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Voorwoord

I n 2018 hebben we een succesvolle campagne gevoerd met de slogan:
‘Bronckhorst dat zijn we Samen’. Dit met de betekenis dat onze prachtige

plattelandsgemeente bestaat uit zo’n 44 kernen (dorpen en buurtschappen) en
dat we samen toch één groot geheel vormen! Met onze plek in de
gemeenteraad willen we ons geluid én onze visie versterken en uitbreiden.

In de komende campagne willen we ons laten horen en zien met de slogan
‘Samen Verder’! Dat is de boodschap die wij graag gestalte willen geven!
Alleen samen kunnen we in goed overleg onze gemeente Bronckhorst beter en
mooier maken. Bijgaand treft u ons verkiezingsprogramma aan, met daarin
onze pijlers voor de komende vier jaren. Op D.V. 16 maart 2022 kunt u weer
stemmen op de partij en persoon van uw keuze. Met uw stem kunt u invloed
uitoefenen op het beleid en de toekomst van onze mooie gemeente. Mogen
we op uw stem rekenen?

Wij geloven dat de Bijbel ons duidelijke richtlijnen geeft over hoe we moeten
leven enmet 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 je zelf
behandeld wilt worden’.

De thema’s in ons programma zijn toegesneden op de praktijk van het huidige
gemeentelijk beleid. Het verkiezingsprogramma is onderverdeeld op basis van de
begrotingsthema’s. Bij elk thema hebben wij aangegeven wat wij als partij
belangrijk vinden, wat onze voorstellen zijn en wat onze motivatie daarbij is!
Vervolgens noemen we concrete punten die wij verwezenlijkt willen zien in de
periode 2022-2026. Heeft u aanvullende vragen of suggesties? Dat kan en mag
altijd. Schroom niet om ons als bestuur daarover te benaderen.

Als besturen zijn we blij met het voorliggende programma. We vinden het fijn dat
we u op deze manier weer kennis kunnen laten maken met onze politieke visie en
gedachten. We wensen u veel leesplezier en hopen dat u ons weer wilt steunen
en onze partij bij de gemeenteraadsverkiezingen uw stem gunt! Dan kunnen we
ons positief Christelijk geluid blijvend laten horen in de gemeenteraad van
Bronckhorst.

Graag willen we onze lijsttrekker Dick Ebbers, de kandidaten op de lijst en ons
campagneteam veel gezondheid, succes en zegen toewensen in de campagne!

Het bestuur van ChristenUnie Doetinchem-Bronckhorst
Het bestuur van SGP afdeling Achterhoek

Dick Ebbers (nr. 1) Frans Evers (nr. 2)
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Wonen en ruimte

E en gevarieerd woonaanbod is belangrijk. Daardoor blijft de gemeente
aantrekkelijk voor zowel starters, eenpersoonshuishoudens, gezinnen en

ouderen. We zijn erg blij dat er de komende jaren tenminste 600 huizen worden
gebouwd in de gemeente Bronckhorst. Wij vinden het belangrijk dat er
beoordeeld wordt waar de behoefte ligt; bouwen voor o.a. starters, ouderen en
bedrijven.

Bronckhorst heeft een rijke geschiedenis. Historische gebouwen met
verschillende bouwstijlen, archeologische vondsten en cultuurlandschappen
zijn daar het bewijs van. Ons ruimtelijk beleid is gebaseerd op goed
rentmeesterschap. Als rentmeesters willen we verantwoord omgaan met de
schepping en de beschikbare ruimte. Bij uitbreiding van een dorp of kern wordt
eerst gekeken naar mogelijkheden om in te breiden. Gelijktijdig dienen we ook
te waken voor te veel ‘verstening’ in de kernen. Ook moet er voldoende groen
in het dorp en de kern blijven of komen. Leidend in ruimtelijke ordening is
verduurzaming.

Ruimtelijke ordening
De Omgevingswet is een feit. Deze wet biedt kansen om lokale beleidsruimte te
ontwikkelen. Initiatiefnemers hebben meer verantwoordelijkheid,maar ook meer
mogelijkheden. Voor nieuwe bouwontwikkelingen moeten zij draagvlak creëren.

Huisvesting
Evenwicht in de diverse woonvormen is belangrijk om alle doelgroepen te kunnen
laten wonen. Diversiteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van woningenmoet in
balans zijn of in balans worden gebracht. Nieuwe woonvormen verdienen
aandacht.

De woonwensen in de gemeente veranderen. Dit betekent dat bestaande huur-
en koopwoningen moeten verduurzamen en dat nieuwe woningen
energieneutraal gebouwd worden. Leegstaande kantoren kunnen een
herbestemming als woonruimte krijgen, zodat bijvoorbeeld studenten en
statushouders daar kunnen worden gehuisvest.

