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Verkiezingsprogramma 2018: Voor de bloei van Steenwijkerland 

Voorwoord  

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor de periode 2018-2021.  
De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Als betrouwbare christelijk-sociale partij 
willen we de handen uit de mouwen steken en ons inzetten voor u en voor onze gemeente.  
 
Als christenen in de politiek beseffen we dat we daarbij afhankelijk zijn van de zegen van God. Bij het 
zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd gaan wij uit van wat de Bijbel,  als Gods Woord, 
ons te zeggen heeft. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop en vertrouwen geeft voor de 
toekomst. Dat motiveert ons om ons in te zetten.  
 
We voelen ons onder andere aangesproken door wat er staat in 
Jeremia 29:7 “Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, 
want de bloei van de stad is ook jullie bloei.”. Dit hebben we 
verwerkt in de titel van ons verkiezingsprogramma.  
 
Het verkiezingsprogramma is beperkt in omvang en ook niet af. 
Niet omdat we te weinig tijd hebben gehad en ook niet omdat 
we het onderling niet eens konden worden. Het is een bewuste 
keuze omdat we van mening zijn dat niet langer de 
gemeenteraad vanuit de raadszaal bepaalt wat er precies moet 
gebeuren in Steenwijkerland. Nee, de gemeenteraad moet 
steeds meer samenwerken met verschillende partijen in de 
samenleving en zo plannen ontwikkelen en uitvoeren. We zijn op 
elkaar aangewezen. Dat zien we als een positieve ontwikkeling.  
 
Toch maakt de ChristenUnie wel keuzes en geven we richting. Dat doen we vanuit waarden waarbij de 
liefde voor God en de naaste, onze medemens, centraal staan. Omzien naar elkaar hoort daarbij en ook 
dat we verantwoord omgaan met de schepping. Er is veel meer te zeggen over onze uitgangspunten en 
wat die in de praktijk betekenen. Daar kunt u verderop meer over lezen.  
 
We zien uit naar de verkiezingen en de komende vier jaar en vragen u:   
 
Doe met ons mee. Stem op de ChristenUnie voor de BLOEI van Steenwijkerland.  
 
Cor Lievers     Marcel Scheringa 
Voorzitter ChristenUnie Steenwijkerland Lijsttrekker ChristenUnie Steenwijkerland 
 
 
 

De keuzes die we 
maken voor de 
inwoners van 
Steenwijkerland en 
andere 
belanghebbenden, 
toetsen we aan 
christelijke normen en 
waarden.  
LIEFDE voor God en de 
medemens is daarbij 
het vertrekpunt. 
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Kernpunten 

 

  

Voor de BLOEI van STEENWIJKERLAND 
 

Waardevolle GEMEENTE 
 

• Waardevolle MENSEN 
o Iedereen telt mee en doet mee 
o Werk maken van werk 
o Zorgen met en voor elkaar 
o Prettig ouder worden 
o Stimuleren gezond leven 

 

• Waardevolle SCHEPPING 
o Meer schone energie – minder gas 
o Energiecoöperaties stimuleren 
o Meer hergebruik – circulaire economie 

 

• Waardevolle INITIATIEVEN 
o Burgerinitiatieven omarmen en faciliteren 
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DE WAARDEN EN DROMEN VAN DE CHRISTENUNIE 

Waarden, waar hebben we het over? 
Volgens Wikipedia zijn waarden: “idealen en motieven die in 
een samenleving of groep als nastrevenswaardig worden 
beschouwd. Waarden zijn opvattingen over wat wenselijk is.” 
Wanneer de ChristenUnie nadenkt over wat een wenselijke 
manier van samenleven is in Steenwijkerland, dan begint ze 
met de bijbel in de hand. Daar leren we bijvoorbeeld dat het 
vertrekpunt van alles de ‘’liefde’’ van God voor de wereld is 
en van daaruit onze liefde voor God en voor onze naaste, 
onze medemens. 
 
Zo vindt de ChristenUnie dat een samenleving hoort te 
bestaan uit mensen die met elkaar verbonden zijn, die zich 
betrokken voelen op elkaar. Vanuit die verbondenheid, 
voelen ze zich verantwoordelijk voor zichzelf, voor hun gezin, 
voor vrienden, de kerk, de sportvereniging, voor de buurt 
waarin ze wonen en zo uiteindelijk voor de hele samenleving.   
 
De ChristenUnie vindt dat in de samenleving de mensen 
centraal moeten staan en niet de overheid of de markt. 
Daarom vinden we het belangrijk om te investeren in de 
kracht van de samenleving. De ChristenUnie ziet overheid en samenleving als bondgenoten. De overheid 
stimuleert en ondersteunt mensen om hun kracht en talent in te zetten voor zichzelf (eigen kracht) en 
voor anderen (samen redzaamheid).  
Daarbij past een zichzelf beperkende, dienstbare overheid die ruimte geeft aan verantwoordelijke burgers. 
 
Vrede, recht en rechtvaardigheid zijn belangrijke waarden die de overheid na moet streven. Zo worden in 
het Oude Testament koningen opgeroepen het recht hoog te houden, met name om armen en verdrukten 
recht te verschaffen (o.a. Psalm 72). Ook de ChristenUnie zet zich in voor rechtvaardige verhoudingen in 
de samenleving. Want het recht brengt iedereen in een positie van gelijkwaardigheid en creëert zo 
mogelijkheden voor ontplooiing.  
 
Oog voor kwetsbaren en streven naar een ‘inclusieve 
samenleving’, waarin alle mensen gewaardeerd worden en 
eerlijke kansen krijgen, is een belangrijk uitgangspunt voor de 
ChristenUnie; iedereen is het waard om tot bloei te kunnen 
komen.  
De meeste mensen kunnen zichzelf prima redden, anderen 
hebben daar ondersteuning bij nodig. De gemeente zorgt  
dat  er voor hen een vangnet is. Bijvoorbeeld door 

(professionele) ondersteuning, hulp en zorg goed te 

organiseren en de toegankelijkheid ervan te waarborgen.  

  

“Behandel anderen dus 
steeds zoals je zou willen 
dat ze jullie behandelen.”  
Mattheüs 7: 12a 
 
“Er is jou, mens, gezegd 
wat goed is, je weet wat de 
HEER van je wil: niets 
anders dan recht te doen, 
trouw te betrachten en 
nederig de weg te gaan van 
je God.’’ 
Micha 6: 8 
 
“….want ze (= de overheid) 
staat in dienst van God en 
is er voor uw welzijn.’’ 
Romeinen 13: 4a 

Een inclusieve samenleving 
biedt alle mensen zonder 
meer ruimte en toegang , 
waardoor specifieke 
maatregelen voor mensen 
met een beperking (vrijwel) 
niet meer nodig zijn. 
 
Handreiking VN-verdrag  
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De opdracht uit de bijbel om de aarde te besturen en te onderhouden, is onze primaire drijfveer voor hoe 
de ChristenUnie met de schepping, de natuur en het milieu omgaat. Want we zijn niet alleen 
verantwoordelijk voor de samenleving van vandaag, maar ook voor die van onze kinderen en 
kleinkinderen. Daarom zet de ChristenUnie zich in voor toenemend gebruik van niet-fossiele 
energiebronnen, zoals zon en wind en staan we positief tegenover ontwikkelingen rondom het thema 
circulaire economie. 
 
