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VOORWOORD

In november 2018 gaan we stemmen. We
kiezen een nieuwe gemeenteraad. Een
raad vóór en door inwoners. De komende
gemeenteraadsverkiezingen zijn extra
bijzonder vanwege de herindeling.
Groningen, Haren en Ten Boer worden
samen één gemeente.

inzet voor iedereen in onze gemeente. We
doen, ook in de komende raadsperiode,
ons best oog te hebben voor alle inwoners
van de gemeente en voor hen aan de
slag te gaan. Samen, met elkaar, en
met de zegen van God, hebben we veel
vertrouwen in de toekomst.

We willen oog hebben voor al onze
inwoners omdat we geloven dat iedereen
meetelt. Iedereen is door God gemaakt
en Hij houdt van iedereen. Dat vinden we
heel belangrijk en is de basis voor onze
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Gasproblematiek

60 jaar geleden waren we blij met de
vondst van het gas, maar inmiddels
is het een ramp geworden. Huizen
en mensen zijn beschadigd door de
aardbevingen en onzekerheid. We vinden
de veiligheid van mensen en gebouwen
het allerbelangrijkste. We willen dat alle
schade wordt hersteld. Mensen moeten
weer vertrouwen krijgen. We willen dat
mensen zelf beslissingen kunnen nemen
over hun huizen en scholen. En dat de
vergoedingen netjes en niet te zuinig
worden geregeld.

Aardbevingen
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Gasproblematiek

Ieder mens is door God gemaakt. Ieder
mens is waardevol. We zorgen voor elkaar.
De gemeente zorgt dat je dichtbij je eigen
huis zorg kunt krijgen. Dat vinden we heel
belangrijk. We moeten er ook voor zorgen
dat het niet te duur wordt. We willen dat
er goed voor onze jeugd wordt gezorgd.
Daarom vinden we het ook belangrijk
om vaders en moeders te helpen. Zorgen
doen we niet alleen voor zieke mensen,
maar ook voor mensen die bijvoorbeeld
geen huis hebben of eenzaam zijn. Vooral
onder oude mensen en studenten zien we
dat jammergenoeg vaak. We geloven dat
mensen samen sterker staan.
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Zorg
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Gasproblematiek

Iedereen is anders. Of je nou goed bent in
dingen maken of in dingen leren, iedereen
moet naar een goede school kunnen. We
vinden het belangrijk dat kinderen dichtbij
huis naar school kunnen. En we willen dat
iedereen trots kan zijn op hoe zijn of haar
school eruit ziet. De ChristenUnie vindt
het heel belangrijk dat iedereen meetelt.
Of je nou op de universiteit zit of op de
basisschool, en of je nou dokter wordt of
glazenwasser: iedereen draagt zijn steentje
bij. Niemand is belangrijker of beter dan
iemand anders. Dus moeten we er voor
zorgen dat alle scholen goed en netjes zijn.
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Onderwijs
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Gasproblematiek

Een goed en betaalbaar huis, dat is voor
ons allemaal belangrijk. Maar dan moeten
er wel genoeg goede huizen beschikbaar
zijn voor iedereen. We willen meer
huizen bouwen, met een goed betaalbare
huur, en meer huizen voor starters en
gezinnen. Wanneer er ergens gebouwd
wordt moeten we ervoor zorgen dat
mensen die er al wonen daar niet teveel
last van hebben. Ook willen we ervoor
zorgen dat bijzondere en oude gebouwen,
zoals bijvoorbeeld kerken, goed bewaard
blijven.

Wonen
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Gasproblematiek

We vinden dat huiseigenaren hun
huurders netjes moeten behandelen.
Ook willen we kijken of leegstaande
kantoren, winkels en boerderijen kunnen
worden omgebouwd naar woningen. We
willen dat niemand dakloos hoeft te zijn
door te weinig woningen. En ook voor
mensen die uit het buitenland komen om
in Groningen te studeren moet genoeg
woonruimte zijn.

Oog voor wonen

14

15

Gasproblematiek

Het liefst willen we dat iedereen die een
baan zoekt een baan kan vinden. Ook
als je al wat ouder bent of niet zoveel
diploma’s hebt. Daar willen we graag
bij helpen. Ook mensen met een eigen
bedrijf willen we graag helpen met minder
regeltjes en meer ruimte. We vinden
het heel goed als mensen als vrijwilliger
aan de slag gaan. Voor mensen die net
in Nederland zijn komen wonen willen
we zorgen voor werkplekken en stages.
Dat helpt ze ook de taal beter te leren
spreken.

Werk en
inkomen
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Gasproblematiek

Als je het moeilijk vindt goed met je geld
om te gaan willen we ervoor zorgen dat
je hulp kunt krijgen. We willen dat er per
familie één aanspreekpunt en één plan
is. Voor kinderen die opgroeien binnen
een gezin dat niet veel te besteden heeft
willen we extra zorgen, door middel van
het Kindpakket. Door de Stadjerspas
kunnen mensen met niet zo veel geld met
korting naar bijvoorbeeld het museum
of op een voetbalvereniging. Dat willen
we graag blijven doen. We vinden het
verdrietig dat er veel mensen naar de
voedselbank moeten gaan. We blijven ons
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best doen ervoor te zorgen dat mensen
dat niet nodig hebben.
We vinden het heel fijn dat je goed kunt
winkelen in Groningen. Maar we willen
ook dat mensen rustig aan kunnen doen.
God zegt dat je op zondag mag rusten en
genieten. Daarom willen we dat niemand
dan verplicht aan het werk hoeft, ook niet
als je een winkel hebt.