De ChristenUnie-SGP wil dat:

• Bestaande woningen duurzamer worden.
• Levensloopbestendig bouwen/wonen wordt gestimuleerd.
• Er aandacht is voor nieuwe woonvormen als tiny houses.
• Cultuurhistorische aspecten worden behouden.
• Er afspraken komen met woningcoöperaties over beschikbaarheid

van betaalbare huurwoningen.
• Dorpsvernieuwing actief wordt aangepakt met alle betrokkenen.
• Er extra mogelijkheden komen van leegstaande agrarische

bebouwing.
• Starters, senioren met een laag inkomen en statushouders extra

aandacht krijgen.
• Het ontwikkelen van mantelzorgwoningen niet belemmerd wordt.
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Economie en landbouw

D e economie is voor de
ChristenUnie-SGP geen doel,

maar een middel. Wij hechten grote
waarde aan een goede balans tussen
werken, zorgen en rusten. Wij zien
de zondag als rustdag en gunnen
iedereen zijn of haar (zondags)rust.
We geloven dat dit bijdraagt aan een
gezonde balans tussen werken en
vrije tijd.

Werkgelegenheid
Om werkgelegenheid te behouden en te creëren moet de gemeente stimulerend
optreden. Structureel overleg met ondernemers draagt daar aan bij. Hier ligt een
belangrijke taak voor de bedrijvenfunctionaris (van de gemeente). Voor inwoners
die met een (tijdelijke) tegenslag te maken krijgen, kan de gemeente perspectief
bieden door het beschikbaar stellen van gesubsidieerde arbeid, stageplaatsen en
opleidingen.

Infrastructuur
Voor zover wegen, rioleringsstelsels, nutsleidingen en glasvezel van de gemeente
zijn, dienen deze goed onderhouden, dan wel tijdig vervangen te worden. Met
name de riolering dient goed onderhouden te worden. Daar waar mogelijk, wordt
het regenwater ontkoppeld. Met deze maatregelen gaan we verdroging voor een
deel tegen en voorkomen we wateroverlast.
In het buitengebied zijn veel wegen die onderhoud vergen. Het is van belang dit
onderhoud op korte termijn uit te voeren, op een duurzame wijze en rekening
houdend met het type weggebruiker; zoals landbouwverkeer.

Landbouw
De landbouw en de veehouderij verdienen onze respect en steun. Zij hebben
Bronckhorst grotendeels gevormd tot wat het nu is. Al jaren is een
veranderingsproces gaande in de agrarische sector. Wij steunen de veehouders
en akkerbouwers, zij zijn immers de producenten van ons voedsel. Van belang is
dat een efficiënte productie, met een lage uitstoot gestimuleerd wordt. Waar
nodig willen we belemmeringen wegnemen en streven we naar een duurzame
landbouw, naar dierwelzijn en beheer van het buitengebied. De gemeente geeft
de agrarische sector ruimte om te innoveren en te verduurzamen.

Recreatie
Het mooie buitengebied trekt veel vakantiegangers. Bronckhorst heeft veel
campings en bungalowparken. Dit stimuleert, naast plaatselijke
werkgelegenheid, ook de plaatselijke horeca en de (kleine) ondernemer.
Wandelen en fietsen is goed voor de gezondheid en laat mensen genieten van
alles wat onze gemeente te bieden heeft: van rondstruinen door de prachtige
dorpskernen tot het volgen van fraaie fietsroutes langs molens, kastelen en door
het bos. Niet voor niets zijn we een paar jaar geleden door de wandelkrant ‘te
voet’ uitgeroepen tot Wandelgemeente van het Jaar!

Bedrijven
In Bronckhorst nemen bedrijven een belangrijke plaats in. Naast enkele grote
bedrijven, hebben we veel midden- en kleinbedrijven in onze gemeente. Deze
plaatselijke industrie verhoogt de welvaart, maar vraagt wel om geschikte
locaties en ontsluiting daarvan op bedrijventerreinen. Omvangrijke bedrijven
vestigen zich bij voorkeur op grote bedrijfsterreinen zoals A18.

Kleine bedrijven en startende ondernemers hebben vaak geen specifieke eisen
aan een locatie. De gemeente kan daarom ruimhartig omspringen met de
vestigingsmogelijkheden. Daarbij kan bijvoorbeeld vrijkomende agrarische
bebouwing voor oplossingen zorgen. Wonen bij het eigen bedrijf is een wens van
veel kleine ondernemers. Binnen liggende plannen is dit te realiseren.

