daarnaast hoort de rijke historie die Den Helder kenmerkt in oude luister en 

ere hersteld te worden. Niet alleen door herstel en restauratie van (cultuur)historische gebouwen en terreinen, maar ook door het 

overbrengen van deze veelzijdige historie van Den Helder door middel van onderwijs. 

“Jongeren laten beseffen wat een prachtige stad 

Den Helder was, is en wordt!” 

 

Tjitske Biersteker-Giljou: 

Er zijn in Den Helder natuurlijk veel punten waar (blijvend) aandacht aan besteed moet 

worden. De ChristenUnie is geen voorstander van coffeeshops en bordelen. Op dit      

moment telt Den Helder er niet zoveel meer, maar waar het om gaat zijn voornamelijk 

de grote risico’s die jongeren daar lopen. Natuurlijk is hier wet- en regelgeving voor, 

maar daar moet ook op gehandhaafd worden. Drugsgebruik onder jongeren tot 18 jaar is 

ook in Den Helder een probleem. Daarnaast vinden wij dat er lokaal, dus door de      

overheid, aandacht besteed moet worden aan uitstapprogramma’s voor prostituees en 

dat er een adequate bescherming moet komen tegen loverboys. Niet door te denken dat 

zulke problemen hier niet bestaan, maar juist door om te zien naar elkaar. De overheid 

moet meer inzetten op voorlichting en bescherming, dan alleen het sluiten van bordelen 

en coffeeshops. Dit kan het beste door dit vooral binnen het voortgezet onderwijs te 

doen. 

 

“Drugsgebrui k  onder        

jongeren tot 18 jaar is ook in 

Den Helder een probleem” 

 

“De lokale overheid moet 

voor adequate bescherming 

zorgen tegen loverboys” 



 Verkiezingskrant ChristenUnie 

Pagina 8 

 

RESULTATEN 

We moeten samen heel goed beseffen wat we willen en hoe we daarvoor willen gaan. Daarbij moeten we oog blijven houden voor 

de veranderingen waar het land en de stad mee te maken krijgen. De ChristenUnie heeft als vijfde partij van Den Helder haar   

christelijke geluid in alle vrijheid mogen laten doorklinken. En niet zonder resultaat. Op onze website doen we daar wekelijks      

verslag van maar dat willen we in deze krant graag nog eens onder de aandacht brengen. Met deze resultaten willen wij aantonen 

dat, hoewel wij een partij van de nuance zijn, wij consequent zijn in het omzien naar elkaar en dan met name voor hen die dat het 

meest nodig hebben. 

Graag willen we u enkele resultaten laten zien die op initiatief van de ChristenUnie behaald zijn in de afgelopen vier jaar: 

 

WIN EEN RONDVLUCHT!  

Den Helder altijd al eens vanuit een 

ander perspectief willen zien?        

Dan is dit je kans!  

Kom naar de stand van de            

ChristenUnie en doneer 1 euro aan 

de Voedselbank. Als je dat doet maak 

je meteen kans op deze geweldige 

rondvlucht! 

We staan woensdag 24 februari op de 

Marsdiepstraat en zaterdag 27        

februari op de politieke markt in de 

binnenstad. 

 

WIN EEN SPEELGOEDBON!  

Wil je een mooie kleurplaat, kleurpotloden èn kans maken op 

een speelgoedbon? Kom dan naar de stand van de               

ChristenUnie. We staan op woensdag 24 februari op de      

Marsdiepstraat en zaterdag 27 februari op de politieke markt in 

de binnenstad. 

Dus kom deze kleurplaat mét kleurpotloden ophalen bij onze 

stand. Kleur ‘m in, stuur ‘m op en wie weet win jij wel één van 

die speelgoedbonnen! 

Voor de kleintjes zal er op beide markten een springkussen 

aanwezig zijn. 

De ChristenUnie is gastvrij: 

Gezorgd voor onderdak van 

uitgeplaatste asielzoekers. 

De ChristenUnie luistert: 

De adviezen van het Cen-

trum Indicatiestelling Zorg 

worden overgenomen. 

De ChristenUnie zorgt voor de zwakkeren in de samenleving: 

Gezorgd voor het opnieuw ondersteunen van de Voedselbank. 

De ChristenUnie stimuleert jongeren in de samenleving: 

Instellen kinderlintjes als waardering voor de                

maatschappelijke inzet van kinderen en jongeren. 

De ChristenUnie heeft oog voor ondernemers: 

Organiseren interactief overleg met                 

ondernemers van waaruit de bedrijfscontact-

functionaris voortgekomen is. 

De ChristenUnie lost knelpunten op: 

De infrastructuur in Julianadorp wordt 

sneller aangepakt dan in 2020 gepland 

was. 

De ChristenUnie sloopt pas als er gebouwd gaat worden: 

Het voormalig postkantoor wordt pas gesloopt als         

daadwerkelijk besloten wordt dat daar gebouwd wordt. 

De ChristenUnie beseft de kansen van de haven: 

Geen woningbouw op Willemsoord omdat dit een 

bedreiging vormt voor de havenontwikkelingen. 

De ChristenUnie vindt dat regels regels zijn: 

Blijvende aandacht op handhaven in plaats 

van gedogen. 

Illustratie: Henk Boomstra 