Wij denken dat de samenleving erbij gebaat is wanneer we samen steeds meer denken en leven vanuit de 
christelijke waarden die we hierboven genoemd hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat dat goed is voor onze 
gemeente en voor de mensen die erin leven en werken. Dat het helpt om Steenwijkerland tot bloei te 
brengen. Daar dromen we van en daar willen we ons graag voor inzetten.  
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Dienstbare overheid 

Overheden zijn door God gegeven instellingen die er zijn om het welzijn van mensen te bevorderen. 
De overheid heeft als taak om recht, gerechtigheid en vrede te brengen. Ze stelt regels op die de 
samenleving als geheel ordenen en beschermen, maar is terughoudend als het gaat om bemoeienis met 
zelfstandige verbanden zoals bijvoorbeeld gezinnen (verantwoordelijkheid van ouders), bedrijven 
(verantwoordelijkheid van ondernemers) en verenigingen (verantwoordelijkheid van bestuurders). De 
overheid stelt wel grenzen aan de vrijheid van de zelfstandige verbanden, als bijvoorbeeld de veiligheid in 
het geding is of het algemeen belang.  
 
Voor de ChristenUnie zijn de volgende uitgangspunten voor de rol van de gemeentelijke overheid 
belangrijk: 

- De gemeente beschermt kwetsbaren en waakt over het recht van mens en schepping.  
- Bij het maken van regels en verordeningen past de gemeente het beginsel van sociale 

gerechtigheid toe; dit met het oog op inrichting, ontwikkeling en bloei van mens en samenleving.  
- De overheid is primair verantwoordelijk voor de samenleving als geheel. Ze laat ruimte aan 

inwoners en andere partijen om zelf verantwoordelijkheid te nemen.  
- De gemeente zorgt voor eerlijke rechtspraak (o.a. beroep en bezwaar en klachtenprocedures) die 

zich door geen enkel belang laat beïnvloeden. De gemeente zorgt ook dat waar nodig handhavend 
wordt opgetreden. 

- De gemeente is trouw in het nakomen van aangegane verplichtingen en toezeggingen. Integriteit 
van medewerkers is van het grootste belang. 

- De gemeente is een betrouwbare, goede rentmeester die goed omgaat met de beschikbare 
middelen. 

 
Dat betekent bijvoorbeeld dat de gemeente zich inzet voor 
een samenleving waarin iedereen meetelt en tot bloei kan 
komen (inclusieve samenleving).  
Er is geen onderscheid als het gaat om de toepassing of 
handhaving van de regels. 
De gemeente zoekt actief naar samenwerking met partijen in 
de samenleving bij het maken van plannen. Bijvoorbeeld via 
co-creatie of andere methoden. De gemeenteraad streeft 
naar maximale transparantie en nodigt partijen in de 
samenleving uit om hun mening te geven over relevante 
onderwerpen. Dit kan bijvoorbeeld in zogenaamde 
“beeldvormende” sessies die de gemeenteraad organiseert. 
Burgerparticipatie en burgerinitiatieven worden zoveel 
mogelijk gefaciliteerd. 
 
De gemeente zorgt voor een zo goed mogelijke dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Dat 
betekent bijvoorbeeld goede toegang regelen en zorgen voor adequate opvolging en afhandeling van 
verzoeken, heldere communicatie en een goede informatievoorziening. 
  

Burgerparticipatie en 
burgerinitiatief worden 
steeds belangrijker. De  
ChristenUnie vindt dat de 
gemeente dat moet 
faciliteren en omarmen. 
Dat betekent loslaten en 
vertrouwen geven aan 
inwoners, ondernemers en 
andere partijen. Een hele 
uitdaging. 
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Als het gaat om de financiën, heeft het gemeentebestuur de plicht om jaarlijks te zorgen voor evenwicht 
tussen inkomsten en uitgaven: een reëel sluitende begroting is de norm.  
We willen de lastendruk voor ondernemers en inwoners niet laten stijgen. Dat betekent dat we ernaar 
streven om alleen prijscompensatie door te rekenen in belastingen en tarieven. Wanneer er een financieel 
tekort dreigt, zullen we eerst proberen dat op te vangen door te bezuinigen en pas als laatste redmiddel 
overwegen om belastingen en/of tarieven te verhogen. We doen ons uiterste best om bij eventuele 
bezuinigingen, mensen in afhankelijke, kwetsbare, omstandigheden te ontzien.  
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Het sociale domein: Omzien naar elkaar en het 

vangnet van de gemeente 

Het Bijbelse gebod om elkaar lief te hebben, is in eerste instantie een oproep aan individuele mensen. Een 
oproep om goed te doen. Bijvoorbeeld door mensen die honger hebben, eten te geven. Of door kleren 
beschikbaar te stellen aan mensen die niets hebben. Daarnaast worden ook gemeenschappen, zoals 
kerken, opgeroepen om te zorgen voor weduwen en wezen onder andere door geld voor ze in te zamelen.  
De overheid heeft als taak om ervoor te zorgen dat de samenleving rechtvaardig is, dat er recht wordt 
gedaan aan mensen en dat vrede en veiligheid worden bevorderd.  
 
De ChristenUnie vertaalt deze Bijbelse waarden en 
opdrachten naar de samenleving vandaag, met de volgende 
basisuitgangspunten: 

- Mensen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk 
voor het inrichten van hun leven. Ze gaan op zoek 
naar werk en zorgen zo voor een inkomen waarvan 
ze zelf en hun eventuele gezin kunnen leven. Deze 
eigen verantwoordelijkheid stimuleren ze ook bij hun 
kinderen. De ChristenUnie vindt dat de 
verantwoordelijkheid begint bij de mensen zelf en 
dat de overheid hoort te zorgen voor een vangnet. Dat betekent dat de eerste vraag is: wat kunt 
u zelf of met behulp van uw netwerk doen? Daarna kan een beroep worden gedaan op de 
overheid.  

- Onze samenleving kan alleen maar functioneren als iedereen zich inzet in de verbanden waar ze 
bij horen, zoals buurt, kerk en verenigingen. Dit kan door middel van vrijwilligerswerk, maar ook 
door het doneren van geld aan instellingen. 

- De overheid heeft hierbij een faciliterende en stimulerende rol en organiseert diverse vangnetten 
waar inwoners in kwetsbare posities (tijdelijk) gebruik van kunnen maken.  

 
Als het gaat om het vangnet van de gemeente, zijn voor de ChristenUnie de volgende zaken belangrijk:  

- Iedereen doet mee en telt mee. Daarom streven we naar een inclusieve samenleving. 
- Regels en verordeningen zijn rechtvaardig en gelden voor iedereen. 
- Zorg moet dicht bij de mensen georganiseerd worden en mag niet te lang op zich laten wachten.  
- Er moet voor inwoners keuzevrijheid zijn waar ze zorg kunnen afnemen, identiteitsgebonden 

hulpverlening blijft mogelijk en daarom moet ook het PGB een instrument blijven. 
- Het vangnet rondom kwetsbare inwoners moet integraal opgepakt worden, vanuit de principes 

van de omgekeerde toets (zie kader), en de aanpak moet op de verschillende domeinen niet 
conflicterend met elkaar zijn. Eén gezin, één plan, één begeleider.  

- Inzet van een vangnet is altijd gericht op het vergroten van eigen kracht van inwoners.  
 
