
Onze speerpunten

Zorgvuldige overheveling AWBZ en Jeugdzorg naar de gemeente

Noodzakelijke begeleiding moet blijven voor zorgbehoevende ouderen, jongeren en  

gehandicapten.

Laagdrempelige loketten voor zoveel mogelijk vormen van zorg.

Plaatselijke economie stimuleren

Aantrekken van toekomstgerichte werkgelegenheid.

Minder regels en meer kansen voor ondernemers, vooral in het midden- en kleinbedrijf 

(MKB).

Steun aan duurzame en innovatieve land- en tuinbouw.

Goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Faciliteren eenmansbedrijven en ZZP'ers.

Bestrijden armoede en werkloosheid

Agrarische sector en  bedrijfsleven faciliteren om werklozen een baan aan te bieden.

De Wet Werk en Bijstand moet rechtvaardig en humaan uitgevoerd worden.

Geen wachtlijst voor de schuldhulpverlening.

Sociale huurwoningen voor ouderen en gehandicapten

Ouderen en gehandicapten moeten in het huidige beleid zelfstandig blijven wonen. 

Dit kan positief zijn, mits er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn.

Veiligheid in wijken, scholen en gezinnen

Gemakkelijk melding kunnen maken van overlast en van crimineel gedrag.

De wijkagent als aanspreekpunt voor burgers in de wijk.

Meer aandacht voor huiselijk geweld.

Kijk voor ons hele programma op:

heerhugowaard.christenunie.nl

Stem woensdag 19 maart ChristenUnie

Belangrijkste redenen om op de ChristenUnie te stemmen

1. De ChristenUnie is betrouwbaar, principiëel en constructief.

2. We stimuleren de werkgelegenheid. 

3. De ChristenUnie werkt mee aan bezuinigingen, maar trekt wel grenzen. 

4. We luisteren naar de inwoners en bedrijven politiek op een sociaal 

    christelijke manier.

5. We willen een financieel gezonde gemeente.

6. De ChristenUnie zet in op een sterke samenleving, waar plaats is voor

    iedereen.

Kijk voor deze en vele andere redenen ook op onze website

Samen voor een sterke 

samenleving! Doet u mee?

www.heerhugowaard.christenunie.nl

secretaris@heerhugowaard.christenunie.nl

Vind ons ook op Social Media

Samen 

Betrouwbaar 

en Dichtbij



Geloof handen en voeten 

geven

Vanuit Gods Woord zie ik het als christen als mijn taak om me in te zetten voor een 

sterke samenleving

Welzijn, zorg, veiligheid, gezondheid, gezin, werk en de woon- en leefomgeving van onze 

inwoners zijn voor ons als ChristenUnie belangrijk. Als het niet lukt in het werk of als er 

andere problemen zijn, moet er een goed vangnet zijn. Terugval kunnen we voorkomen, 

door bijvoorbeeld bedrijven te faciliteren om werkloze inwoners een baan te bieden, de 

Participatiewet goed in te voeren en de Wet Werk en Bijstand op een humane manier uit 

te voeren. In de politiek komen allerlei vraagstukken voorbij, die ons allemaal raken. Als 

ChristenUnie staan we voor keuzes, waarbij we ons geloof handen en voeten proberen te 

geven voor een sterk Heerhugowaard.

Trees Huijboom

Lijsttrekker

Samen voor een sterke samenleving! Doet u mee?

Onze kandidaten

1. Trees Huijboom

2. Trijntje Johanne Visser

3. Shawkat Hanna

4. Hanja Jong

5. Auke Pool

6. Jaime Huls

7. Edith Vegter

8. Jack Barkey

9. Theo Witte

15. Alrik Vos

Kijk voor onze hele lijst op: heerhugowaard.christenunie.nl


