
Dit vinden wij belangrijk 
voor Woudenberg



Een politieke partij 
Je kunt stemmen op een politieke partij. Een politieke partij is 
een groep mensen met plannen voor Nederland. Er zijn veel 
partijen. Ze hebben allemaal een naam. De partij die de meeste 
stemmen krijgt, heeft gewonnen.

De ChristenUnie
De ChristenUnie is een politieke partij. Het is een christelijke 
partij. De mensen van de ChristenUnie geloven in God. Ze lezen 
de bijbel. Ze geloven dat God van alle mensen houdt. 

Verkiezingsprogramma
In een verkiezingsprogramma staat wat een partij belangrijk 
vindt. Elke partij heeft er één. Wil je weten wat de ChristenUnie 
belangrijk vindt voor Woudenberg? Lees dan ons verkiezings-
programma op de volgende bladzijden.

Zorgen voor het gezin 
De ChristenUnie vindt kinderen belangrijk. De ChristenUnie vindt 
het belangrijk dat kinderen het thuis fijn hebben.



Wonen
Goed wonen is voor iedereen belangrijk. Of je nu jong bent of 
oud. De ChristenUnie vind dat er genoeg huizen moeten zijn 
met aanpassingen. Dat is belangrijk voor oude mensen en voor 
mensen met een beperking.

Fietsen
Het is leuk om te fietsen. Dan zie je veel en je beweegt fijn. De 
ChristenUnie wil graag een mooi nieuw fietspad. Daar rijden 
geen auto’s. Dat is veiliger.

Samen leven 
In Woudenberg wonen heel veel mensen. Alle mensen zijn an-
ders. Ze zien er anders uit. Ze denken anders. Ze geloven anders. 
De ChristenUnie wil dat al die mensen samen fijn met elkaar 
kunnen wonen. En dat ze elkaar niet uitlachen omdat ze anders 
zijn. Of omdat ze er anders uitzien. Of omdat ze een ander ge-
loof hebben. Maar dat mensen vriendelijk zijn voor elkaar. Zodat 
ze samen kunnen leven.



Werk en rust 
Werken is fijn. Werken is goed. Je verdient dan geld om alles te 
betalen. Maar werk is niet het belangrijkste. Mensen moeten 
ook uitrusten. Dat vindt de ChristenUnie belangrijk. Zodat ze tijd 
hebben om voor elkaar te zorgen. Of om andere leuke dingen te 
doen. Er zijn ook mensen die geen werk hebben. Dan moeten we 
ze helpen om  werk te vinden.
Ook mensen met een beperking kunnen best werken bij bedrij-
ven. Anderen werken liever ergens met meer begeleiding. Het is 
belangrijk dat iedereen een werkplek heeft die bij je past. 

De aarde 
God heeft de aarde gemaakt. Wij mogen voor de aarde zorgen. 
En we moeten zuinig zijn op de aarde. Dat doen we door geen 
rommel op straat te gooien. Maar het in de prullenbak te gooien. 
Wij moeten ook goed voor de dieren en de planten zorgen. De 
ChristenUnie vindt dat we goed voor de aarde moeten zorgen.

En nu…. Nu weet je wat de ChristenUnie 
belangrijk vindt voor Woudenberg. Je hebt 
het verkiezingsprogramma gelezen. Ga jij ook 
stemmen? Op 21 maart? Op de ChristenUnie?