  

De overheid stimuleert en 
ondersteunt mensen om 
hun kracht en talent in te 
zetten voor zichzelf (eigen 
kracht) en voor anderen 
(samen redzaamheid). 
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De ChristenUnie vindt de richting die de gemeente de afgelopen jaren is ingeslagen als het gaat om zorg 
voor jongeren en ouderen, een goede. Zij steunt de uitgangspunten zoals vermeld in het Beleidsplan 
Sociaal Domein 2017-2020 van de gemeente. Daarin staat: ‘De centrale ambitie van de gemeente in het 
sociaal domein luidt: alle inwoners van Steenwijkerland kunnen deelnemen aan het sociale, 
maatschappelijke en economische verkeer. Uitgangspunt daarbij is dat inwoners in staat zijn hun eigen 
keuzes te maken. Het vermogen van inwoners om zonder hulp van de overheid deel te nemen aan de 
samenleving, is voor de ChristenUnie de kern van het begrip ‘zelfredzaamheid’. Aanvullend aan 
zelfredzaamheid is het begrip ‘samenredzaamheid’: met behulp van het eigen netwerk meedoen in de 
samenleving, zonder hulp van de overheid. Wanneer de zelfredzaamheid en de samenredzaamheid tekort 
schiet, zorgt de gemeente voor vangnetvoorzieningen, die inwoners ondersteunen bij hun deelname aan 
de samenleving. In gevallen waarin herstel van de zelfredzaamheid niet aan de orde is, kunnen de 
vangnetvoorzieningen permanent worden ingezet.’ 
 
De overheid moet echter niet teveel zelfredzaamheid of 
samenredzaamheid veronderstellen. De ChristenUnie erkent 
dat de zelfredzaamheid of samenredzaamheid soms maar 
zeer beperkt is en dat de overheid eerder moet bijspringen. 
 

Integrale aanpak – dicht bij mensen georganiseerd 

De ChristenUnie streeft naar een verdere integratie van de 
sociale domeinen, dat wil zeggen dat de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdzorg en de 
Participatiewet zoveel mogelijk geïntegreerd worden, te 
beginnen bij de toegang. Dit is de plek waar de inwoner als 
eerste zijn hulpvraag stelt, informatie en advies ontvangt en, 
als dat nodig is, waar het proces opgestart wordt voor een 
passende oplossing voor de hulpvrager.  
Zij pleit voor sociale wijkteams die daadwerkelijk in de wijk 
zichtbaar en aanspreekbaar zijn met mandaat en budget om 
direct aan de slag te kunnen.   
 

  

De omgekeerde toets is een nieuwe methodiek waarmee professionals in het sociaal domein 
maatwerk kunnen leveren zonder willekeur. De hulpvraag van de inwoner wordt getoetst aan 
de geest van de wet, die door de gemeenteraad vertaald wordt in uitgangspunten. Daardoor 
ontstaat meer ruimte om maatwerk te bieden als dat nodig is. Dat vergroot de kans dat 
inwoners de juiste hulp krijgen. Dus, niet de letter van de wet staat centraal bij de oplossing, 
maar de bedoeling van de wet en het effect dat je wilt bereiken voor de inwoner. 
 

Eenzaamheid is wereldwijd 
even schadelijk voor de 
volksgezondheid als 
obesitas. Dat concluderen 
onderzoekers uit Amerika 
na uitgebreid onderzoek.* 
Aanpak van eenzaamheid 
en voorkomen van sociaal 
isolement moet daarom 
extra aandacht krijgen. 
Daar is structureel geld 
voor nodig. 
 
Nederlands Dagblad  
augustus 2017 
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Zorg voor onze jongeren 

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. 
De ChristenUnie zet zich al jaren in voor jeugd en gezin, zij staat voor ondersteuning op maat en 
betrokkenheid van ouder en kind. Dat begint al met een goede voorbereiding op de geboorte, het 
ondersteunen van ouders tijdens de jonge jaren van kinderen en inzet op ondersteuning en preventie als 
er relatieproblemen tussen ouders ontstaan.  
Jeugdhulp moet beschikbaar zijn voor alle kinderen en ouders die ondersteuning nodig hebben. De 
ChristenUnie vindt het belangrijk dat wachtlijsten worden voorkomen. En als de jongere eenmaal 18 jaar 
is, moet de overgang van jeugdzorg naar Wmo goed georganiseerd worden. Geen jongere mag tussen wal 
en schip vallen.  
 
De gemeente ondersteunt de werving van pleegouders, zodat kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen 
wonen, goed opgevangen kunnen worden. 
 

Ouderen 

Als het gaat om hulp en ondersteuning, verdienen de 
ouderen een aparte vermelding. De bijbel roept op om 
ouders te eren en spreekt in positieve woorden over de 
ouderen. 
Steeds meer ouderen met een zware zorgvraag moeten 
langer thuis blijven wonen. Dit betekent onder meer een 
grote focus op het geschikt maken van woningen voor 
ouderen en mensen met een lichamelijke beperking of 
dementie of door het mogelijk maken van 
mantelzorgwoningen of zogenaamde ‘kangoeroe woningen’.  
Vereenzaming van ouderen moet worden tegengegaan. Een 
sociaal werker in de wijk kan hier een rol in spelen. Niet door 
het zelf te doen, maar door een netwerk om de ouderen te 
organiseren.  
Openbare ruimten en openbare gebouwen moeten 
toegankelijk zijn voor ouderen en andere mensen met 
beperkingen. De fysieke inrichting mag geen drempel voor 
ouderen opwerpen om mee te kunnen blijven doen. De 
ChristenUnie zet zich in voor een Steenwijkerland waarin het  
prettig ouder worden is.  
 

Participatie en Inkomensvoorzieningen 

De crisis van de afgelopen jaren mag dan voorbij zijn, maar dat betekent niet dat iedereen kan voorzien in 
zijn eigen inkomen en een baan heeft. Als het gaat om het inkomen, is het uitgangspunt van de 
ChristenUnie dat ieder verantwoordelijk is om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Soms lukt dat 
niet en dan zullen we als samenleving moeten bijspringen. Voor sommigen is deze ondersteuning alleen 
tijdelijk nodig, andere zijn langdurig afhankelijk van financiële hulp.  
  

In 2016 kent 
Steenwijkerland ruim 
43000 inwoners. Daarvan is 
20,6% 65 jaar of ouder. Dat 
zijn 8924 inwoners. De 
verwachting van het CBS is 
dat dit aantal zal groeien 
tot bijna 12000 (=27,6%) bij 
een ongeveer gelijkblijvend 
totaal aantal inwoners.  
Reden voor de 
ChristenUnie om speciaal 
aandacht te vragen voor 
ouderen in 
Steenwijkerland.  
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“In Steenwijkerland groeien meer dan 400 kinderen op in armoede. 
Deze kinderen kunnen zich niet voluit ontwikkelen en hebben minder kansen in het 
leven. Daarom hebben we een motie mee ingediend om extra geld in te zetten om 

deze kinderen een beter perspectief te geven.” 
 

(Motie: Kansen voor ‘alle’ kinderen; 8 november 2016) 
-Marcel Scheringa- 

 
De overheid zorgt ervoor dat mensen die (tijdelijk) geen inkomen hebben, toch geld krijgen om te wonen, 
te leven en te participeren. Op gemeentelijk niveau is dat bijvoorbeeld de bijstand en de bijzondere 
bijstand of door het ondersteunen van initiatieven zoals de voedselbank. Daarnaast heeft de 
gemeentelijke overheid de mogelijkheid om vrijstellingen te verlenen voor bepaalde belastingen.  
 
De ChristenUnie gaat er in principe van uit dat iedereen in de leeftijd van 4-23 jaar naar school gaat of 
werkt. Het behalen van een startkwalificatie door schoolverlaters die niet werken is een uitgangspunt.  
De gemeente stimuleert alle inwoners om te participeren via betaald werk of via vrijwilligerswerk.  
 
