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Deze verkiezingen gaan over mensen. Over onze ou-

ders, onze kinderen, onze buren, over de leerkracht in 

de school om de hoek, de verpleegkundige en de dokter 

in onze gemeente, over onze werkgever en over onze 

werknemers. 

Deze verkiezingen gaan over onszelf, onze manier van 

samen leven, onze manier van samen wonen en onze 

manier van samen werken. 

We zullen niet ontkennen dat we te maken hebben met 

economische neergang. 

Maar deze verkiezingen gaan over veel meer dan een 

financiële crisis of een vastgelopen economie. Ze gaan 

vooral over onze samenleving. Bouwen en bewaren is 

daarbij een basisregel voor ons. Positieve ontwikkelin-

gen in de samenleving stimuleren en tegelijk zuinig zijn 

op de kwaliteiten die er zijn. Dat geldt voor zowel men-

sen als voor middelen. 

 

De ChristenUnie-SGP wil pal staan voor een vrije sa-

menleving, een duurzame economie, een dienstbare en 

rechtvaardige overheid, de bescherming van het kwets-

bare leven, zorg voor elkaar en zorg voor Gods schep-

ping. We proberen in praktijk te brengen waar we in 

geloven, ons hart een stem te geven. We lopen er ook in 

deze tijd niet voor weg als de crisis bestreden moet 

worden. Als we alles laten zoals het is, verandert er 

niets aan het patroon dat ons in de crisis bracht. De be-

lofte dat alles weer wordt zoals het was, is niet alleen 

loos, maar is ook vragen om een nieuwe crisis. 

 

De aanpak die de ChristenUnie-SGP nastreeft, is aller-

eerst mensen meer gelegenheid geven verantwoorde-

lijkheid te dragen. Mensen mogen geen nummers zijn,   
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we moeten er voor elkaar zijn. Het is niet ieder voor 

zich, maar omzien naar de ander. De overheid kan niet 

alles, maar moet ook niet alles willen regelen en dan 

kan het des te meer aankomen op zorg voor elkaar. 

We normeren onze vrijheid zo dat die ruimte biedt voor 

verschillende overtuigingen, kerken, scholen en zorgin-

stellingen en we streven onder andere naar: 

 

 Kansen voor de jongeren en daarom investeren in 

jeugd, gezin en onderwijs. 

 De zorg van en voor elkaar in stand houden. Betrok-

ken en betaalbaar. 

 Een duurzame economie, waarin ondernemerschap 

en werken lonend is. 

 Betaalbare huizen voor starters op de woningmarkt. 

 Ons inzetten voor een samenleving waarin we er niet 

in berusten dat mensen langs de kant blijven staan. 

 

Deze aanpak van de ChristenUnie-SGP Heerde krijgt 

vorm in drie hoofdthema’s: 

 

Samen leven 

 Samen wonen 

  Samen werken 
 

Deze thema’s motiveren ons als ChristenUnie-SGP om 

ons in te zetten voor alle mensen. Dit in het volle besef 

dat christenen in de politiek deel uitmaken van een be-

weging van christenen die ook op tal van andere plek-

ken in de samenleving werk van hun geloof willen ma-

ken. Die  hun geloof niet bewaren voor de kerk of thuis, 

maar van daaruit de handen uit de mouwen willen ste-

ken. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen 



voor het bestuur van onze gemeente, dienstbaar aan de 

samenleving. Wij houden rekening met de verschillende 

levensovertuigingen. 

 

Dit willen we realiseren door samenwerking en afstem-

ming met andere partijen, verenigingen, organisaties, 

bewegingen en personen die onze doelen of actiepunten 

steunen. 

 

In ons doen en laten willen we ons laten leiden en inspi-

reren door de Bijbel, het Woord van God. Hierbij ontle-

nen we normen en waarden aan de Tien Geboden, wel-

ke zijn samengevat in “God liefhebben boven alles en 

onze naaste als onszelf”. 

 

 

DOE MET ONS MEE…! 

 



Wij geloven dat mensen  geschapen zijn door God en 

dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. 

Wij geloven dat mensen meer zijn dan alleen maar con-

sumenten. Het gaat in het leven om veel meer dan geld 

en bezittingen. Mensen willen niet alleen maar een be-

taalbaar huis, maar verlangen ook naar geborgenheid en 

veiligheid en bovenal naar een zinvol leven. Wij willen 

niet alleen een baan met salaris, maar ook waardering 

en mogelijkheden om onze talenten te ontplooien in 

dienst van die ander. We willen niet alleen een overheid 

die op de centen let, maar ook een samenleving waarin 

we ruimte krijgen, gehoord worden en waarin zwakke-

ren beschermd worden. We willen een samenleving 

waarin we omzien naar elkaar. 

Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen. 

