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Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 zijn er in bijna heel Nederland verkiezingen. 
Deze verkiezingen gaan over het bestuur van de gemeenten. 
Dit noemen we: Gemeenteraadsverkiezingen 2018. 
Jij kunt ook kiezen wie er in het bestuur van Middelburg komt.
Dat noemen wij stemmen.
Je kiest de politieke partij die jij het beste vindt.
Je kan ook kiezen voor de politicus die je het beste vindt.
Jij kunt straks ook stemmen.

Je kunt stemmen op een politieke partij. 
Een politieke partij is een groep mensen met 
plannen voor Middelburg.
Er zijn veel partijen. Ze hebben allemaal een 
naam.
De partij die de meeste stemmen krijgt, heeft 
gewonnen.
Deze partij mag vaak gaan regeren in 
Middelburg.
Vaak doet de partij dat met andere partijen.

Je mag stemmen als je achttien jaar of ouder bent.
Met de post krijg je een oproepkaart.
En een lijst met alle partijen en de namen op wie je kan stemmen. 
Op de kaart staat waar je mag gaan stemmen.
Op die kaart staat ook wanneer je mag stemmen.

Wil je weten op wie je moet stemmen?
Lees dan de verkiezingsprogramma’s.
Elke partij heeft zijn eigen verkiezingsprogramma.
In het verkiezingsprogramma staat wat de partij belangrijk vindt voor Middelburg.



De ChristenUnie doet ook mee. 
Het is een christelijke partij. 
De mensen van de ChristenUnie geloven in God en in Jezus Christus.
Ze lezen de Bijbel.
Zij geloven dat het belangrijkste is om van God te houden.
En dat we ook van de mensen om ons heen houden, net zoveel als van onszelf.
Dat proberen de mensen van de ChristenUnie te doen, elke dag. 
Ook in de politiek.

Wil je weten wat de ChristenUnie belangrijk vindt voor Middelburg?
Lees dan nog even door. 

Het gaat ons om de mensen uit Middelburg, Arnemuiden, Nieuw en Sint Joosland, 
Kleverskerke, Sint Laurens. 
Het gaat om samen werken en het gaat ons om de toekomst. 

Het gaat om mensen
Wij geloven dat iedereen gemaakt is door God en Hij ook van de mensen houdt. 
Daarom wil de ChristenUnie dat mensen goed met elkaar omgaan. 
We zijn er om elkaar te helpen. 
Als iemand niet voor zichzelf kan zorgen, moeten anderen dat doen. 
Familie, buren of vrienden. 
Als dat niet lukt helpt de gemeente.



Samen kom je verder
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat mensen zelf plannen kunnen maken voor 
hun straat of de wijk waar ze wonen. 
In Middelburg zijn er heel veel mensen die vrijwillig helpen. 
Bijvoorbeeld de leiding van de scouting, de vrijwilliger in het verzorgingshuis. 
De ChristenUnie vindt zulke mensen erg belangrijk. 
De clubs zijn ook heel belangrijk. Het koor, de biljartclub, de voetbal. 
Zo zijn er natuurlijk veel meer. 
Deze clubs zorgen ervoor dat mensen elkaar kennen en dat is goed.

De mensen die voor hun zieke man of vrouw zorgen zijn heel belangrijk. 
Maar voor hen moet wel goed gezorgd worden. 
De ChristenUnie is blij met de gezinnen waar het goed gaat. 
Dit is goed voor Middelburg. 
De gezinnen die hulp kunnen gebruiken, geven wij wat zij nodig hebben.
Het is ook belangrijk dat de gemeente Middelburg goed samenwerkt met Veere en 
Vlissingen. 
De ene keer zal iets goed zijn voor Middelburg, een andere keer voor Vlissingen of 
Veere. 
Dat is prima. 



De toekomst
De ChristenUnie kijkt graag naar de 
toekomst. 
Voor de mensen die na ons leven moet 
Middelburg ook een fijne stad zijn. 
Wij geloven dat de mensen zelf een taak 
hebben om goed voor de aarde te zorgen. 
Mensen moeten het goed hebben in 
Middelburg.
Maar ook dieren, bloemen, planten en 
bomen moeten het hier goed hebben. 
Nu, maar ook in de toekomst.

We moeten meer ons best doen om de lucht, 
het water en de grond schoon te houden. 
Het is belangrijk dat we zuiniger omgaan 
met energie en water. 
We kunnen bijvoorbeeld minder lang 
douchen en niet onnodig lampen laten 
branden.

Op dit moment halen we veel energie uit gas en olie. 
Die energie is een keer op. 
Maar deze energie maakt de lucht ook vies. 
Het is belangrijk om energie te vinden die de lucht niet vuil maakt en niet gevaarlijk 
is voor mensen.
Daarom willen wij zoveel mogelijk zonne-energie, windenergie en energie uit water 
halen. 

De ChristenUnie wil graag dat er gewerkt wordt met materialen die opnieuw 
gebruikt kunnen worden. 
Dit geldt voor het bouwen van huizen, maar eigenlijk overal. 

Als we daar ons best voor doen, dan zorgen we goed voor Middelburg en voor de 
toekomst.

Op de volgende bladzijden leest u meer hierover: 



 
We werken aan:
De gemeente is er voor de inwoners. 
Daarom schrijft en praat de gemeente zo dat inwoners het begrijpen. 
1. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zelf plannen maken.                     