De ChristenUnie vindt dat iedereen moet kunnen meedoen op een manier die zo goed mogelijk aansluit 
bij iemands talenten. Het is voor gemeenten, bedrijven en andere organisaties en instellingen 
vanzelfsprekend dat ook mensen met beperkingen de mogelijkheid wordt geboden om hun talenten in te 
zetten. Ondernemers worden ontzorgd bij de administratieve lasten bij het in dienst nemen van mensen 
met een (arbeids)beperking en de gemeente zorgt voor begeleiding door een gespecialiseerde jobcoach. 
De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld, door ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in 
dienst te nemen of te houden. Bij projecten die vergund worden door de gemeente, wordt extra aandacht 
besteed aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook worden de mogelijkheden onderzocht om 
projecten te vergunnen aan Sociale Werkvoorzieningen (SW-bedrijven).  
 

“Er zijn veel werkgevers in Steenwijkerland met een sociaal hart die inwoners 
met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk willen helpen. We willen 

werkgevers zoveel mogelijk ontzorgen door de begeleiding goed te regelen 
de 'administratieve rompslomp' te beperken. We hebben het college 

gevraagd om concrete voorstellen hiervoor uit te werken.”  
 

(Motie: Ontzorgen werkgevers; 4 juli 2017) 
-Jantina Drijfhout-  

 
Van mensen die een uitkering van de gemeente krijgen, mag een (verplichte) tegenprestatie worden 
gevraagd. Daarbij is het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt ingezet op de eigen kennis en talenten van 
mensen.  
De huidige methode ‘werkstap’ van de IGSD wordt in samenwerking met het SW-bedrijf van de gemeente 
Steenwijkerland, de Noordwest Groep, gecontinueerd en doorontwikkeld. Het SW-bedrijf is echter primair 
gericht op de ontwikkeling van inwoners die daar werken (ontwikkelorganisatie) en geen  
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productieorganisatie. Er moet een goed plan komen voor een toekomstbestendige Noordwest Groep 
waarbij we er altijd vanuit gaan dat er inwoners blijven die alleen binnen een organisatie als de Noordwest 
Groep tot hun recht komen.  

 

Mantelzorgers en vrijwilligers 

De ChristenUnie benut de kracht van de samenleving en wil deze versterken. Daarom zet de ChristenUnie 
zich in voor het ondersteunen van mantelzorgers, vrijwilligers en het versterken van informele sociale 
(wijk)netwerken. Bijvoorbeeld door extra subsidiemogelijkheden voor kleinschalige maatschappelijke 
initiatieven.  
Mantelzorgers hebben het vaak zwaar. Onder andere respijtzorg en dagbesteding moeten daarom blijvend 
ingezet worden. Bij het zogenoemde ‘keukentafelgesprek’ moeten niet alleen de mogelijke taken, maar 
ook de belasting van de mantelzorger besproken worden. Speciale aandacht moet er zijn voor jonge 
mantelzorgers. Zij moeten naar school kunnen gaan en ook kunnen genieten van vrije tijd. Het 
mantelzorgcompliment blijft bestaan.  
Ook vrijwilligers hebben een onschatbare waarde binnen onze samenleving. Zij moeten maximaal 
ondersteund worden bij hun werk.  
 

“We blijven ons inzetten voor chronisch zieken. Al jaren pleiten we voor een goede 
financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken. Er is inmiddels al wel een 
regeling, maar wij vinden dat onvoldoende chronisch zieken daarvan kunnen 

profiteren. We blijven daarom vechten voor een betere oplossing.”  
(Motie: Tegemoetkoming Chronisch Zieken 2017 en verder; 4 juli 2017) 

-Marcel Scheringa- 
 

Laaggeletterdheid  

In de gemeente Steenwijkerland is er sprake van een hoge 
mate van laaggeletterdheid. Inwoners die laaggeletterd zijn, 
komen moeilijker uit de bijstand, maken meer gebruik van 
zorg en vinden het lastig te communiceren met de gemeente 
en andere overheidsinstanties. Taal is een  middel om mee te 
doen in de samenleving. Daarom pleit de ChristenUnie voor 
een integrale aanpak om deze laaggeletterdheid terug te 
dringen door onder andere verbindingen te leggen tussen het 
taalpunt, welzijnswerkers, toegangsteams, werkgevers, 
schuldhulpverlening, kinderopvang, het onderwijs etc. Dat 
begint al bij het kunnen signaleren van  
laaggeletterdheid, bij werkgevers en bij de toegangsteams 
van de gemeente. De inzet van getrainde taalvrijwilligers is cruciaal in de aanpak van laaggeletterdheid als 
ook het hebben van een bibliotheekvoorziening in de buurt.  
 

Nieuwkomers 

Vluchtelingen hebben huis en haard moeten verlaten om een veilig onderkomen te krijgen. De gemeente 
is verantwoordelijk voor de huisvesting, maatschappelijke begeleiding en participatie van nieuwkomers, 
vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsstatus. De gemeente zorgt voor goede samenwerking tussen alle  
  

Laaggeletterdheid komt in 
alle lagen van de bevolking 
voor en is zeker niet iets 
dat alleen onder 
nieuwkomers aan de orde 
is. 13% van de inwoners 
van Steenwijkerland (16 
jaar en ouder)  is 
laaggeletterd.  
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partijen die betrokken zijn bij opvang en begeleiding van nieuwkomers. 
Nieuwkomers moeten zich welkom voelen, zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en participeren door 
middel van (vrijwilligers)werk. Ook moeten ze het ‘Nederlandse systeem’ zo snel mogelijk onder de knie 
krijgen. Voorkomen moet worden dat ze onnodig in de schulden komen omdat de regels rondom 
toeslagen en verzekeringen ingewikkeld zijn. Inzet van vrijwilligers hierbij is essentieel. Initiatieven vanuit 
de samenleving die hiervoor georganiseerd worden, verdienen aanmoediging en ondersteuning.  
De ChristenUnie pleit allereerst voor gespreide, kleinschalige opvang van vluchtelingen. Alleenstaande 
minderjarige jongeren verdienen bijzondere aandacht. De gemeente moet zorgen dat zij het aantal 
nieuwkomers dat ze moet huisvesten haalt.  
 
 
 

“Wij willen dat nieuwkomers zich welkom voelen in Steenwijkerland. Dat ze 
Steenwijkerland kunnen ervaren als een gemeente waar vluchtelingen goede 

zorg en aandacht krijgen zodat ze kansen krijgen om volop mee te doen.” 
 

(Motie: Steenwijkerland Warm Welkom Gemeente voor Nieuwkomers; 
30 mei 2017) 

-Jantina Drijfhout- 
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Evenwichtige economie  

De belangrijkste economische pijler in Steenwijkerland is het 
midden- en klein bedrijf. De ChristenUnie wil ruimte geven 
aan ondernemers en ondernemingen om hun werk te 
kunnen doen en om hun bedrijf te kunnen laten floreren. Dat 
doen we vanuit onze christelijk-sociale traditie. Dat betekent 
recht doen aan de diversiteit in de maatschappij, waarin 
allerlei verbanden, inclusief ondernemers en 
(boeren)bedrijven hun plek hebben, met een eigen rol en 
verantwoordelijkheid. Het gaat erom dat bedrijven tot hun 
recht kunnen komen met het oog op de bloei van mens en 
samenleving. De rol van de overheid is met name het 
scheppen van goede randvoorwaarden, het bewaken van het 
algemeen belang en de veiligheid en als het gaat om 
aanbesteden van werk voor de gemeente: zorgen voor een 
eerlijk proces. Daarbij is er aandacht voor kansen voor lokale 
ondernemers en voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. 
 
