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ChristenUnie, betrouwbaar en betrokken

Waar staan we voor?
De ChristenUnie staat voor christelijk-sociale 
politiek. Wij geloven in de God die zich in de 
Bijbel laat zien, en die in Jezus Christus naar 
ons toe gekomen is. En het gaat ons om 
de samenleving: om zinvol leven, vrijheid 
en veiligheid. De overheid is er om die 
samenleving te dienen en te ondersteunen. 

In dit verkiezingsprogramma laten we 
zien waar de ChristenUnie voor staat. 
Met een overtuiging, en met twee benen 
in de maatschappij. Niet vanuit heel veel 
gedetailleerde standpunten, maar vanuit 
uitgangspunten of principes die laten zien 
waar we voor staan. Die uitgangspunten 
bepalen in grote mate hoe we politiek 
handelen en stemmen in de gemeenteraad. 

1. Het gaat om mensen.
De samenleving zijn we samen. U, wij, 
die ander. Wij geloven dat alle mensen 
geschapen én geliefd zijn door God, dus 
hebben we respect voor elkaar. Beschermen 
we kwetsbaren. Helpen we mensen die 
hulp nodig hebben. Komen wij op voor 
mensen die niet voor zichzelf op kunnen 
komen. Hebben we aandacht voor iedereen: 
oud of jong, werkend of werkzoekend, 
gezond of ziek. In Middelburg, Arnemuiden, 
Kleverskerke, Nieuw en St Joosland en St 
Laurens. 

2. Samen kom je verder.
En dat geldt op verschillende niveaus. 
Actieve inwoners die initiatieven nemen 
zijn een waardevolle gesprekspartner, 
waarmee we het gesprek aangaan en die 
we serieus nemen. Vrijwilligers zijn kostbaar. 
Mantelzorgers zijn onmisbaar. Stabiele 

gezinnen zijn een dragende kracht in de 
samenleving. Verenigingen zijn belangrijk 
voor de verbondenheid van mensen. Maar 
ook als gemeente zoeken we samenwerking 
en afstemming, op Walcherse en Zeeuwse 
schaal. Bijvoorbeeld als het gaat om 
woningbouw, of bedrijventerreinen. We 
gunnen de buurgemeente ook iets: wat 
goed is voor Zeeland of Walcheren, is ook 
goed voor Middelburg. 

3. Na ons …. de toekomst van onze kinderen.
De ChristenUnie is een toekomstgerichte 
partij. Ook voor generaties na ons moet 
de omgeving leven en leefbaar zijn. Dat 
betekent dat we een balans zoeken tussen 
economische ontwikkeling en zorgvuldig 
gebruik van ruimte en grondstoffen. Groen 
in de stad, energie hernieuwbaar winnen, 
herbruikbare materialen inzetten en 
voorzieningen hergebruiken (in de bouw, in 
de zorg, overal).

Dat is onze hoofdboodschap. De 
ChristenUnie wil bouwen aan een 
samenleving waarin iedereen meetelt. 
Wij investeren in zorg voor elkaar, in 
de belangrijke rol van gezinnen, in een 
dienstbare en rechtvaardige overheid, 
in godsdienstvrijheid, in een duurzame 
economie en in een zorgvuldige omgang 
met Gods schepping. Betrouwbaar en 
betrokken. 

Op de volgende pagina’s werken we dit 
meer in detail uit aan de hand van enkele 
thema’s. 



We werken aan

Dienstbare en betrouwbare overheid
De overheid is dienstbaar aan de inwoners. Dit betekent open communicatie 
vanuit een houding van vertrouwen en heldere formulering van wederzijdse 
verwachtingen. 