 

Talloze mensen zijn actief in vrijwilligersorganisaties, 

sportverenigingen, kerken, zorgen door onderne-

merschap voor werkgelegenheid of helpen mee in de 

school van hun kinderen. De ChristenUnie-SGP gelooft 

in de kracht van de samenleving, in zorg voor elkaar, in 

een cruciale rol van gezinnen in een dienstbare en 

rechtvaardige overheid, in godsdienstvrijheid, in een 

duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met 

Gods schepping. De ChristenUnie-SGP  is een bondge-

noot van die mensen. 
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Veiligheid en leefbaarheid zijn voorwaarden voor een 

bloeiende samenleving. Maar die leefbaarheid is niet 

vanzelfsprekend en staat soms onder druk. De overheid 

is een bondgenoot van de wijkbewoners. Bij het werken 

aan veiligheid en leefbaarheid heeft iedereen een rol. 

Juist burgers, winkeliers, scholen, politie en woningcor-

poraties dragen bij aan goede buurten. Dat zijn buurten 

waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte heb-

ben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart 

wonen, werken en winkelen en waarin ouderen echt van 

hun oude dag kunnen genieten. 

 

De financiële ontwikkeling van de laatste jaren geeft 

veel reden tot zorgen. De burger merkt dat aan het huis 

dat maar niet wordt verkocht, de ondernemer aan zijn 

dalende omzet en de overheid aan haar huishoudboekje. 

Ondanks de daling van de huizenprijzen is het voor 

starters nog altijd moeilijk een (betaalbare) woning te 

bemachtigen. Banken lenen minder makkelijk geld uit, 

waardoor koopwoningen vaak onbereikbaar blijven 

voor velen. 

Daarnaast wordt het steeds moeilijker een betaalbare 

huurwoning te vinden. 

 

Ons algemene welvaartsniveau spreekt niet meer van-

zelf en kan niet koste wat kost verdedigd worden. De 

druk die het legt op de schepping, op ruimte en milieu, 

valt niet te rechtvaardigen tegenover de rest van de we-

reld en tegenover volgende generaties. We moeten onze 

verantwoordelijkheid hervinden en hernemen rond 

energiegebruik, mobiliteit, afval, kortom rond het be-

slag dat we op de milieugebruiksruimte leggen. 

Wij zijn er van overtuigd, dat we zuinig moeten om-  
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gaan met wat onze gemeente aan natuurlijke kwaliteit 

heeft. Inbreiden in plaats van uitbreiden, natuurlijke 

overgangen van bebouwing naar groen, uitloopgebie-

den, invulling geven aan het landschapsontwikkelings-

plan. 

 



De samenleving wordt in de eerste plaats gevormd door 

burgers, door bedrijven en andere organisaties. Samen 

nemen ze verantwoordelijkheid, gaan verplichtingen 

aan en maken de samenleving leefbaar in hun onderlin-

ge relaties. Een samenleving kan alleen bloeien als we 

er vertrouwen in hebben en ons gedrag richten naar de 

kernwaarden waar het in de samenleving om draait. 

De samenleving dat zijn we zelf. Het in stand houden 

van de samenleving vergt inspanningen van burger en 

overheid, een intensieve en nauwe samenwerking. Dat 

houdt in onze visie ook in dat iedereen bijdraagt. In het 

creëren van mogelijkheden zorgt de gemeente er voor 

dat ook degenen die niet gemakkelijk aan werk kunnen 

komen, toch in staat zijn om bij te dragen aan de sa-

menleving. Dat kan via maatschappelijke organisaties, 

maar kan ook in het model van een directe tegenpresta-

tie. 

 

Actiepunten en Visie hierbij van de  

ChristenUnie-SGP 
Wij willen dat in Heerde de kracht van Samen Leven, 

Samen Wonen, Samen Werken tot zijn recht komt. 

Daarbij denken we onder meer aan het volgende: 

 

 Steeds meer taken worden door Rijk en Provincie 

opgedragen aan de gemeenten. Om voldoende bestuurs-

kracht te garanderen is het noodzakelijk een verdere 

bestuurlijke samenwerking of bestuurlijke fusie aan te 

gaan met onder andere Hattem en Oldebroek. Vanuit 

het verleden is al een stevige samenwerking gegroeid 

met deze gemeenten. Wat goed is voor de burger moet 

daarbij leidend uitgangspunt zijn.   
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 Keuzes voor schaalvergroting worden gemaakt op 

basis van inhoud, kwaliteit, draagvlak en herkenbaar-

heid. Concreet kiest de ChristenUnie-SGP voor een 

verdieping van de economische en bestuurlijke samen-

werking tussen Hattem, Heerde en Oldebroek. Deze 

samenwerking zal, indien noodzakelijk, kunnen leiden 

tot één ambtelijke organisatie aangestuurd door één 

college. 
 

 Stimuleren van de samenwerking tussen de (lokale) 

overheid en andere strategische partners. 
 

 Bevorderen en in standhouden van behoud van de 

identiteit van alle kernen. 
 

 Met voortvarendheid doorwerken aan de dorpsplan-

nen voor Wapenveld en Heerde. Daarbij voldoende ba-

sisvoorzieningen in stand houden. Uitvoering geven 

aan een goede gemeenschapvoorziening en het nieuwe 

uitnodigende centrum van Wapenveld. 
 