De gemeente helpt de inwoners hierbij.
2. Inwoners merken dat ze serieus genomen worden.                                                                                                            

De gemeente reageert snel aan de balie op het stadskantoor.                         
3. Ook aan de telefoon en op internet.
4. De gemeente schrijft en praat in gewone taal.                                                                                                              

De gemeente heeft geen moeilijke formulieren.                                             
Als het nodig is helpt de gemeente bij het invullen van formulieren.

De gemeente heeft heel veel schulden. 
Het is belangrijk dat de gemeente deze schulden aflost.
1. De gemeente verkoopt stukken grond en gebouwen die niet snel nodig zijn.         

De inwoners moeten hiervoor niet heel veel extra belasting betalen.

Het is nodig dat de gemeente samen werkt met andere gemeenten. 
De gemeente Middelburg moet goed herkenbaar en bereikbaar zijn.
1. Samen werken met andere gemeenten is nodig. 



Iedereen kan veilig wonen
1. De politie is goed bereikbaar.
2. We willen geen coffeeshop in Middelburg.
3. Het aantal cafe’s in de stad die ’s nachts open zijn blijft hetzelfde.

Het is voor iedereen belangrijk dat er goed onderwijs is. 
1. In Middelburg komen er meer scholen waar je kan leren voor een beroep. 
2. Een nieuwe school bouwen is niet nodig.                                                 

Scholen die leeg staan worden eerst gebruikt. 
 
We zorgen voor mensen:
In Middelburg voelt iedereen 
zich welkom.
1. Vluchtelingen helpen wij.
2. Vluchtelingen die hier blijven, 

mogen gewoon mee doen. 
3. Mensen met een beperking 

kunnen ook gewoon mee 
doen.

Mensen die hulp nodig hebben 
helpen we goed.
1. Wij steunen vrijwilligers 

die mensen met schulden 
helpen.

2. Wij willen dat iedereen kan 
lezen en schrijven. 

3. De gemeente heeft werk voor 
mensen die niet zo makkelijk 
een baan kunnen vinden.

4. In de zorg wordt er goed 
gekeken wat mensen nodig 
hebben.

5. Mensen moeten de zorg 
kunnen kiezen die bij hen 
past.



Hoe gaat het? 
1. Het is belangrijk dat het goed gaat met gezinnen.
2. Mensen die zorg nodig hebben moeten zelf dingen kunnen regelen.                               

De gemeente helpt als dit niet lukt.
3. Per huis komen er zo weinig mogelijk mensen die zorg geven.
4. We zorgen dat ouderen en jongeren buiten actief willen zijn.                          

Dit kan door meer fitnesstoestellen buiten.
 

We moedigen aan: 
De ChristenUnie vindt het 
belangrijk dat mensen zelf 
plannen kunnen maken voor hun 
straat of de wijk waar ze wonen.
1. Gemeente en inwoners 

ontmoeten elkaar. Zo kunnen 
ze van elkaar leren en elkaar 
begrijpen.

2. In elke wijk zijn er huizen 
waar je kan blijven wonen als 
je zorg nodig hebt.

3. Kerken en andere groepen 
zijn belangrijk voor de 
gemeente.



Kunst en cultuur zijn belangrijk, ook voor scholen. Sport is gezond. 
1. Jongeren kunnen naar kunst en cultuur gaan.
2. Iedereen kan muziekles krijgen.
3. Zwembad Arnemuiden kan open als het voor de gemeente niet al te veel geld 
kost.

Een leuke binnenstad is belangrijk voor toeristen en voor de economie.
1. Geen eigen winkels voor nieuwe woonwijken.
2. In de wijken blijven de winkels die er nu zijn.
3. Het is goed voor winkeliers dat er een rustdag is.
 



We zorgen voor Middelburg 
De gemeente moet goed kijken waar er huizen gebouwd worden.
1. De gemeente maakt plannen met inwoners, bedrijven en Woongoed over 

woningen.                                       
Kijk vooral naar starters en ouderen.

2. Probeer met Vlissingen en Veere te kijken hoeveel huizen er nodig zijn om te 
bouwen.

Elke wijk en winkel is goed bereikbaar. 
Zeker voor fietsers en voetgangers. 
In de binnenstad zijn de auto’s te gast. 
We hebben daar het liefst fietsers en 
voetgangers. 
1. Binnenstad is goed bereikbaar op de 

fiets en te voet.
2. Als er aan de weg gewerkt wordt, 

blijft het veilig.
3. Fietsen is gezond en goed voor het 

milieu.           
Het is niet erg dat er veel fietsen zijn 
in de stad.      
 Er moet genoeg plek zijn om je fiets 
te parkeren. 

4. In Middelburg is het belangrijk dat de 
omgeving veilig is.

Wij geloven dat de mensen zelf een 
taak hebben om goed voor de aarde 
te zorgen. We moeten hier serieus aan 
werken.
1. We kijken met Vlissingen en Veere 

waar er plekken nodig zijn voor 
bedrijven.

2. Cleene Hooge moet zo blijven.
3. Nieuwe woonwijken hebben geen gasleiding.                                                 

Er moet zo gebouwd worden dat er weinig energie gebruikt wordt.



Middelburg

middelburg.christenunie.nl

www.facebook.com/christenunie