1. De gemeentelijke organisatie ondersteunt burgerinitiatieven.
2. Inwoners merken dat ze serieus genomen door snelle reactie via balie, 
telefoon en internet.
3. De gemeente communiceert in eenvoudige taal; geen ingewikkelde 
formulieren; de gemeente ondersteunt zo nodig bij het invullen.
4. De gemeente gaat het gesprek aan met de inwoners en betrekt hen bij beleid; 
gemeentelijke taken mogen in goede samenspraak door inwoners worden 
overgenomen.

Financieel gezonde gemeente
De gemeente moet haar schulden verder aflossen om te voorkomen dat de 
rentelasten een molensteen worden.

1. We verkopen gronden en panden die niet binnen 10-15 jaar nodig zijn, en 
maken zo het grondbedrijf gezond.
2. Schulden wentelen we zo min mogelijk af op de inwoners; geen bovenmatige 
lastenverzwaring.

Samenwerking
Slimme samenwerking tussen overheden is noodzaak, tegelijkertijd moet de 
overheid herkenbaar en benaderbaar blijven voor de inwoner.
1. Samenwerking en afstemming met andere gemeenten is noodzakelijk, maar 
gemeenteraden moeten wel kunnen sturen.

Veiligheid
We bieden een veilige leefomgeving.

1. De politie doet haar werk vanuit een stevige lokale verankering en is daarbij 
goed bereikbaar, toegankelijk en zichtbaar. Verder moet er capaciteit zijn om de 
vermenging van de onder- en bovenwereld tegen te gaan.
2. Geen coffeeshop in Middelburg.
3. Het aantal nachtvergunningen in de binnenstad neemt niet toe.

Onderwijs
Goed onderwijs is voor iedereen van belang.

1. Meer vervolgopleidingen in Middelburg! Meer opleidingen hebben allerlei 
positieve effecten: Zeeland als geheel wordt interessanter voor bedrijven, als er 
goed opgeleid personeel te vinden is. We houden meer jongeren vast en trekken 
andere jongeren aan. De plannen op dit gebied zijn verzameld in de aanpak 
Campus Zeeland!, die de ChristenUnie van harte steunt. 
2. Hergebruik van gebouwen heeft de voorkeur boven uitbreiding/nieuwbouw. 
Bij nieuwbouw kijken we ook naar andere gebruiksmogelijkheden in de toekomst. 



We zorgen voor

Een gastvrije stad
Iedereen voelt zich welkom in Middelburg

1. Mensen die hun eigen land ontvluchten doen dat meestal niet voor niets. 
Echte vluchtelingen vangen we ruimhartig op. Bovendien: in onze krimpregio 
kunnen we best mensen gebruiken, die zich met ons willen inzetten voor de 
samenleving!
2. Het is belangrijk dat vluchtelingen die in Nederland mogen blijven zo snel 
mogelijk integreren. De gemeente moet daar meer werk van maken.  
3. Het moet voor mensen met een beperking mogelijk zijn om volwaardig mee te 
doen in de maatschappij. 

Armoede en zorg
In de persoonlijke ondersteuning zijn we ruimhartig

1. We steunen initiatieven die zich richten op voorlichting en begeleiding van 
mensen met (dreigende) schulden problematiek.
2. We blijven ons inzetten voor het voorkomen en verminderen van 
laaggeletterdheid.
3. De gemeente stelt werkplekken beschikbaar voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt.
4. De menselijke maat in de zorg blijft de norm. Ook als dat leidt tot hogere 
kosten.
5. Identiteitsgebonden zorg, of andere noodzakelijke zorg die niet gecontracteerd 
is, moet bereikbaar blijven. 

Welzijn
1. Stabiele gezinnen voorkomen allerlei zorg- en hulpvragen later en zijn dus van 
belang! 
2. Zorgvragers moeten zelf regie en keuzevrijheid hebben. Maar niet iedereen 
kan mee in de participatiemaatschappij en zelfredzaamheid, en de assertiviteit 
die daarmee gevraagd wordt. Wij willen voorkomen dat er zo mensen tussen wal 
en schip vallen. 
3. Het aantal verschillende zorgverleners per huishouden blijft beperkt.
4. We zorgen voor meer voorzieningen die ouderen en jongeren uitnodigen 
buiten actief te zijn.