 Voldoende kleinschalige nieuwbouwprojecten in 

Heerde, Wapenveld, Veessen en Vorchten. 

 Nodig voor een evenwichtige bevolkingsopbouw 

waarbij het voor ouderen, jongeren en mensen met een 

beperking goed toeven is in onze mooie gemeente. Dus 

afgestemd op de vraag. 
 

 Binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft, 

moet er een goed vangnet voor de zwakkeren in de sa-

menleving zijn. 
 

 De behoefte aan mantelzorgers neemt de komende 

tijd steeds verder toe. We willen bevorderen dat zij ook 

voldoende mogelijkheden krijgen om die soms zware 

taak op zich te nemen. 



 Bij een overheid die burgers aanspreekt op eigen ver-

antwoordelijkheid, verdient het vrijwilligerswerk een 

voorname plaats. Vrijwilligerswerk is de smeerolie van 

de samenleving en verdient als zodanig erkenning als 

een waardevolle maatschappelijke bijdrage. 
 

 Aanpak van overlast door drank- en drugsmisbruik 

en stevig optreden tegen de veroorzakers van overlast 

en vernielingen. Dus het geven van duidelijkheid van 

wat wel en wat niet kan. Hierbij hoort ook een duidelij-

ke APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en hand-

havingsbeleid. 
 

 De starterslening blijven inzetten als instrument om 

(door)starters op de woningmarkt net dat zetje te geven 

om wel een woning te kunnen kopen en zo de doorstro-

ming op de huizenmarkt te bevorderen. 
 

 Zorgen voor goede sociale voorzieningen met aan-

dacht voor de zwakkeren en ouderen. 
 

 Actief beleid dat ouderen en gehandicapten zolang 

mogelijk zelfstandig (thuis) kunnen blijven wonen met 

ondersteuning van voorzieningen vanuit de WMO. 
 

 Minder regels en meer ruimte voor burgers en in-

stellingen. Denk aan minder/geen welstandsregels, ge-

makkelijker verkrijgen van vergunningen. 
 

 Bevorderen van ondernemerschap en innovatie. 
 

 Doorstroming in de woningmarkt mogelijk blijven 

maken. Voorkomen dat onze jongeren noodgedwongen 

naar elders vertrekken. Maar ook voorkomen dat oude-

ren geen geschikte woonruimte kunnen vinden. 
 

 Solide gemeentefinanciën. En daarom, zeker in deze 



crisistijd, zorgvuldig omgaan met gemeentelijke belas-

tingen en met dit geld zorgen voor goede voorzienin-

gen zodat de inwoners er ook profijt van hebben. 
 

 Duurzaamheid is belangrijk omdat we de opdracht 

hebben om de Schepping te onderhouden en te bewaren. 

Dit zoveel mogelijk toepassen en stimuleren door - on-

der andere - duidelijke voorlichting en modernisering 

van de inzameling van afvalstoffen. 
 

 Verduurzaming van de bouw, de mobiliteit en ener-

gievoorziening door middel van een stimuleringsrege-

ling uit een fonds. 
 

 Onze wegen in een goede en veilige staat houden met 

voldoende verlichting voor de veiligheid. 
 

 Bij bezuinigingen zullen de sterkste schouders de 

zwaarste lasten moeten dragen. 
 

 In de nieuwe subsidieverordening extra aandacht 

voor jeugdsubsidie en vrijwilligers. In de regeling een 

verantwoordingsprogramma het effect van de subsidie 

laten aantonen. 
 

 Een zo goed en veilig mogelijke uitvoering van de 

Hoogwatergeul en bijbehorende gebiedsontwikkeling. 
 

 Uitgaan van de eigen kracht van het gezin, met on-

dersteuning als het echt niet zelfstandig lukt. Waarbij 

het Centrum voor Jeugd en Gezin een centrale rol 

speelt in de hulpverlening. 
 

 Benutten van de natuurlijke kwaliteit voor stimule-

ring van recreatie en toerisme met ondernemers in die 

branche. 
 

 



De ChristenUnie-SGP gaat voor betrouwbaarheid en 

degelijkheid. We lopen niet weg voor zware en soms 

impopulaire beslissingen. We beseffen dat niet alles bin-

nen de kortste keren is te realiseren. Toch durven we 

dit te schrijven. In het geloof dat onze hulp is bij onze 

God en Vader in de hemel willen we ons daarvoor de 

komende vier jaar inzetten. 

 

 

WE HOPEN DAT U EN JULLIE ONS 

DAARIN WILLEN HELPEN...! 
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 Inlichtingen: 
 

 ChristenUnie Heerde 
 B.J. van der Linde 

 Zevenakkersweg 1 
 8191 AA  Wapenveld 

 tel. (038) 447 83 41 
 

 SGP Heerde 
 H.C. van de Worp 

 Bornkamp 58 
 8181 WT  Heerde 

 tel. (0578) 69 49 74 
 

 www.heerde.christenunie-sgp.nl 

 

 


