Vertrouwen in
elkaar
Het verkiezingsprogramma van de
ChristenUnie Apeldoorn in gewone
taal!
Binnenkort mag je weer stemmen. Jij telt
mee. En jouw stem telt. Je bent waardevol
in de ogen van God. Daar geloven wij in. Je
kunt in deze folder lezen wat wij belangrijk
vinden.
Kies jij voor de ChristenUnie?
Dank je wel!

We
moeten
zuinig zijn
op de
natuur
We hebben veel mooie bossen met wandelpaden en
fietspaden in Apeldoorn. Iedereen moet daar van kunnen
genieten.
De lucht moet schoon blijven. De gemeente moet
mensen helpen om zonnepanelen op het dak te leggen.
Ook windmolens kunnen helpen om de lucht schoon te
houden.
Het is goed voor iedereen om elke week een dag rust te
hebben. Als we dat samen doen, kunnen we samen naar
de kerk. Zondag blijven daarom de winkels en de
restaurants dicht, zo hoeft niemand te werken.
Helaas moeten we soms zwijnen en herten afschieten.
Wij vinden het belangrijk dat het vlees dan aan
Apeldoornse slagers wordt verkocht.
We helpen boeren om goed voor de natuur te zorgen.

Iedereen
moet goed
kunnen
wonen
We moeten genoeg huizen hebben voor alle
Apeldoorners, vooral voor jongeren. Daarom moeten er
nieuwe huizen gebouwd worden. En als mensen samen in
één huis willen wonen moeten we dat makkelijker maken.
De bus is belangrijk voor mensen die geen auto hebben.
Er moeten genoeg bussen zijn.
We zorgen dat het station en de bussen ook gebruikt
kunnen worden door mensen in een rolstoel. Of door
mensen die blind zijn. In Orden moet ook een treinstation
komen.
Sporten is voor iedereen gezond. De gemeente helpt
sportverenigingen.
De bibliotheek is een fijne plek. Er moeten leuke boeken
in de kast staan. Lid worden van de bibliotheek moet niet
te duur zijn.
Wat er gebeurd is in de oorlog, mogen we nooit
vergeten. Daarom moeten we zuinig zijn op de
monumenten.

We moeten
goed voor
elkaar
zorgen
Er zijn veel vrijwilligers in Apeldoorn. Daar moeten we
zuinig op zijn.
Voor kinderen moet Apeldoorn een fijne stad zijn om in
te wonen. En scholen moeten veilige plekken zijn. Als ze
school moeilijk vinden, gaan we ze helpen door te zorgen
voor voldoende speciaal onderwijs. Kinderen moeten ook
leren over de geschiedenis van Apeldoorn. Dat vinden we
belangrijk.
Discriminatie mag niet in onze stad. Vluchtelingen zijn
hier welkom.
We moeten er samen voor zorgen dat oude mensen niet
alleen zijn of alleen sterven.
Als mensen het moeilijk vinden om een baan te vinden,
gaan we ze helpen.
Ook arme mensen gaan we helpen. Dat doen we door ze
te helpen met tips over hoe je met geld om moet gaan.
Maar ook door de Voedselbank en andere organisaties
die mensen in armoede helpen te ondersteunen.

De gemeente
moet goed
met mensen
omgaan
De gemeente moet inwoners vertrouwen. Helaas gebeurt
dat niet altijd. Dat vinden wij jammer. Regels zijn
belangrijk en mensen moeten zich daaraan houden,
maar de mensen zelf zijn belangrijker. Mensen moeten
niet onnodig gestraft worden als ze fouten maken. De
gemeente maakt zelf ook fouten. Als we fouten maken,
moeten we het zo snel mogelijk samen oplossen.
We vinden het ook belangrijk dat als mensen hulp nodig
hebben, ze die zo snel mogelijk krijgen. Daarom wil de
ChristenUnie daar meer geld in steken.
Als de gemeente belangrijke beslissingen gaat maken,
moeten mensen met een beperking ook op tijd goede
informatie daarover krijgen. Zo kunnen zij ook vertellen
wat ze er van vinden.
De gemeente kan Apeldoorn sterker maken door geld te
geven aan verenigingen.
We controleren goed of mensen op hun werk wel eerlijk
worden behandeld.

Veiligheid is
belangrijk
voor
iedereen
Er moet meer politie komen, om Apeldoorn veiliger te
maken. De politie is heel belangrijk. Door samen goede
afspraken te maken worden ook problemen opgelost.
De straat moet ook veilig zijn voor fietsers en wandelaars.
Het is veiliger als er een tunnel onder het spoor is bij de
Laan van Spitsbergen.
De ChristenUnie wil een stad zonder lachgas, gokken en
drugs.
De brandweer moet wel op tijd kunnen komen bij een
brand. Vooral voor Radio Kootwijk is dat belangrijk.

