Waardevol voor Woudenberg
Samenvatting verkiezingsprogramma

ChristenUnie, partij in de samenleving
Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze
buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en
onze manier van samenleven.
De ChristenUnie gelooft dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan om geld en
bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid. Wij willen een gemeente waar
een bescheiden overheid ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen. We
willen een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze
kinderen.

Een samenleving met toekomst
In Woudenberg gaat er veel goed. Woudenberg is een fijn dorp om in te wonen, met goede voorzieningen, zorg en aandacht voor iedereen. Tegelijk zijn er aandachtspunten. Het
is steeds lastiger om overal voldoende vrijwilligers te krijgen. De financiën voor het sociaal
domein lijken op te lopen en Woudenberg staat hoog in de lijstjes als het gaat om woninginbraken.
In onze samenleving zijn normen en waarden niet vanzelfsprekend meer. We vinden het
meer dan ooit belangrijk is om te geloven in een dorp waar het niet gaat om ‘ik’ maar om
‘wij’. Daarom gaan wij met een programma van hoop de komende verkiezingen in. Een programma met plannen voor Woudenberg dat laat zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan
een samenleving waarin iedereen meetelt.

Onze speerpunten
1

Investeren in gezinnen

2

Woudenberg fietsdorp

3

Een passende woning voor jong en oud

Gezinnen, relaties, kinderen zijn erg kostbaar en waardevol! We gunnen iedereen
een liefdevol gezin: dus een steuntje in de rug als het nodig is. En hebben we dat als
ouders allemaal niet nodig zo nu en dan?

Een oost-west fietsverbinding om het hele dorp goed bereikbaar te maken. Werken
op het industrieterrein, wonen in Hoevelaar en het Groene Woud, naar school, naar
Fidelio, De Camp, de sportvelden: alles bereikbaar via een doorlopend fietspad.

Meer generaties in 1 huis, jongelui op “kamers”, starters, huurders, ouderen: erg veel
verschillende behoeftes die geen van allen vergeten mogen worden! Een passende
woning binnen ieder budget.

Woudenberg kent veel waardevolle inwoners: vrijwilligers, mantelzorgers, onze kinderen, de
senioren, de bewoners van Reinaerde.. Wie is er nu eigenlijk niet waardevol?
Woudenberg kent veel waardevolle instellingen en verenigingen: scholen, kerken, sportverenigingen, de SWO, de bieb, Stichting Oud Woudenberg, de PCOB, maar bijvoorbeeld ook een
imker- en vogelvereniging.
We willen als ChristenUnie aan de slag. Voor u, voor de toekomst van onze kinderen, voor
kwetsbare mensen. En wij willen de waardevolle inzet van mensen en organisaties versterken.

Van christenen voor alle mensen
De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en
doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Woudenberg.
Doe met ons mee. Geef geloof een stem!

Dit is maar een samenvatting. In ons complete verkiezingsprogramma vind je veel meer: wat
willen we graag bereiken met elkaar en hoe gaan we dat doen. Op onze website kan je het
helemaal nalezen.
Heb je vragen? Schroom niet om contact met ons op te nemen!

Marleen Treep
m.treep@woudenberg.nl

Elli van Oosterom
c.vanoosterom@woudenberg.nl

Meer weten?
woudenberg.christenunie.nl
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