VANUIT HET HART
ChristenUnie-SGP Doetinchem in 25 punten

Op 14, 15 en 16 maart 2022 mag je naar de stembus. Je kunt dan
stemmen op de partij die het beste bij jou en jouw standpunten past.
Wij zijn de ChristenUnie-SGP.
We zijn een partij ván christenen, vóór alle mensen en daarbij is de
Bijbel onze leidraad. Benieuwd wat dat concreet betekent? Dit
hebben we samengevat in 25 punten. Lees snel verder!
“Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht
niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.”
-Spreuken 3: 5-6 HSV-

Samenleven

Rentmeesterschap

De stad Doetinchem met omliggende dorpen Gaanderen en Wehl is een
aantrekkelijke gemeente. En dat blijkt, want Doetinchem groeit! De
ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat we gastvrij zijn voor iedereen die hier
wil komen wonen, werken en recreëren.
1. Bouwen van nieuwe woningen voor
starters en jonge gezinnen.
2. Creatief omgaan met tijdelijke woningen.
3. Goede samenwerking tussen bedrijfsleven
en onderwijs.
4. Ondersteunen van jongeren bij het
behalen van hun diploma.
5. Verbeteren bereikbaarheid met de fiets.
6. Realiseren van gecombineerd wonen,
werken en studeren bij het station van
Doetinchem.
7. Zichtbaar maken van de geschiedenis van
de gemeente.

Zorg voor elkaar

‘Ik vind het
belangrijk dat elke
inwoner een fijne
leefomgeving heeft. Dat
begint wat mij betreft
bij een betaalbare én
duurzame woning
voor iedereen!’

Thom Ebbers

Je gezondheid bepaalt hoe je je voelt, je prestaties op school of werk en
deelname aan de maatschappij. Zorg voor elkaar gaat over omzien naar elkaar.
Dat kan informeel, maar ook professioneel. Wij willen dat iedereen meedoet en
dat de zorg dichtbij is georganiseerd.
8. De menselijke maat staat centraal, niet
het beleid of het systeem.
9. De gemeente stelt een concrete visie op
voor de opvang van dak- en thuislozen.
10. Aandacht voor nieuwkomers, zodat zij een
plek in de samenleving kunnen opbouwen.
11. Buddy’s en buurtvaders zijn belangrijk. De
gemeente stelt daar een plan voor op.
12. In iedere wijk een ontmoetingsplek waar
activiteiten worden aangeboden.
13. Vroegtijdige hulp is belangrijk om
opeenstapeling van problemen te
voorkomen.

‘Ik vind het
belangrijk dat we
naar elkaar omzien.
Iedereen verdient de
aandach t die hij of
zij nodig heeft!’

Sanneke Pijning

God gaf ons Zijn schepping om ervoor te zorgen als goede rentmeesters. Ieder
mens heeft ruimte nodig, maar de leefruimte is beperkt en belangen kunnen
botsen. Dit betekent dat er ingewikkelde keuzes gemaakt moeten worden.
14. Vernieuwend bouwen betekent
duurzaam, circulair en klimaatadaptief.
15. Ecologische zones en autoluwe straten
worden onderdeel van de
gemeentelijke groenvisie.
16. Afval wordt een grondstof. Hergebruik
moet de standaard zijn.
17. Minder regels betekent meer
creativiteit en dus een aantrekkelijk
vestigingsklimaat.
18. Ruimte om te ondernemen en te
innoveren voor de agrarische sector.
19. De financiën op orde: we geven niet
meer geld uit dan er inkomt.

‘Ik vind dat
wij als goed
rent meester
verant woording moeten
kunnen afleggen over
het stukje aarde dat
ons is toevertrouwd.’

Ewout de Jong

Betrouwbare overheid
Goed bestuur en integer leiderschap vormen de basis vormen voor de
samenleving. Een gemeente kan alleen niet alles oplossen en inwoners moeten
ook zelf verantwoordelijkheid nemen.
20. Vertrouwen geven aan bewoners betekent:
‘Ik vind het
minder regels.
belangrijk dat
21. Gemeentelijke loketten moeten
inwoners en
toegankelijk zijn. Dus niet: ‘van het kastje
ondernemers
gestimuleerd
naar de muur’.
worden
om
hun
eigen
22. Begrijpelijk taalgebruik door de
initiatieven
te
ontplooien.
gemeente is belangrijk, zodat iedereen
Meer vertrouwen en
zijn weg kan vinden.
minder regels.’
23. Inwoners, ondernemers en organisaties
worden betrokken, zowel bij het probleem
als de mogelijke oplossingen.
24. Meer voorlichting op scholen over de gevaren
van alcohol en alle vormen van drugs.
25. Aandacht voor mensenhandel, vrouwenhandel
Henk Bulten
en misstanden in de prostitutie.

Onze plannen, samengevat in 25 concrete punten.
Samenleven, waarbij we zorg dragen voor elkaar, zoals bij een
goede rentmeester en betrouwbare overheid hoort!
We hopen dat je deze mening deelt en onze visie voor de
gemeente wilt steunen. Benieuwd naar onze overige standpunten?
Lees het hele verkiezingsprogramma op:
www.doetinchem.christenunie-sgp.nl.
Doe met ons mee! Stem Vanuit het Hart.
Stem ChristenUnie-SGP.