Vanuit haar achtergrond, voelt de ChristenUnie zich met 
name verbonden met bedrijven die oog hebben voor alle 
belanghebbenden. Die zich betrokken voelen bij 
werknemers, klant, leverancier, samenleving, omgeving en 
overheid. En die ook nadenken over de wereld van de 
toekomst en daarom bezig zijn met duurzaamheid.  
In de gemeente Steenwijkerland zijn er gelukkig veel 
bedrijven en ondernemers die laten zien dat ze betrokken zijn bij de samenleving. Ze zijn geworteld in de 
gemeenschap en worden vaak (maar niet uitsluitend) geleid door ondernemers die eigenaar/directeur 
zijn. 
Als ChristenUnie vinden we dat we bedrijven de ruimte moeten laten om zelf te beslissen over wat ze doen 
en hoe ze het doen. De overheid is vooral faciliterend, bijvoorbeeld door goede, veilige en voldoende 
bedrijventerreinen te realiseren. Ook beschermt de gemeente het algemeen belang. Zo komt de gemeente 
op voor kwetsbaren en stimuleert de gemeente bedrijven bijvoorbeeld om werkervaringsplekken te 
organiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of om ze in dienst te nemen. Gemeente en 
ondernemers werken daarbij zoveel mogelijk samen, elk vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid.  
 

Agrariërs en riettelers 

De ChristenUnie heeft hart voor boeren. Het zijn hardwerkende ondernemers die zorgen voor de productie 
van gezond en goed voedsel en in Steenwijkerland ook een belangrijke rol vervullen bij het beheer van de 
natuurlijke omgeving. Het gaat hierbij om een sector die naar zijn aard een nauwe relatie met de schepping 
heeft. Een spannende relatie en soms ook een spanningsvolle relatie. De ChristenUnie wil boeren zoveel 
mogelijk ruimte bieden en zet daarbij in op een sterke, duurzame en innovatieve landbouw en veeteelt.  
 
 
 

“De ChristenUnie voelt zich 
speciaal verbonden met 
bedrijven die een breed 
gevoel van 
maatschappelijke 
verantwoordelijkheid 
kennen en oog hebben 
voor alle belanghebbenden 
(dus die niet alleen 
focussen op 
winstmaximalisatie en 
waarde voor 
aandeelhouders)”.  
Zulke bedrijven hebben we 
gelukkig veel in 
Steenwijkerland. 
 
Uit Rijnland werkt, een 
uitgave van het 
Wetenschappelijk Instituut 
van de ChristenUnie. 
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De ChristenUnie weet dat gezonde gezinsbedrijven hierin een centrale rol spelen en wil hen een duurzame 
toekomst bieden. 
 

Riettelers zijn belangrijk om de natuurwaarden van 
ons unieke gebied in stand te houden. De terrein 
beherende organisaties, zoals Natuurmonumenten 
en Staatsbosbeheer zijn als eerste verantwoordelijk, 
maar het is duidelijk dat subsidies van de overheid 
onmisbaar zijn. De ChristenUnie wil zich inzetten voor 
een bloeiende sector en zal waar nodig en gewenst 
lobbyen bij de provincie of de nationale overheid.    
 

 

 

 

 

Recreatie en Toerisme 

Voor Steenwijkerland is recreatie en toerisme een belangrijke economische sector. De ChristenUnie vindt 
het belangrijk dat de gemeente de juiste voorwaarden schept voor de ondernemers om hun activiteiten 
op dit terrein te kunnen ontplooien. Daarom heeft de ChristenUnie bijvoorbeeld geïnvesteerd in de 
kwantiteit en kwaliteit van fiets- en wandelpaden. Er is geïnvesteerd in een betere bewegwijzering en we 
hebben de promotie van het gebied ondersteund. Er is ook een duidelijk beleid op het gebied van 
recreatievoorzieningen, zoals de (mini)campings.  
De komende jaren is het belangrijk dat er een evenwichtig beleid komt op het gebied van recreatie en 
toerisme. Dat betekent bijvoorbeeld dat de gemeente samen met inwoners en ondernemers uit Giethoorn 
en andere kernen bekijkt wat er nodig is voor een gezonde balans tussen leefbaarheid en recreatie. Ook 
moet de gemeente nauw samenwerken met de Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden om de 
herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van ons gebied te vergroten en om ervoor te zorgen dat heel 
Steenwijkerland profiteert van onze unieke omgeving. Daarbij is managen van bezoekersstromen een 
belangrijk aandachtspunt.  
Een nieuwe kans bieden de Koloniën van Weldadigheid (in onder andere Willemsoord). We steunen de 
UNESCO-nominatie en zijn bereid om met ondernemers en inwoners te investeren om deze kans optimaal 
uit te nutten.   
De ChristenUnie staat positief ten opzichte van initiatieven om bezoekers langer in ons gebied vast te 
houden. Randvoorwaarde hiervoor is een aantrekkelijk gebouwde omgeving en binnenstad en culturele 
activiteiten. Dit moet in samenspel tussen de ondernemers en gemeente worden opgepakt. Omdat vaak 
belangen van meerdere partijen in het geding zijn, zoals die van ondernemers, natuurorganisaties, 
inwoners en diverse overheden, is een actief faciliterende rol van de gemeente wenselijk. 
De ChristenUnie wil vooroplopen en de "Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden" de ruimte geven 
om de nationale parken op een juiste en effectieve wijze te “vermarkten”. We vinden het belangrijk dat 
er rekening wordt gehouden met zowel economische belangen, als ook met die van inwoners en van de 
natuur zelf.  
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“Lelystad Airport; eerst herindeling van het luchtruim, dan pas in gebruik nemen! 
 

Het plan van de nationale overheid is om vanaf 1 april 2019 Lelystad Airport te 
gaan gebruiken voor vakantievluchten. Gevolg is dat vliegtuigen op ongeveer 1800 
meter hoogte over ons gebied zullen gaan vliegen. Dat zal geluidsoverlast met zich 

meebrengen. Wij vinden dat eerst het luchtruim opnieuw ingedeeld moet worden voordat men 
gaat vliegen vanaf Lelystad. Het is belangrijk omdat stilte en natuur kernkwaliteiten zijn van 

Steenwijkerland. Dat willen we zo goed mogelijk beschermen”. 
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De schepping, ook voor toekomstige generaties 

Energie-transitie 

Wij hebben van onze Schepper de opdracht gekregen om zorgvuldig om te gaan met de schepping. 
Vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote 
bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. De ChristenUnie zet daarom in op een snelle 
en volledige energietransitie binnen één generatie. Er is geen tijd te verliezen. Een schone en circulaire 
economie, waar materialen en producten hergebruik worden en grondstoffen hun waarde houden levert 
veel op voor ons en voor de volgende generaties: een gezondere lucht, een betere klimaat en een sterkere 
economie. Duurzaamheidsaspecten, zoals energie-opwekking, het voorkomen van energieverspilling en 
het gebruik maken van circulaire bouwmaterialen, is niet alleen gemeengoed voor hobbyisten, maar is 
verweven en ‘normaal’ binnen het beleid van de gemeente. Duurzaamheid is het uitgangspunt, niet een 
sluitpost.  
De ChristenUnie wil snel mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim baan maken voor schone energie. Dit 
kan onder andere door bio-vergisting, wind of zon.  
De gemeente heeft een belangrijke rol binnen de 
energieopgave. Zij moet zelf het goede voorbeeld geven als 
het gaat om het gemeentelijke verbruik en opwekking van 
schone energie en als het gaat om haar eigen wagenpark en 
zij stimuleert de diverse groepen binnen de samenleving om 
initiatieven te nemen in het kader van de energieopgave. 
De gemeente heeft bij deze initiatieven een open vizier. De 
gemeente stimuleert mensen om energiecoöperaties te 
starten, zodat bewoners samen of met private partijen 
kunnen investeren in bijvoorbeeld zonne-energie en/of 
windenergie of andere innovatieve manieren rondom 
duurzaamheid. Bij het opwekken van nieuwe energie, in 
welke vorm dan ook, moet de omgeving meeprofiteren van 
de voordelen. In deze situaties moet iedereen mee kunnen 
participeren (dus ook mensen met een kleinere 
portemonnee).  
Innovaties rondom het opwekken van schone energie of het verminderen van gebruik van fossiele 
grondstoffen gaan snel. De ChristenUnie treedt deze innovaties positief tegemoet en verwacht dat ook 
van de gemeente. 
Als gemeente ben je echter te klein om de energieopgave in je eentje te lijf te gaan. Samenwerken in de 
regio is essentieel. Er moet samen geleerd worden en waar kansen liggen kunnen slimme coalities worden 
gevormd.  
 

