
Beste inwoner van Noordenveld,

Woensdag 21 maart zijn de verkiezingen. We kiezen de gemeenteraad. Stem jij 
ook? De gemeente is er voor jou.

Wat vind jij belangrijk?

Stem op een partij die dat ook belangrijk vindt!  Als er veel mensen op die 
partij stemmen dan kan die meebeslissen in de gemeenteraad
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De ChristenUnie is een christelijke, politieke partij. Wij vinden 

het belangrijk dat we elkaar helpen en voor elkaar zorgen.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente in gewone taal schrijft en praat. 

Er mogen geen moeilijke formulieren zijn.  De ChristenUnie 

wil graag dat de inwoners zelf plannen maken. Iedereen 

is ergens goed in. Het is mooi als iedereen zijn talent, in 

werk en vrije tijd kan laten zien. 

De ChristenUnie wil graag dat iedereen meedoet. 

Is dat moeilijk? Dan kun je hulp vragen aan familie, buren, vrienden of vrijwilligers.

Lukt dat niet? Dan wil de gemeente je helpen. Je moet de hulp zelf kunnen kiezen. 

Dat is belangrijk.

Mijn naam is Menne Kamminga. Ik ben nummer 1 op de lijst. 

Ik ben de lijsttrekker van ChristenUnie Noordenveld.

Ik vind dat een goede partij. Weet je waarom? Daarover kun 

je hieronder verder lezen.

Werk is belangrijk. Je verdient dan zelf geld om alles te betalen. 

Heb je geen werk? Dan wil de ChristenUnie dat je hulp krijgt 

van de gemeente. Jij verdient de werkplek, die het beste bij 

je past.
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Gezondheid, bewegen en meedoen is belangrijk voor 

iedereen. De ChristenUnie wil graag dat iedereen 

met plezier kan wandelen en fietsen. Sporten is goed. 

Het is belangrijk dat jongeren “nee” leren zeggen. 

Tegen drugs en teveel alcohol.  Dat is beter voor hun 

gezondheid.

Noordenveld is een mooie plek om te wonen. Dat moet zo blijven. Dat betekent 

duurzaam zijn. De ChristenUnie wil goede woningen , die niet te duur zijn.

De ChristenUnie vindt dat we goed voor de natuur moeten 

zorgen. En dat we kiezen voor schone energie 

(zonne-energie). Doorgaan met afval scheiden is belangrijk. 

Inwoners kunnen hun afval gratis naar een paar plekken 

in Noordenveld brengen.

 

De ChristenUnie zegt: Oog voor Noordenveld, oog voor 

elkaar! We helpen elkaar. Nu en in de toekomst.

De ChristenUnie vindt dat het busvervoer  goed 

geregeld is in Noordenveld. Dat houden we zo. 

We willen ook dat inwoners hun fiets veilig kunnen 

neerzetten in een stalling bij de bushalte.



Nu weet je wat de ChristenUnie belangrijk vindt.

En weet jij al wat jij belangrijk vindt? 
Jouw mening en jouw stem telt!

Tot 21 maart! 

eventueel nog een foto?


