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Zo gaan wij recht doen Waar wij 
voor gaan  

Een dienstbare overheid  
Wij willen een overheid die 
vertrouwen heeft in onze 
inwoners. Die een bondgenoot is 
van families, gezinnen, straten, 
buurten, kerken, ondernemingen 
en verenigingen. Dát zijn de 
plekken waar mensen naar elkaar 
omzien en voor elkaar zorgen.  
 
We moeten zuinig zijn op de 
natuur  
Wij zetten ons in voor het 
behoud van het landschap, de 
plattelandscultuur en voor de 
bescherming van het milieu en 
de biodiversiteit. Voor de 
energietransitie willen wij een 
goede visie op de ruimte voor 
zonneparken en windmolens. 
Geen wildgroei, maar 
zorgvuldige planning met 

participatie van onderop.  
 
Voldoende woningen voor 
iedereen  
We hebben een groot tekort aan 
woningen. Er moeten woningen 
bij voor alle doelgroepen, in het 
stedelijk gebied én in onze 
dorpen. Daarnaast moeten 

creatieve woonvormen de ruimte 
krijgen.  
 
Een sterke lokale economie  
Met een sterke economie zorgen 
we voor een brede welvaart waar 
heel Apeldoorn beter van wordt. 
We willen een gemeente zijn 
waar iedereen mee kan doen, 
waar het MKB en zzp’ers de 
ruimte krijgen en waar ieders 
talent wordt gezien. Zo voegen 
we echte waarde toe aan onze 
samenleving!  
 
Veiligheid voor jong en oud  
Iedereen moet zich veilig en 
weerbaar voelen in onze 
gemeente. Daarom willen we 
meer wijkagenten en moet 
Apeldoorn de kindvriendelijkste 
gemeente van Nederland zijn.  

Lees meer over onze standpunten op Apeldoorn.christenunie.nl 

SAMEN 
RECHT 
DOEN  

Apeldoorn 

1 Iedereen doet mee 
Wij willen een helpende hand bieden aan inwoners voor wie 
meedoen niet vanzelfsprekend is. Wij willen een samenleving 
waar iedereen gezien wordt en waar mensen tot bloei komen.  

2 We hebben vertrouwen in onze inwoners 
We willen een samenleving die niet draait om het ‘ik’ maar om 
het ‘wij’. Waar de gemeente je bondgenoot is. En waar ideeën 
voor een betere buurt gewaardeerd en ondersteund worden.  

3 Samen pakken we knelpunten op 
Er liggen serieuze uitdagingen op de plank als het gaat om 
duurzaamheid en woningbouw. Samen zorgen we ervoor dat 
iedereen daarin mee kan doen.  

Kijk voor meer informatie op 
Apeldoorn.christenunie.nl 



Ieder mens is uniek en waardevol. Wie je ook bent, wat je 
achtergrond ook is: jij telt mee! De ChristenUnie is 
overtuigd van de waarde van kleine gemeenschappen 
waarin mensen samen tot bloei komen.  
 

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner die bijdraagt aan de 
samenleving en aan iedereen die een helpende hand nodig heeft.  
Recht doen aan de schepping, recht doen aan woningzoekenden en 
recht doen aan de waardevolle lokale economie.  
 
Rechtvaardige regels zijn nodig. Maar ook de ruimte om daarvan af te 
kunnen wijken om iemand er bovenop te helpen. Ruimte voor 
oplossingen op maat.  
 
Daarom zet de ChristenUnie zich in 
voor een samenleving waar we 
samen recht doen. Doe je mee?  

Recht doen aan volgende generaties  

Betaalbaar wonen wordt steeds 
lastiger in onze krappe 
woningmarkt met stijgende huur- 
en koopprijzen. Er zijn lange 
wachtlijsten voor sociale 
huurwoningen en de behoefte aan 
betaalbare starterswoningen is 
groot. Daarom willen wij dat 
corporaties en ontwikkelaars hun 
aanbod aanpassen aan de 
groeiende vraag naar betaalbare 
woningen. De gemeente moet 
actief op deze ontwikkelingen 
sturen.  
 

Steeds vaker krijgen jongeren te 
maken met mentale klachten of 
psychische kwetsbaarheid, zoals 
eenzaamheid en prestatiedruk of 
verslaving en depressie. Wij willen 
meer aandacht voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling van 
kinderen en jongeren. Dit willen we 
samen doen met 
vertegenwoordigers van 
sportverenigingen, scholen, 
kerkgenootschappen en het 
verenigingsleven.  
 

RECHT DOEN  
AAN STARTERS 

DIE EEN 
BETAALBAAR 
HUIS WILLEN  

KOPEN  

Onze kandidaten  

Ben Bloem 
Ben was ook lijsttrekker bij de vorige 
verkiezingen en is nu onze fractievoorzitter. 
Daarvoor was hij hulpverlener voor 
Apeldoornse dak- en thuislozen. Naast 
raadslid is hij momenteel bestuurslid bij 
enkele Apeldoornse stichtingen, zoals 
Schuldhulpmaatje en de plaatselijke 
Voedselbank.  
 

Recht doen in onze gemeente  

SAMEN 
RECHT 
DOEN  

RECHT DOEN  
AAN JONGEREN  
DIE ER ALLEEN  

NIET UITKOMEN  
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Willeke de Jager 
Willeke is sinds 2018 actief voor 
de ChristenUnie, met o.a. 
duurzaamheid en wonen in haar 
portefeuille. In het dagelijks leven 
staat zij voor de klas.  

Jarin van der Zande 
Jarin is sinds 2017 raadslid. Hij 
werkt in de raad aan de realisatie 
van een veiliger Apeldoorn en een 
economie die draait om mensen.  
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Erik Jan Aalbers 
Erik Jan is al 8 jaar raadslid. Hij 
houdt zich bezig met onderwijs, 
verkeersveiligheid en openbare 
ruimte. Naast raadslid is hij 
directeur van een basisschool.  

Peter Kranenburg 
Peter is al 4 jaar actief als 
fractievertegenwoordiger. Hij 
houdt zich onder andere bezig 
met kunst en cultuur, landbouw 
en dierenwelzijn.  
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