
Onze speerpunten

Betrouwbare overheid

* Wel samenwerking in de Drechtsteden, maar geen Drechtstad

* Geen verhoging van de OZB

* Meer politie op straat

* Toezicht op de Drank- en Horecawet

* Goede en veilige doorstroming van het verkeer

Gezonde samenleving

* Beschikbaar stellen van budget voor mantelzorgondersteuning

* Keuzevrijheid voor zorg die past bij levensovertuiging

* Mensen met een beperking laten we niet in de kou staan

* Mensen met een uitkering zo mogelijk inzetten als vrijwilliger

* Tijdig signaleren probleemgezinnen via CJG / jeugdzorg

* Zorgen voor voldoende en goed basisonderwijs in Alblasserdam

* Realisatie 2e sporthal

Duurzaam werken, wonen, leven

* Handhaving winkelsluiting op zondag

* Geen betaald parkeren

* Eén ondernemersloket 

* Stimuleren leeftijdsbestendige woonvormen

* Geen windturbines in Alblasserdam

* Burgers stimuleren duurzame energie op te wekken/te gebruiken

* Voldoende groen in elke wijk/buurt

* Voldoende parkeergelegenheid in woonwijken

* Verbreding A15 of meer spitsstroken

* Veilige oversteekplaats voor fietsers bij Souburgh

Kijk voor ons hele programma op:

alblasserdam.christenunie.nl

Stem woensdag 19 maart ChristenUnie

Belangrijkste redenen om op de ChristenUnie te stemmen

1. Omdat wij dienstbaar willen zijn aan God en de samenleving op het gebied 

van veiligheid, normen, regels en handhaving.

2. Omdat wij het goede in de samenleving willen stimuleren en willen zorgen 

voor een veilige woonomgeving.

3. Omdat wij staan voor een overheid die de identiteit van Alblasserdam wil 

behouden en dichtbij de burger staat.

4. Omdat wij zuinig zijn op de schepping die ons is toevertrouwd.

Kijk voor deze en vele andere redenen ook op onze website

ChristenUnie: voor 

christelijk sociale politiek in 

Alblasserdam.

alblasserdam.christenunie.nl

bestuur@alblasserdam.christenunie.nl

Dienstbaar

Daadkrachtig

Dichtbij
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Onze lijsttrekker: 

Teus Stam

Onze lijsttrekker is Teus Stam. Het samenwerken zit hem in het bloed.

Teus Stam heeft ruime ervaring als bestuurder. Behalve voorzitter van de SGP/CU fractie 

bij Waterschap Rivierenland is hij raadslid voor de ChristenUnie. Bovendien maakt hij al 

jaren deel uit van de schaduwfractie. Hij is dus goed bekend met het raadswerk.

"Ik ben een groot voorstander van samenwerken. We zijn allemaal lid van één 

gemeenschap en als raadslid ben je natuurlijk gebonden aan je achterban, maar 

daarnaast moet je ook het belang van alle burgers in het oog houden."

Teus Stam

Lijsttrekker

Ons dorp is rijk aan cultuur en dat moeten we in 

stand houden

Onze kandidaten

1. Teus Stam

2. Peter Sterrenburg

3. Henry de Haan

4. Ronald Los

5. Stijn van Dongen

6. Hilde Groen

7. Bart-Jan Poirot

8. Maarten Molendijk

9. Anja Vlasblom

10. Henk Tukker

Kijk voor onze hele lijst op: alblasserdam.christenunie.nl
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