
De ChristenUnie is een christelijk-
sociale partij, die dicht bij mensen 
wil staan, dienstbaar wil zijn en 
altijd de samenwerking zoekt.

STABIEL

CHRISTENUNIE
BETROKKEN

Meer informatie?

Jaap Hoogenboom
Tel. 050 - 4093044
JH@hoogenboomzuidlaren.nl
www.tynaarlo.christenunie.nl

Stem
3 maart

Kandidatenlijst:
1. J. Hoogenboom (Jaap)  Zuidlaren

2. H. van den Born (Henny) Paterswolde

3. A. Holtman (Auke)  Zuidlaren

4. J.E. de Graaf (Hans) Zuidlaren

5. B. van Zwol (Bernard) Zuidlaren

6. A. Swart (Anne)  Zeijen

7. H. Groen (Henk)  Zuidlaren

8. J.P. Buist (Jan)  Zuidlaren

9. C.P. de Bruijn (Cees) Zuidlaren

10. L. Gringhuis (Bert)  Zuidlaren

Partijbureau ChristenUnie
Puntenburgerlaan 91
3812 CC Amersfoort
033 - 422 69 69
bureau@christenunie.nl
www.christenunie.nl

Maak dat verschil op 3 maart: 
stem ChristenUnie

staBiel
De ChristenUnie is een betrouwbare 
partij, die verantwoordelijkheid wil 
nemen en stabiliteit wil brengen, 
juist in tijden van crises. Wij zetten 
ons altijd in voor rechtvaardigheid, 
duurzaamheid en sociale cohesie.

BetROKKen
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‘de ChristenUnie 
is onmisbaar 

in het 
gemeentebestuur 

in tynaarlo.’
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De ChristenUnie is er voor u! Juist in moeilijke tijden 
willen wij als christelijk-sociale partij de handen uit de 
mouwen steken en ons inzetten voor onze gemeente. 
We hanteren daarbij een aantal speerpunten.

1. een dienstbare overheid
 De ChristenUnie wil 
•	 een	gemeentelijke	organisatie	die	dienstbaar	is	
 aan de samenleving
•	 buurten,	wijken	en	dorpen	centraal
•	 een	duidelijke	handhaving	van	waarden	en	normen	

2. een duurzame leefomgeving
 Dat betekent voor de ChristenUnie o.a.
•	 zoveel	mogelijk	behoud	van	het	groene	buitengebied
•	 toekomstperspectief		voor	de	landbouw
•	 kwaliteit	van	onze	leefomgeving	en	openbare	ruimte
•	 bouwen	voor	de	vraag

3. een hechte samenleving
 Samenleven staat voor:
•	 omzien	naar	elkaar
•	 geven	om	elkaar
•	 betrokken	zijn	op	elkaar.

Onze sPeeRPUnten

 
“de visie van de 
ChristenUnie doet er toe 
in de politiek…”

Op 3 maart 2010 gaan we de nieuwe 
gemeenteraad van Tynaarlo kiezen. Een 
belangrijke gebeurtenis. Ook de Chris-
tenUnie is klaar voor de politieke strijd 
die nu eenmaal bij verkiezingen hoort. 
Het gaat ons om een gemeente waarin 
het voor alle inwoners goed leven, wonen 
en werken is. Een pittige opgaaf. Wat we 
daaronder verstaan en hoe we dat willen 
bereiken leest u in ons gemeentepro-
gramma. U vindt dat op onze website: 
www.tynaarlo.christenunie.nl

“Wij zijn schakels in een 
keten: onze keuzes bepalen 
wat onze kinderen erven”

Goede zorg voor de schepping, dus voor 
mens, natuur en milieu, is een onmisbare 
voorwaarde voor een gezonde, duur-
zame economische ontwikkeling van de 
gemeente en regio. Dat gaat verder dan 
hier en daar een spaarlamp. Dat raakt 
ons eigen gedrag: bewust kiezen voor 
producten die verantwoord zijn gemaakt 
en na gebruik weer verwerkt kunnen wor-
den. De gemeente hoort daarin een (voor)
lichtend voorbeeld te zijn.

“Christelijke politiek 
staat voor eerlijke keuzes 
maken”

Financieel dreigt zwaar weer voor ge-
meenten. De rijksbezuinigingen zullen erin 
hakken en ook op gemeentelijk niveau tot 
stevig aantrekken van de broekriem no-
pen. Voor een sluitende begroting zullen 
pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden, 
maar voorop dient te staan dat lasten 
eerlijk verdeeld worden. 
De sterkste schouders dus de zwaarste 
lasten, maar ook het ontzien van kwets-
bare groepen. 


