
DUURZAAM 
 

De ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen 
meetelt. Wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van 
gezinnen, een dienstbare en rechtvaardige overheid. We komen op 
voor godsdienstvrijheid en een duurzame economie, waarbij zorg-
vuldig omgegaan wordt met Gods schepping. 
• Zet je in voor de bloei van het dorp waarin je woont, want de 

bloei van het dorp is ook jullie bloei. 

Ooststellingwerf  
21 maart 2018 

Waardevolle gezinnen 

ZORG 
 

De ChristenUnie wil in Ooststellingwerf bijdragen aan een samenle-
ving waarin iedereen er toe doet en mee doet. Het uitgangspunt is 
dat de samenleving gebaseerd is op omzien naar elkaar 
(naastenliefde). Iedereen verdient het om tot ontplooiing te komen, 
te participeren, om te worden beschermd en om zorg te ontvangen 
als het nodig is. 
• Uitgangspunt hierbij is: één aanspreekpunt per gezin voor alle 

regelingen. 

WONEN 
 

Door middel van een woonvisie met ambitieuze duurzaamheidsdoel-
stellingen voert de gemeente een integraal en duurzaam woonbe-
leid. Nieuw te bouwen woningen zijn levensloop bestendig, waarbij 
er extra aandacht is voor starterwoningen. De ChristenUnie gaat 
ervan uit dat de mensen ook in een veilige leefomgeving kunnen 
wonen. 
• Mogelijk maken dat woningen voor 2040 onafhankelijk van 

aardgas zijn. 



SPORT 
 

Het is belangrijk dat er in de dorpen goede sportvoorzieningen zijn. 
Om hieraan tegemoet te komen wil de ChristenUnie dat in de dor-
pen - waar een buitensport vereniging is - kunnen beschikken over 
een kunstgrasveld. De gemeente telt vele vrijwilligers die in de 
sport actief zijn. De ChristenUnie is trots op het werk dat zij verzet-
ten en ze zijn van onschatbare waarde binnen onze samenleving. 
Daarom wil de ChristenUnie deze vrijwilligers ondersteunen en het 
niet moeilijker maken door extra regels of beperkingen. 
• Indien noodzakelijk een gratis Verklaring Omtrent Gedrag 

(VOG) voor Vrijwilligers. 

Waardevolle gezinnen 

AAN HET WERK 
 

De gemeente stimuleert het bedrijfsleven en het (beroeps)
onderwijs zich actief in te zetten voor een goede aansluiting tussen 
het onderwijs en de arbeidsmarkt, op zowel de korte en middellan-
ge termijn, zodat jongeren in onze gemeente blijven (of komen) 
wonen. 
Voor mensen met beperkingen moet het vanzelfsprekend zijn dat 
ook zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te zetten, of dat 
nou betaald of via vrijwilligerswerk is. Re-integratietrajecten die de 
kansen op betaald werk aantoonbaar verhogen moeten juist wor-
den gestimuleerd. 
• Op de werkplek willen we talenten van mensen benutten. 
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