“Wij zetten in op een snelle energietransitie. Daarom hebben we het 
gemeentebestuur gevraagd om duidelijk aan te geven waar eventuele 
zonneparken mogen komen, inclusief richtlijnen voor landschappelijke inpassing 
en de rolverdeling van de betrokken partijen.” 

 
(Motie: Zonne-energie met beleid; 8 november 2016) 

-Jantina Drijfhout- 
 
 

De gemeente heeft de 
ambitie uitgesproken dat in 
2020 een volume aan 
nieuwe energie wordt 
opgewekt ter grootte van 
het huishoudelijke gebruik. 
In 2015 was dit 
huishoudelijke gebruik 
1230 TJ. Er werd 235 TJ 
duurzaam opgewekt. Bijna 
20% dus. Er is dus nog veel 
te doen om de ambitie te 
halen.  
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Afval en hergebruik 

De ChristenUnie is voorstander om de nadruk bij afvalinzameling te leggen op het gescheiden inzamelen 
van materialen en voor het terugdringen van restafval. De ChristenUnie handhaaft de huidige manier van 
gescheiden inzameling en volgt de ontwikkelingen van nieuwe technische mogelijkheden van scheiden van 
afval. Als dit aanleiding geeft om onze afvalinzameling en verwerking te herzien, wil de ChristenUnie dat 
bespreekbaar maken. 
Bij de bepaling van de tarieven voor het inleveren van afval moet het stimulerend zijn om zoveel mogelijk 
gescheiden in te leveren. Daarom is de prijs voor het inleveren van restafval het hoogst.  
De inzameling van oud papier wordt in overleg met betrokken partijen geregeld.  
Zwerfafval is een ergernis van veel van onze inwoners. Voorkomen van zwerfafval begint bij de mensen 
zelf. Als iedereen zijn of haar afval op de juiste manier 
aanbiedt en afvoert, verdwijnt het zwerfafval. We 
verwachten echter dat er altijd mensen zullen zijn die 
hun afval toch zomaar ergens achterlaten. De 
ChristenUnie staat open voor ideeën om zwerfafval te 
verminderen. Zo pleit de ChristenUnie in de Tweede 
Kamer voor de invoering van statiegeld op kleine 
verpakkingen zoals plastic flesjes en blikjes.  In 
Steenwijkerland overwegen we om het wegbrengen van 
grof huishoudelijk afval naar het milieubrengstation 
goedkoper te maken omdat een deel van het zwerfafval 
juist daaruit bestaat. We bestuderen de kosten-baten 
van deze mogelijkheid en zullen afhankelijk van de 
uitkomst bepalen of dat een waardevolle maatregel kan 
zijn. Ook willen we het oplaten van ballonnen 
ontmoedigen en eventueel verbieden . 
 

 “In lijn met de ChristenUnie 
Overijssel willen we ons inzetten 

voor een duurzame circulaire 
economie. Daarvoor is een brede aanpak nodig. Het gaat om bewustwording, 

kennis en duurzame economische innovatie. Circulair denken over hergebruik is afscheid 
nemen van het oud lineair denken, waar bij het eindproduct in het afval belandde. De focus 
moet uitgaan naar het hergebruik van materialen. Dat vraagt om een ketenaanpak vanaf de 

ontwerpfase”. 
Jantina Drijfhout -  

Natuur  

Juist in de natuur herkent de ChristenUnie de grootsheid van Gods schepping. In de Bijbel staat hoe God 
geniet van Zijn schepping en hoe de schepping God, de Schepper, eert. De natuur heeft daarmee 
intrinsieke waarde. God heeft mensen geroepen om zich om Zijn schepping te bekommeren.  
Binnen Steenwijkerland ziet de ChristenUnie deze prachtige schepping terug in natuurparken maar ook in 
de cultuurhistorische landelijke gebieden. De ChristenUnie wil dat ook volgende generaties kunnen  
genieten van de grootsheid van Gods schepping. De verantwoordelijkheid voor het onderhouden van deze 
gebieden ligt bij de eigenaren zoals bijvoorbeeld Terrein Beherende Organisaties als Staatsbosbeheer en 
Natuurmonumenten. Waar de gemeente zelf verantwoordelijk is, zet zij zich in voor goed beheer en 
onderhoud.  

Ballonnen oplaten is niet meer 
van deze tijd! 
Volgens stichting De Noordzee 
worden per jaar in ons land 
ongeveer 1 miljoen ballonnen 
opgelaten. Een kwart komt in 
de zee terecht.  
Daar wordt het afval door 
vogels, vissen en zeehonden 
aangezien voor voedsel, en 
opgegeten. De dieren raken 
daardoor verstopt of stikken. 
De ballonnen die niet worden 
gegeten, drijven in de zee in 
een plastic soep, of spoelen aan 
op het strand. 
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De natuur is voor iedereen toegankelijk. Een mooi netwerk van fiets- en wandelpaden is daarom belangrijk, 
waarbij rekening wordt gehouden met inwoners en bezoekers met beperkingen en natuurlijk met de 
natuur zelf.  
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Veilige leefomgeving  

De ChristenUnie wil dat de inwoners van Steenwijkerland zich 
thuis voelen in hun woon- en leefomgeving. Daarvoor is een 
aantrekkelijke, schone en veilige leefomgeving essentieel. De 
ChristenUnie wil buurten waarin jongeren veilig naar school 
gaan en ruimte hebben om te spelen en te ontwikkelen, 
waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en 
recreëren en winkelen en waarin ouderen zonder angst over 
straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit van het leven 
kunnen genieten. 
Een schone, goed onderhouden omgeving is een belangrijke 
factor voor de veiligheidsbeleving. Op peil houden, en waar nodig verbeteren van de openbare ruimte is 
daarom belangrijk. Daar moeten overheid en bewoners samenwerken. 
 

Wonen 

Een goed en betaalbaar huis in een leefbare buurt, is voor iedereen belangrijk. Dat is niet vanzelfsprekend. 
Daarom vindt de ChristenUnie het belangrijk dat woningbouwcorporaties blijven investeren in 
Steenwijkerland. De gemeente maakt goede afspraken met woningbouwcorporaties over de opgave als 
het gaat om aantallen en typen sociale huurwoningen en over verduurzaming van de bestaande 
woningvoorraad. 
Duurzaamheid en wonen hebben alles met elkaar te maken. De ChristenUnie vindt het belangrijk om 
verduurzaming van alle woningen in Steenwijkerland te bevorderen. Bij het bouwen van nieuwe woningen 
stuurt de gemeente steeds meer richting energieneutraal. We denken samen na over hoe we onze 
afhankelijkheid van gas als energiebron, kunnen verminderen. Gasloos en energieneutraal is ons streven. 
De ChristenUnie steunt het beleid om ouderen zo lang als dat voor hen goed is, thuis te laten wonen. 
Voorzieningen om dat mogelijk te maken worden in stand gehouden, zoals woningaanpassingen en de 
‘blijverslening’. De mogelijkheid om (tijdelijk) mantelzorgwoningen te realiseren, blijft bestaan. Innovaties 
in de zorg, waarbij steeds meer diensten online worden aangeboden, zien we als een positieve 
ontwikkeling met nieuwe mogelijkheden om woon- en leefgenot te verbeteren. 
Leefbaarheid blijft een belangrijk thema. Bereikbare voorzieningen en een goede infrastructuur, inclusief 
snel internet is daarvoor belangrijk.  
Daarnaast vindt de ChristenUnie het belangrijk dat de openbare ruimte veilig en aantrekkelijk is. De 
gemeente moet ervoor zorgen dat de openbare ruimte geschikt is voor alle inwoners, met en zonder 
beperkingen. Ruimtelijke ordening is bij uitstek het onderwerp waar burgers bij betrokken moeten 
worden, want het gaat tenslotte over de kwaliteit van de eigen leefomgeving. De ChristenUnie geeft 
ruimte aan inwoners om hun wijk of straat in eigen beheer te onderhouden. 
 

