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Verkiezingen, ook in Overbetuwe
Op woensdag 21 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad.
Ook voor de gemeenteraad van Overbetuwe. De gemeente voor o.a. Driel, Elst, Hemmen, HerveldAndelst, Heteren, Oosterhout, Randwijk, Slijk-Ewijk, Valburg en Zetten.
Ook voor het bestuur van jouw dorp mag je daarom kiezen.
Vanaf 18 jaar mag je stemmen, kiezen wie er in de gemeenteraad komt.
Kies welke partij je de beste vindt en kies de kandidaat die je het beste vindt.

Ken je de ChristenUnie?
Ik ben Hanny van Brakel en ik zit in de gemeenteraad voor de politieke partij de ChristenUnie
Aan de verkiezingen in Overbetuwe doen verschillende partijen mee. Partijen die bekend zijn van de
landelijke politiek. Maar ook partijen die alleen in de gemeente Overbetuwe actief zijn.
De ChristenUnie is een landelijke partij, met zeer betrokken mensen in de Overbetuwe.
De ChristenUnie is een christelijke partij.
De mensen van de ChristenUnie geloven in God en in Jezus.
We lezen in de Bijbel dat God van mensen houdt.
We vinden het belangrijk dat mensen naar Hem luisteren.
In deze folder leg ik uit wat mijn partij belangrijk vindt.
Het gaat over de omgeving waar jij woont.
Bijvoorbeeld over huizen en of er voor iedereen wel een plek is om te wonen.
Bijvoorbeeld over mensen die arm zijn of ziek of over kinderen.
Over je buurt, of die veilig is. Of over dat je veilig kunt fietsen of wandelen.
Maar je kunt ook op onze website kijken. Daar staat nog veel meer.
www.overbetuwe.christenunie.nl
Ik kies voor de ChristenUnie. Want ik vind die partij het beste.
Vind jij dat ook?
Stem dan woensdag 21 maart op ChristenUnie.
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Een nieuwe gemeenteraad?
Elke vier jaar mogen we in Overbetuwe een nieuwe gemeenteraad kiezen.
De gemeenteraad maakt regels en afspraken voor de gemeente.
De partijen met de meeste stemmen maken samen een programma voor de gemeente.
Ze kiezen ook wethouders die samen met de burgemeester de gemeente besturen.
Ze geven in overleg met de gemeenteraad aan hoe we dingen in Overbetuwe willen regelen.
Bijvoorbeeld op het gebied van het bouw van huizen, wegen, vervoer of energie.

Stemmen is kiezen
Je mag stemmen als je achttien jaar of ouder bent.
Stemmen betekent kiezen voor een nieuwe gemeenteraad, kiezen voor de partij die jij goed vindt.
Met de post krijg je een oproepkaart. En een lijst met alle partijen en de mensen die je kunt kiezen.
Op de kaart staat waar je mag stemmen. Op die kaart staat ook wanneer je mag stemmen.
Die kaart neem je mee als je gaat stemmen. En neem ook een legitimatiebewijs mee. Zo weten de
mensen van het stemburau wie je bent.

Ons Programma
Wil je weten wat de ChristenUnie belangrijk vindt voor Overbetuwe?
Lees dan verder over ons verkiezingsprogramma.

Betrouwbare overheid
Veel mensen weten niet precies wat het gemeentebestuur doet. Ze denken soms dat alles er niet
eerlijk aan toe gaat. Of ze zijn boos omdat ze beslissingen niet begrijpen.
De ChristenUnie wil werken aan een goede relatie tussen het gemeentebestuur en de inwoners.
Daarbij hoort eerlijk zijn en geen dingen beloven die je niet kunt nakomen. En niet meer geld uitgeven
dan dat je hebt. En niet meer belasting vragen dan echt nodig is.

Je eigen buurt
Mensen moeten zich veilig voelen op straat en in hun buurt.
Daar wil de ChristenUnie aan bijdragen.
Daarom wil de ChristenUnie in elke buurt een politieagent.
Dan ken je de politie. En de politie kent jou. En je buurt.
We willen ook dat mensen geen drugs of te veel alcohol gebruiken.
Ook willen we dat de mensen in een buurt fijn met elkaar omgaan.
Dat ze elkaar kennen en elkaar helpen.

