Raak betrokken,
zoals jij dat wilt
De ChristenUnie wil er niet alleen zijn voor christenen, maar voor iedere inwoner
van Overbetuwe. Zodat iedereen mee kan doen en een bijdrage kan leveren. Of je
nu in Overbetuwe bent geboren of een nieuwkomer bent in Nederland. Of je nu
gezond bent of kwetsbaar. Want elk mens is waardevol!
Vind jij dat ook? Doe dan mee! Met jouw stem op de ChristenUnie zorg je ervoor
dat wij het verschil kunnen maken.
Meer weten? Lees ons programma op onze website.
We hebben ook een programma in eenvoudige taal.
En je kunt meer doen op de manier die bij jou past. Door gebed, als vrijwilliger, door
ﬁnanciële steun of door een actieve rol in de partij.
De keuze is aan jou!

www.overbetuwe.christenunie.nl
.
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Onze kandidaten - de top 4

Wij willen een gemeente waarin iedereen meetelt en naar elkaar omziet.
Waar toekomst is voor onze kinderen.
Waar zij gezond kunnen opgroeien en de vrijheid hebben om te geloven.
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Hanny van Brakel - Randwijk
“Al het leven verdient het om tot ontplooiing te komen, om te
worden beschermd en om zorg te ontvangen als dat nodig is. ”

Waar werk te vinden is en woonruimte voor een prijs die bij jou past. Waar hulp
geboden wordt bij schulden of het zoeken van werk.
Waar we zorgvuldig omgaan met grondstoffen, energie, landschap en waterbeheer.

“Geloof een stem geven in de samenleving. Vind jij dat ook waardevol? Doe dan mee!”

Henriëtte Bos - Heteren
“Met woningcorporaties afspreken dat alle sociale huurwoningen
in 2030 energieneutraal zijn. De extra huurlasten mogen niet
hoger zijn dan de besparing op energiekosten.”
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Gerdien van Binsbergen - Heteren
“We willen een duurzame, toekomstbestendige, agrarische sector
met een gezonde economische basis: innovatief, zorgvuldig
omgaan met dieren, leefomgeving, grondstoffen en energie.”

Roy Hilvers - Elst
“Wonen willen ondersteunen met de blijverslening voor ouderen,
de duurzaamheidslening en de starterslening. Die moeten blijven.
En onderzoek naar de mogelijkheid van het starterscontract.”

Werken aan
duurzaam
wonen.
Waardevol
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