Omgevingswet 

Iedereen wenst een leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Maar daarvoor moet 
je wel goede afspraken met elkaar maken. Inwoners, ondernemers en overheden worstelen met het 
huidige omgevingsrecht: het is te complex en versnipperd. Daarom komt er in de komende periode een  
  

Steenwijkerland is een 
bloeiend en groeiende 
gemeente waarin 43.513 
inwoners met elkaar 
leven, in een gebied dat 
322 vierkante kilometer 
groot is. 
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nieuwe wet: de Omgevingswet.  
Doel van deze wet is het vergroten van het gebruiksgemak van het omgevingsrecht, een actieve en  
flexibele aanpak mogelijk te maken voor ruimtelijke plannen en het versnellen en verbeteren van de 
procedures. Volgens het principe: ja, mits. De ChristenUnie vindt dat een goede ontwikkeling waarbij zij 
altijd voor ogen wil houden dat de vrijheid van de een, een beperking voor een ander kan zijn. Ook hier is 
recht en rechtvaardigheid belangrijk.  
Inrichting van de ruimte moet aansluiten bij het eigen karakter van landschappen, dorpen en steden. 
Daarom is het belangrijk dat ruimtelijke beslissingen zo lokaal mogelijk worden genomen, met veel 
aandacht voor participatie van burgers, bedrijven en belangenorganisaties. Dat geldt zeker ook voor 
initiatieven die vanuit de samenleving ontstaan rondom de opwekking van duurzame energie. De 
Christenunie is het eens met de vastgestelde omgevingsvisie en ziet uit naar de uitwerking in het 
omgevingsplan van de gemeente. 

 

 

 

Mobiliteit 

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie.  
Mobiliteit is in ontwikkeling vanwege de digitale innovatie in het verkeer (zelfsturende auto’s 
bijvoorbeeld), de financiële houdbaarheid van het huidige openbaar vervoer, de opkomst van elektrische 
vervoersmiddelen (fiets en auto) en het nog steeds groeiende aantal auto’s op de weg.  
 
De ChristenUnie blij dat er steeds meer voertuigen helemaal of gedeeltelijk elektrisch worden 
aangedreven. Om dat te ondersteunen, zijn goede randvoorwaarden nodig. Deels kan de markt dit 
oplossen, maar de ChristenUnie ziet ook een verantwoordelijkheid van de gemeente om bijvoorbeeld te 
zorgen voor meer elektrische oplaad-mogelijkheden voor auto’s en fietsen. 
De ChristenUnie wil ook vooruitkijken en alvast nadenken over wat toekomstige ontwikkelingen, zoals 
zelfsturende auto’s, betekenen voor onze infrastructuur.   
 
De ChristenUnie wil een ambitieuze fietsagenda voor Steenwijkerland door het toenemende belang van 
het (elektrische) fietsverkeer. Belangrijke thema’s in deze agenda zijn: veiligheid, parkeren en goede 
fietspaden.  
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Bereikbaarheid via het Openbaar Vervoer blijft een aandachtspunt. De ChristenUnie maakt zich sterk voor 
een goede bereikbaarheid, met een mix van diensten, waaronder Openbaar Vervoer (bus en trein) en 
vrijwilligers-vervoer.  
 

Veiligheid 

Als inwoner van Steenwijkerland wil je veilig kunnen leven. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. De overheid 
heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. 
Juist burgers, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede buurten. Dat zijn 
buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een 
gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen 
zijn en nog voluit van het leven kunnen genieten.  
De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor burgers in de wijk en zijn 
coördinerende taak naar andere agenten en de gemeente toe om problemen in de wijk concreet aan te 
pakken. Burgers worden betrokken bij de veiligheid door onder andere deelname aan Burgernet en 
Buurtpreventie Apps te stimuleren. Dit kan het gevoel van veiligheid en saamhorigheid bevorderen en 
wanneer we samen goed opletten, kunnen we misschien criminaliteit zoals woninginbraken terugdringen. 
Overigens vinden steeds meer woninginbraken overdag plaats door insluiping. Ramen en deuren dicht en 
op slot doen, is een goede preventieve maatregel. 
 
De ChristenUnie is tegen uitbuiting en mensenhandel. Op dit moment zijn er geen signalen dat dit in 
Steenwijkerland op grote schaal gebeurt. Toch kunnen we er niet van uitgaan dat zulke dingen in onze 
gemeente niet gebeuren. De ChristenUnie wil hier een duidelijker beeld van krijgen en waar nodig actie 
ondernemen. 
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Gezonde ontwikkeling 

Bij een gezonde samenleving hoort ook dat we mogelijkheden bieden voor ontwikkeling van mensen en 
dus willen we (blijven) investeren in onderwijs, gezondheid , sport en cultuur. Uit gegevens blijkt dat 
ongeveer 1 op de 10 jongeren in Steenwijkerland overgewicht heeft. Ook maakt de ChristenUnie zich 
zorgen over het drank- en drugsgebruik onder jongeren. De ChristenUnie wil hier aandacht voor blijven 
vragen. 
 

Onderwijs  

Vrijheid waaronder de vrijheid om te geloven wat je wilt, is 
voor de ChristenUnie van groot belang. Zo moeten ouders  
kunnen kiezen voor scholen met een eigen identiteit, zoals 
christelijke scholen. Naast de identiteit van de diverse 
scholen binnen Steenwijkerland is kwalitatief goed onderwijs 
erg belangrijk.  
De komende jaren is het nodig om na te denken over de 
onderwijshuisvesting in Steenwijkerland. Dan gaat het over 
onderhoud en nieuwbouw van scholen. Wij vinden dat er 
aandacht moet zijn voor het binnenklimaat van scholen, de speelruimte in en rond de school, de 
duurzaamheid van de gebouwen, de fysieke plek en sociale rol van de school(gebouwen) in de wijk en de 
(verkeers)veiligheid rondom de scholen.  De ChristenUnie wil bij nieuwbouw en grote renovatieplannen 
nagaan of er een apart schoolgebouw nodig is, of dat de school bijvoorbeeld onderdeel kan uitmaken van 
een multifunctioneel gebouw.  
 
De ChristenUnie omarmt het huidige beleid met betrekking tot voor- en vroegschoolse educatie om 
achterstanden bij kinderen zoveel mogelijk te verkleinen. 
 
 

 “Het college heeft de aanvraag voor nieuwbouw voor 't PuzzelsTuk afgewezen 
en onderzoekt de mogelijkheden om 't PuzzelsTuk te huisvesten in het 

schoolgebouw van School B in Steenwijk. Wij vinden dat het college nog geen 
onherroepelijke besluiten mag nemen hierover. Eerst moet er een Integraal 

Huisvestingsplan voor onderwijsgebouwen worden vastgesteld. Ook willen we dat er 
alternatieve scenario's voor 't PuzzelsTuk worden onderzocht.”  

