
Wij geloven dat de Bijbel ons duidelijke richtlijnen geeft over
hoe we moeten leven en met elkaar om horen te gaan. Dit is
voor ons de basis. Eén van de teksten die ons inspireert
is uit Mattheus 7:12:

“Behandel andere mensen net
zoals u zelf behandeld wilt
worden.”

Bent u benieuwd hoe we dat
vormgeven? Lees dan hier
onze kernpunten!

ChristenUnie-SGP Bronckhorst in het kort
SAMEN VERDER!

Dit is waar de ChristenUnie-SGP Bronckhorst voor staat.

We hopen dat u deze mening deelt en onze visie voor de gemeente
steunt.

Hebben wij uw interesse gewekt? Lees het hele
verkiezingsprogramma op: www.bronckhorst.sgp-christenunie.nl.

Wij gaan Samen Verder!
Gaat u mee?
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“Ik wil, samen met de

inwoners, omzien naar

iedereen en zuinig zijn op

de schepping. Voor ee
n

mooier en beter

Bronckhorst!”

- Dick Ebbers



Zorg voor elkaar

Wonen Landbouw en Economie

Duurzaamheid

‘ Ik vind het
geweldig als er
Tinyhouses of

mantelzorgwoningen
worden gebouwd, zo

kunnen we met elkaar
in Bronckhorst
bli jven wonen’

Dick Ebbers

‘ Ik vind het
belangrijk dat

ondernemers ruimte
krijgen om te boeren,
te innoveren en hun

dromen te
verwezenli jken’

Frans Evers

Wij willen ons ervoor inzetten dat iedereen die dat wil, een woning kan
krijgen in Bronckhorst.

Daarom willen wij:

• Bouwen naar behoefte, vooral aan
de randen van de kernen.

• Meer betaalbare huur- en
koopwoningen voor starters,
gezinnen en senioren.

• Ruimere mogelijkheden voor
woningsplitsing in het
buitengebied.

• Cultuurhistorische aspecten
behouden maar ook nieuwe
woonvormen stimuleren.

Wij zien het als een Bijbelse opdracht om verantwoord met de aarde en
de schepping om te gaan. Wij zijn daarom voorstander van duurzame
energie.

Daarom willen wij:

• Opwekking van groene energie op kleine schaal bevorderen.
Bijvoorbeeld door het gebruik van erfwindmolens.

• Zonnedaken op parkeerplaatsen in de bebouwde omgeving.
• Afval zien als grondstof, door te recyclen en second-life

initiatieven te ondersteunen.

Achter de landbouw, technische bedrijven, recreatie en toerisme zitten
ondernemers die ruimte willen. Wij zien economie niet als doel maar als
middel en willen dit stimuleren.

Daarom willen wij:

• Ruimte geven aan
boeren om te innoveren
en te verduurzamen.

• Nieuwe bedrijven met
een “rode loper”
ontvangen.

• Minder regels, meer
vertrouwen in de
ondernemer.

Wij vinden dat ieder mens recht heeft op een menswaardig bestaan. De
overheid moet een schild zijn voor zwakkere en kwetsbare mensen.
Armoede en eenzaamheid passen daar niet bij.

Daarom willen wij:

• Inzetten op preventie, bijvoorbeeld door middel van
buurtcoaches en campagnes die zich richten op meer
bewegen en gezonder eten.

• De mens en niet het systeem centraal - minder regels en meer
zorg op maat.

• Particuliere en professionele initiatieven stimuleren.

Dit vinden wij belangrijk:

• Veiligheid voor onze inwoners.
• Een degelijk en solide financieel beleid.

• Integer en open algemeen bestuur.
• Sociaal veilige scholen.
• Een bereikbare en veilige gemeente voor alle weggebruikers.