We stimuleren

Wijken
De ChristenUnie is een voorstander van wijkinitiatieven.

1. Ontmoetingen van gemeente en inwoners blijven belangrijk om van elkaar te 
leren en wederzijds begrip te krijgen. 
2. In elke wijk zorgen we voor genoeg levensloopbestendige woningen.
3. Levensbeschouwelijke gemeenschappen zijn, vanuit hun verbindende rol in de 
samenleving, een  gesprekspartner voor de gemeente.

Verbindende cultuur en sport
Kunst en cultuur zijn ondersteuning waard. Ze moeten dichter bij de scholen 
worden gebracht. Sport is goed voor gezondheid en voor contacten tussen 
mensen.

1. Kunst en cultuur wordt zo toegankelijk mogelijk gemaakt voor jongeren.
2. Het muziekonderwijs wordt voor zoveel mogelijk Middelburgers toegankelijk.
3. Reële opties om het zwembad Arnemuiden te heropenen krijgen onze steun.

Ondernemingen
Een levendige binnenstad is een belangrijke voorwaarde voor economisch en 
toeristische aantrekkelijkheid.  

1. Nieuwe wijken maken gebruik van bestaande voorzieningen. Voorzieningen in 
de kernen blijven zoveel mogelijk behouden.
2. Economie is er voor de mens en niet andersom; wij gunnen ondernemers en 
medewerkers –ook van de gemeente- hun zondagsrust.
3. Plaatselijke ondernemers krijgen zoveel mogelijk kansen bij de eigen inkopen 
van de gemeente.



We beheren

Wonen
De woningmarkt vraagt om sturing op de bouw van woningen voor de juiste 
doelgroep en op de juiste locaties.

1. De gemeente ontwikkelt samen met inwoners, woningbouwcorporaties en 
bedrijfsleven nieuwe woon- en financieringsvormen, met speciale aandacht voor 
starters en voor ouderen.
2. We streven naar goede afstemming tussen bouwplannen met buurgemeenten.

Verkeer
Elke kern, wijk en voorziening is goed bereikbaar. De auto is te gast in de 
binnenstad. Binnen de veste krijgt de fiets voorrang. Fietsbereikbaarheid is 
onderdeel van alle verkeersplannen en hun uitvoering.

1. De binnenstad is goed bereikbaar op de fiets en te voet.
2. Bij wegwerkzaamheden krijgen alle weggebruikers veilige alternatieven.
3. Fietsen is gezond, milieuvriendelijk en goedkoop. Ideaal dus. Volgens de 
ChristenUnie zijn veel fietsen in de binnenstad niet het probleem. Te weinig 
goede stallingsplekken wel. Zo nodig worden autoparkeerplaatsen vervangen 
door fietsparkeerplaatsen. Ook in de bebouwde kom in de wijken en de kernen 
blijven we aandacht vragen om de fietsomgeving veilig te maken en te houden.

Leefomgeving
We gaan zorgvuldig om met de ruimte. De mens beheert de schepping. Het 
milieu is geen afgod, maar wel een serieuze zaak waar werk van gemaakt wordt.

1. We werken samen met Vlissingen en Veere aan een Walcherse visie op 
bedrijventerreinen.
2. Bij de voorbereiding op de omgevingsvisie en -wet werkt de gemeente nauw 
samen met andere gemeenten,  Waterschap en Provincie. 
3. Cleene Hooge is cultuurlandschap met een eigen waarde en wordt zoveel 
mogelijk intact gelaten.
4. Energieneutraal en klimaatbestendig bouwen is de norm; nieuwe wijken 
worden gasloos aangelegd.



Middelburg

middelburg.christenunie.nl

www.facebook.com/christenunie