 
(Motie: Scenario’s ’t PuzzelsTuk; 4 juli 2017) 

-Niels Benus- 

Gezondheid 

Gezondheid is van invloed op het welbevinden, de prestaties op school, op het werk en in de maatschappij. 
Een gezonde leefstijl is eerst en vooral een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar gaat ook de 
maatschappij aan. Door te investeren in preventie zorgen we ervoor dat mensen (langer) gezond blijven. 
De ChristenUnie wil stimuleren dat ouderen fit blijven en dat jongeren gezond en vrij van verslaving 
opgroeien. Daarom steunt zij programma’s die de jeugd bewust maakt van de gevolgen van alcohol en 
drugs. 
  

“Scholen moeten 
teruggegeven worden aan 
de ouders, aan de leraren, 
aan de samenleving” 
 
Gert-Jan Segers 
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Als het gaat om gezondheid, wil de ChristenUnie extra aandacht voor het probleem van overgewicht. De 
ChristenUnie wil blijven werken aan bewustwording van de gevaren en van het terugdringen van 
overgewicht bijvoorbeeld via projecten op scholen, de preventieve rol die de GGD hierin kan vervullen, 
maar ook door het laagdrempelig aanbieden van faciliteiten voor beweging, zoals een trimbaan in de wijk 
en voldoende speeltuinen en trapveldjes voor kinderen. 
 
De gemeente is verantwoordelijk voor de instandhouding van de (regionale) gezondheidsdienst (GGD) en  
daarmee voor het uitvoeren van taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. 
De gemeente Steenwijkerland heeft sinds 2015 het project GIDS (gezond in de stad Steenwijkerland). De 
ChristenUnie vindt dit een goed initiatief, zij wil hiermee doorgaan en bekijken of het programma breder 
kan worden ingezet. De ChristenUnie wil ook kijken naar mogelijkheden om het roken in de samenleving 
te ontmoedigen  in navolging van “Groningen rookvrij”. 
 

Drugs en drank  

Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in 
drugs, drank en/of gokken zichzelf, hun vrijheid en 
waardigheid kwijt te raken.  
De ChristenUnie ziet het liefst dat er helemaal geen 
coffeeshop  is in Steenwijkerland. De huidige coffeeshop mag 
blijven bestaan zolang de overlast minimaal is. Signalen uit de 
buurt moeten hierbij zwaar wegen. De gemeente moet bij 
aanwezige coffeeshops actief handhaven op de landelijk 
vastgestelde AHOJGI-criteria (zie kader).  
 
Met de Drank- en Horecawet van 2013 is de nodige ervaring 
opgedaan met gemeentelijke handhavingstaken. Deze 
handhaving vraagt om voldoende beschikbare en goed 
geschoolde handhavers. De ChristenUnie vraagt extra 
alertheid op de handhaving van leeftijdsgrenzen. De 
ChristenUnie wil dat de strijd tegen drankmisbruik gevoerd 
wordt samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, 
horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen.  

 
Sport 
De ChristenUnie pleit voor sport in de breedte; bereikbaar en 
betaalbaar voor iedereen. Sporten is niet alleen gezond en leuk maar sport bindt ook samen. 
Sportstimulering en specifiek het betrekken van ouderen, mensen met een beperking en mogelijk andere 
doelgroepen is daarom belangrijk. 
De ChristenUnie plaatst sport en bewegen met name in het kader van het bevorderen van een gezonde 
leefstijl bij de inwoners van Steenwijkerland en ziet voor de gemeente vooral een faciliterende rol 
weggelegd. Sport kan een gunstige invloed hebben op het terrein van gezondheid, integratie en 
bevorderen van gemeenschapszin. Ook kan sport ingezet worden bij het terugdringen van overgewicht.  
 
  

AHOJGI-criteria: 
Het  is verboden om: 
- te Afficheren (reclame te 
maken voor hasj en wiet); 
- Harddrugs te verhandelen 
- Overlast te veroorzaken; 
- Jeugdigen onder de 18 
jaar in de coffeeshop toe te 
laten /  verkopen; 
- Grote hoeveelheden te 
verhandelen (niet meer dan 
5 gram per keer) of op 
voorraad te hebben (niet 
meer dan 500 gram); 
- Ingezetenencriterium 
(alleen verkoop aan 
mensen die in Nederland 
wonen).  
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Wij vinden dat alcohol, roken en sport niet samen gaan. De 
ChristenUnie wil dat de gemeente met sportverenigingen om 
tafel gaat zitten om te komen tot gezondheidsbeleid bij 
sportverenigingen.  
 
Het creëren of uitbreiden van fiets-, vaar-, wandel-, nordic 
walking en/of hardlooproutes is een doeltreffende en 
kostenvriendelijke manier om zowel bebouwde als 
natuurlijke omgeving voor recreatie en beweging 
toegankelijk te maken zoals de Trimbanen in de Groene Long. 
   
In het beleid van de gemeenten wordt ruim aandacht geschonken aan voorlichting aan minima zodat 
regelingen optimaal benut worden om sport- en cultuurdeelname te bevorderen (bijvoorbeeld 
jeugdsportfonds en participatiefonds). 
 

 

 

Kunst en cultuur 

In de cultuursector werken professionals en amateurs samen aan het mooier maken van onze 
samenleving. In cultuur vinden mensen ontspanning en betekenis en kunnen talenten worden ontplooid. 
De ChristenUnie ziet meerwaarde in groepen mensen die gezamenlijk hun vrije tijd besteden en zet 
daarom in op het ondersteunen van verenigingen rondom cultuur. Er moet op gemeentelijk niveau een 
beleid liggen rondom cultuur. Verbinding van diverse culturele activiteiten die aanvullend op elkaar zijn, 
is één van de dingen die hierin tot uiting moeten komen.  
Een speciale plaats binnen kunst en cultuur is voor kinderen en jongeren. De ChristenUnie vindt het 
belangrijk dat kinderen zich leren uitdrukken in bijvoorbeeld muziek, dans en creativiteit. Dat draagt bij 
aan de individuele ontwikkeling van kinderen en jongeren en daarmee aan een krachtige en creatieve 
samenleving. De inzet van de gemeente is gericht op het stimuleren van deelname, kennismaking en 
aansluiting van cultuur op het onderwijs aan kinderen en jongeren. 
Daarnaast pleit de ChristenUnie voor cultuur in de breedte: bereikbaar en betaalbaar voor iedereen.  
Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en beschermen van 
objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de al dan niet lange lokale en regionale 
geschiedenis vindt zorgvuldig plaats. Musea hebben een cultuurhistorisch belang. Enerzijds om te bewaren 
en te beheren, anderzijds om door te geven en te leren.  
  

Overgewicht binnen 
Steenwijkerland: 
Bij 1 op de 10 kinderen van 
9 tot 17 jaar is sprake van 
overgewicht. 
 
 Jeugdsportmonitor 
Overijssel (2016) 
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Ook kerken als religieus erfgoed moeten niet vergeten worden. Kansen voor herbestemming van kerken 
die niet meer actief worden gebruikt, moeten niet gemist worden. Tegelijkertijd willen we de kerken niet 
verkwanselen en willen we inzetten op behoud van ons religieus erfgoed.  
We zijn blij met de Meenthe als theater en evenementenhal met regionale functie. Ook kan zij een 
ondersteunende en faciliterende rol spelen bij culturele initiatieven.  
 
 

 

 

 
 
 


