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Stabiel, Betrokken, ChristenUnie

Waar staan we voor

De ChristenUnie is een partij met een duidelijke stijl en
een duidelijk programma. We zijn constructief en kritisch
geweest in de afgelopen roerige jaren waarin veel mis is
gegaan. Bij ons politiek handelen hebben we altijd het
belang van Alblasserdam voor ogen gehad en geen politiek om de macht gevoerd.

De ChristenUnie is uit op een lokale samenleving waarin
het goed toeven is. Dit betekent dat er oog is voor jongeren en ouderen, gezinnen en verenigingen, werken en
recreatie, buurten en groen, identiteit en verantwoordelijkheid voor elkaar.
Om onze doelen te realiseren zoeken we de samenwerking
met alle betrokkenen in Alblasserdam. Maar ook hebben
we hierbij de ons omliggende gemeenten nodig. Zonder
een intensieve samenwerking kunnen we niet deelnemen
aan ontwikkelingen op regionaal en nationaal niveau. Alleen door duidelijke samenwerking kan de identiteit van
Alblasserdam in stand gehouden worden

We kunnen u recht in de ogen kijken. Daarom durven we
u ook voor de komende periode om uw stem te vragen.
Voor het eerst of opnieuw. Als stabiele factor, betrokken bij de Alblasserdamse samenleving en vanuit onze
roeping willen we deelnemen aan het Alblasserdamse
bestuur.

Stem 3 maart voor stabiel en betrokken bestuur

				
De ChristenUnie kiest er voor om te (blijven)
investeren in:

Bedrijvigheid en werk
• Winkelaanbod dat past bij de Alblasserdam
• Geen parkeerbelasting
• Revitaliseren van bedrijventerreinen om bedrijven te
behouden en nieuwe aan te trekken

Ontwikkeling van de jeugd
• We laten geen jongeren zonder hulp en zorg op straat
lopen
• Probleemjongeren pakken we aan
• Passende huisvesting voor scholen
Samenleving
• Ondersteunen van de gezinnen als dit nodig is, met
respect voor de identiteit
• Aanpak van vereenzaming en financiële nood
• Verenigingsleven is ook Alblasserdam

Groen en milieu
• Behoud van onze groengebieden
• Groene en schone wijken met aandacht voor
diversiteit van planten en bomen

Sport en voorzieningen
• Extra overdekte sporthal is noodzakelijk
• Duidelijkheid over de mogelijkheden van
sportpark Souburgh

Verkeer
• De problematiek aan de dijk moet opgelost in samenwerking met buurgemeenten
• Een ontsluiting over de bestaande N-wegen, niet door
het groen.

Veiligheid
• Feesten in het dorp mogen niet ontsierd worden door
drank en of drugsmisbruik

Wonen
• Meer aandacht voor de bestaande woningen
Recreatie
• Respect voor de cultuurhistorische waarden

De communicatie en dienstverlening door de gemeente
• De leden van het college van B&W moeten weten en
begrijpen wat er in de samenleving speelt
• Wijkschouwen zijn belangrijk voor de wijken en buurten en worden door de gemeente verzorgd
Financieel komen er spannende tijden. De ChristenUnie
heeft oog voor de totale lastenstijgingen bij burgers en
bedrijven. Lokale belastingen zijn geen sluitpost van de
begroting van de gemeente. Alleen bij nieuwe voor-		
zieningen mag er een extra stijging van de lasten zijn.

Waarden en uitgangspunten
De ChristenUnie laat zich in haar politiek handelen leiden door de bijbel, het Woord van God. Wij geloven dat
de bijbel richtlijnen geeft voor het publieke leven. De
concrete vertaling daarvan naar deze tijd is niet altijd
eenvoudig, maar wij geloven dat de principes heilzaam
zijn voor de gehele samenleving:
- rentmeesterschap is duurzaam omgaan met Gods
schepping, met oog voor de natuur en het milieu.
- iedereen telt mee, in onze geïndividualiseerde
samenleving moeten we weer met elkaar gaan
samenleven.
- we hebben zorg voor elkaar, want niet iedereen is
even succesvol in het leven.
- we hebben onze eigen verantwoordelijkheid, ook
om te investeren in gezinnen en structuren, zoals:
verenigingen, kerken, scholen en bedrijven.
- we hebben oog voor werkgelegenheid en duurzaamheid, en daarom kiezen we niet altijd voor het
goedkoopste alternatief in financiële zin.
- de afwisseling in rust en activiteiten is goed, dus
ook een zondag waarop de economie niet centraal
staat en waar aandacht is voor relaties.