Zorgen voor alle mensen
God heeft alle mensen gemaakt. Hij vindt ieder mens belangrijk.
De ChristenUnie vindt dat ook. Het leven van alle mensen is belangrijk.
Gezonde mensen, zieke mensen. Mensen met een beperking.
En als mensen het zelf niet redden moet er hulp zijn.
Hulp bij het zoeken van een speciale school als je die nodig hebt.
Hulp bij het zoeken naar werk.
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En als je geen gewoon werk kunt doen? Dan moet er iets anders zijn zodat je toch
een fijne dag hebt. Want iedereen moet kunnen meedoen.
Veel mensen helpen familieleden of buren die hulp nodig hebben.
Als dat lang duurt noemen we dat mantelzorg. En dat kan best pittig zijn.
De gemeente kan je dan helpen, ook als je jong bent.

Zorgen voor het gezin
De ChristenUnie vindt mensen belangrijk. En we vinden gezinnen en kinderen
belangrijk.
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat kinderen het thuis goed hebben.
En dat er hulp kan komen als het niet goed gaat.
Zodat ouders goed voor hun kinderen kunnen zorgen.

Zorgen voor arme mensen
Er zijn veel arme mensen in Nederland. Of mensen met schulden. Ook in
Overbetuwe.
Mensen met schulden hebben vaak stress. Dat is heel vervelend en ongezond.
De ChristenUnie wil dat deze mensen geholpen worden. En gelukkig gebeurt er al
heel veel. Zo kunnen we zorgen dat er voldoende geld is voor de huur, eten, kleren
en andere dingen die je nodig hebt.
En alle kinderen moeten kunnen sporten.

Vluchtelingen
Soms moeten mensen vluchten uit hun eigen land.
Dat doen ze omdat ze in hun eigen land niet veilig zijn. Bijvoorbeeld omdat er oorlog
is of omdat ze een ander geloof hebben.
De ChristenUnie vindt dat ze dan ook in Overbetuwe mogen komen wonen.
Zodat ze zich weer veilig voelen.
Kinderen kunnen dan weer naar school. En hun ouders kunnen weer werken.

Samen leven
In Overbetuwe wonen veel mensen. Bijna 47 duizend!
Alle mensen zijn verschillend. We zien er allemaal verschillend uit.
We denken verschillend. We geloven verschillend.
De ChristenUnie wil dat we op een goede manier met elkaar kunnen wonen.
Dat we elkaar niet uitlachen omdat we anders zijn. Of omdat we er anders uitzien.
Of omdat we een ander geloof hebben.
Dat we elkaar niet pesten. Maar dat mensen vriendelijk zijn voor elkaar. Elkaar willen
helpen als dat nodig is.
Zodat we samen kunnen leven. In Overbetuwe.
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Naar school
Kinderen en jongeren gaan naar school.
Op school leer je rekenen, lezen of schrijven. Maar je leert er nog veel meer.
Je leert ook met elkaar om te gaan omdat je anderen ontmoet.
De ChristenUnie wil dat het fijn is op school. Voor ieder kind.
Ook wanneer je leren moeilijk vindt. En als het nodig is krijg je hulp om naar een
school te gaan die beter bij je past.
Ook willen we dat schoolgebouwen gezond zijn.

Werk en rust
Werken is fijn. Werken is belangrijk.
Je verdient dan geld om te leven en alles te betalen wat je nodig hebt.
Er zijn ook mensen die geen werk hebben.
De gemeente moet hen helpen werk te vinden.
En als het nodig is moeten ze nieuwe dingen kunnen leren.
Maar werk is niet het belangrijkste. We moeten ook uitrusten.
Bijvoorbeeld op zondag. Ook dat vindt de ChristenUnie belangrijk.
Zodat we tijd hebben om voor elkaar te zorgen.
Of om andere leuke of belangrijke dingen te doen.

De aarde
God heeft de aarde gemaakt. Wij mogen voor de aarde zorgen.
De ChristenUnie vindt dat we goed voor de aarde moeten zorgen.
Dat doen we door geen rommel op straat te gooien.
Dan doen we door geen vieze auto’s te rijden.
Maar in schone auto’s, met de bus of met de trein te rijden.
Dan blijft de lucht schoner.
We weten dat de aarde langzaam opwarmt. Dat kan grote problemen geven.
Daarom moeten we minder gas en brandstof gebruiken. We willen graag windmolens
en zonnepanelen. Dan gebruiken we schone stroom.

Dieren en planten
Ook de natuur is door God gemaakt, de dieren en de planten.
Daarom moeten we ook daar goed voor zorgen.
Niet de dieren in te kleine hokken stoppen, maar geef ze een fijne plek om te
wonen.
En we willen graag gezond en lekker eten.

En nu….
Nu weet je veel van wat de ChristenUnie belangrijk vindt voor Overbetuwe.
Je hebt een deel van het verkiezingsprogramma gelezen.
Ga jij ook stemmen? Op 21 maart? Op de ChristenUnie? Doen!
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