Oog voor werk en inkomen
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Gasproblematiek

Wij geloven dat we de aarde hebben
gekregen van God om er goed op te
passen. Dat betekent dat we ervoor
moeten zorgen dat we duurzaam gaan
leven en ook dat we ons voorbereiden op
het veranderende weer, zoals meer regen
of hete zomers. We willen dat bij alle
plannen voor de gemeente er goed wordt
nagedacht over de plek voor de natuur
en voor water. We willen dat kinderen
leren waar hun eten vandaan komt en dat
mensen beter leren minder dingen weg te
gooien.

Klimaat
en energie

Oog voor elkaar

20

21

Gasproblematiek

We willen dat mensen zo milieuvriendelijk
mogelijk naar hun werk of school gaan.
Daarom willen we het voetgangers en
fietsers zo makkelijk mogelijk maken.
Fietspaden moeten netjes zijn en
goede verlichting hebben. Wegen naar
bijvoorbeeld speeltuinen of scholen
moeten heel veilig zijn voor fietsers en
lopers. We willen goede busverbindingen.
En we moeten er goed voor zorgen dat er
genoeg parkeerplekken zijn voor mensen
in een rolstoel.

Verkeer
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Gasproblematiek

We willen dat in Groningen zo veel
mogelijk mensen kunnen genieten van
kunst maken en bekijken. Ook vinden we
bibliotheken heel belangrijk en willen we
die openhouden. We zijn heel blij met alle
festivals en evenementen in Groningen,
maar het moet wel voor iedereen leuk
blijven qua hoeveelheid en geluid.

Kunts en
cultuur
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Gasproblematiek

Sport brengt mensen in beweging. Het is
belangrijk dat kinderen van jongs af aan
leren dat sporten goed en leuk is. We zijn
blij dat zoveel mensen meehelpen om
kinderen te laten sporten. De gemeente
kan ook meehelpen door ervoor te zorgen
dat kinderen overal lekker kunnen buiten
spelen.

Sport
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Gasproblematiek

We vinden het belangrijk is dat alle
mensen vrij en veilig over straat kunnen.
De ChristenUnie zegt al jaren dat er beter
moet worden gelet op dingen die stuk
worden gemaakt, of troep, of overlast. Als
je regels hebt, moet je er ook voor zorgen
dat mensen ernaar luisteren. Daarom
willen we meer geld om ervoor te zorgen
dat mensen zich beter aan de regels gaan
houden.

Veiligheid
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Gasproblematiek

Niet alleen de politie zorgt voor veiligheid.
Ook zorgen voor elkaar en elkaar steunen
zorgt ervoor dat je je veilig voelt. Dat
vinden we ook heel belangrijk. We vinden
dat mensen voorzichtig moeten zijn met
alcohol. We willen graag een rook- en
blowverbod op straat op plekken waar
veel mensen daar last van hebben.

Oog voor veiligheid
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Gasproblematiek

De overheid is er voor de inwoners. Alle
inwoners samen, dat is de gemeente. We
willen graag dat de overheid je helpt en
kijkt wat ze kan doen, in plaats van kijken
wat er allemaal niet kan. We vinden dat
de overheid altijd het goede voorbeeld
moet geven en dat het duidelijk moet zijn
wat ze doen en op welke manier. Ook voor
mensen die dat niet goed zelf kunnen
opzoeken op de computer.
Mensen moeten erop kunnen rekenen
dat de gemeente goed omgaat met alle
informatie. Als mensen geen vertrouwen
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Bestuur
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Gasproblematiek

hebben in de politiek, dan vinden we dat
heel erg jammer. Graag willen we dat
mensen meer weten van wat de politiek
doet en er weer wat meer vertrouwen in
gaan hebben.
We vinden het belangrijk dat de loketten
in Haren en Ten Boer, en in Lewenborg en
Hoogkerk open blijven. We willen dat de
gemeente altijd heel verstandig met geld
omgaat en ook altijd kan uitleggen waar
ze haar geld aan uitgeeft.
Oog voor bestuur
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Gasproblematiek

Straks zijn Haren, Ten Boer en
Groningen samen de nieuwe gemeente
Groningen. We vinden het belangrijk
dat Haren en Ten Boer dan een speciale
wethouder en aanspreekpunt krijgen.
Ook willen we graag een dorpsraad in
Haren en in Ten Boer. Hulp en zorg moet
ook voor mensen in Haren en Ten Boer
dichtbij blijven. De mooie stukken natuur
tussen Groningen, Haren en Ten Boer
willen we graag houden. Daarom wil de
ChristenUnie niet dat hier gebouwd gaat
worden.

Herindeling
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