De ChristenUnie-SGP wil dat:

• Nieuwe bedrijven ontvangen worden met een ‘rode loper’.
• Regels eenduidig, beschermend en helder zijn voor

(agrarisch)bedrijven.
• De gemeente de agrarische sector ruimte geeft om te innoveren en

te verduurzamen.
• Er een constante dialoog is met lokale bedrijven om in te spelen op

de (circulaire) economie.
• Er een regionaal samenhangend beleid is.
• Er ruimte is voor streekeconomie en streekproducten, passend

binnen de kringloop gedachte.
• Recreatie, horeca en toerisme gestimuleerd wordt.
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Klimaat, duurzaamheid en milieu

V an onze Schepper hebben wij de taak gekregen om zorgvuldig om te gaan
met de schepping. Voor ons betekent dit concreet dat wij met respect

omgaan met het milieu en streven naar het verantwoord omgaan met
energiebronnen.

Transitie
Luchtvervuiling, materiaalverspilling en uitputting van hulpbronnen vormen een
grote bedreiging voor onze leefbaarheid, veiligheid en gezondheid.
ChristenUnie-SGP zet in op een snelle en volledige energietransitie. De gemeente
moet erop toezien dat iedereen kan meedoen. Een schone economie levert veel
voor ons én de volgende generaties op. We willen verantwoord en zo snel
mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim baan maken voor schone, duurzame
energie. Energiebesparing en isolatie zijn hierbij topprioriteit.

Bij plannen voor grootschalige energieopwekking, zoals grote windmolens en
zonneparken, is het essentieel dat de omwonenden nauw bij de besluitvorming
betrokken worden en dat zij gehoord worden. De gemeente speelt hierin een
belangrijke faciliterende rol.

De lokale industrie wordt uitgedaagd om met elkaar een
energiebesparingsconvenant te sluiten. De samenwerking tussen bedrijven
spoort hen aan tot het uitwerken van ideeën, waardoor extra stappen gezet
kunnen worden om energie-efficiënt te worden.

De ChristenUnie-SGP wil:

• Goede, duidelijke participatie van de omgeving bij grote
energieprojecten, ook financieel.

• Géén grootschalige (> 2 ha) zonnevelden, zeker niet op
landbouwgrond.

• Het afkoppelen van regenwater blijven stimuleren.
• Dat de duurzaamheidsmaatregelen voor iedereen te bekostigen zijn.
• Afspraken met woningcoöperaties om sociale huurwoningen op

termijn energieneutraal te maken.
• Opwekking van groene energie op kleinere schaal verder stimuleren,

bijvoorbeeld door het inzetten van erfwindmolens.
• Het beter benutten van overtollige warmte en energie van industrie

en huishoudens.
• Meer bewustwording voor afvalscheiding, recycling en second-life

initiatieven door campagnes bij inwoners, scholen en
maatschappelijke organisaties.
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Sociale & maatschappelijke voorzieningen

I eder mens heeft recht op een menswaardig bestaan. De overheid fungeert
als een schild voor zwakke en kwetsbare mensen, zodat een ieder de

mogelijkheid kan krijgen op een menswaardig bestaan. Dit betekent dat
iedereenmet een hulpvraag, kan enmag rekenen op hulp vanuit de overheid. En
dus ook hulp vanuit de gemeente waarin men woont. Het bieden van hulp
vanuit de (gemeentelijke) overheid mag echter geen hangmat zijn, maar dient
ter ondersteuning; De (gemeentelijke) overheid heeft de taak om te zorgen
voor een goed vangnet en heeft een faciliterende rol. Dit betekent dat we, als
het mogelijk is, stimuleren dat inwoners weer de eigen verantwoordelijkheid
op zich nemen.

Sociaal Domein
Hulp en ondersteuning dient dicht bij huis mogelijk te zijn. We willen
samenwerken met organisaties en (kleinschalige) particuliere initiatieven die
bepaalde groepen mensen ondersteunen. Denk hierbij aan aan ouderen-
organisaties, diaconaal kerkenwerk, schuldhulpverlening, zorgboerderijen,
initiatieven vanuit dorpshuizen enzovoort. We vinden het belangrijk dat er
maatwerk geboden wordt. Hulp toegespitst op jouw specifieke situatie.

We zetten vooral in op het voorkomen van problemen. Om die reden willen we
ook werken aan het maximaal ondersteunen van organisaties en initiatieven die
daarop gericht zijn. Dat geldt onder meer voor de jeugdhulpverlening, de
ouderenzorg en huishoudelijke hulp. We willen samen werken aan het
welbevinden van onze inwoners.
Veel zorg en hulpverlening is gebonden aan regels. Vaak zorgen die regels ervoor
dat je net geen recht hebt op hulpverlening of zorg. Wij willen daarom werken
aan hulpverlening naar draagkracht. Nu is het meestal zo dat als je niet 100% aan
de regels voldoet, er geen ondersteuning mogelijk is. Uitgaande van financiële
draagkracht kun je wel gedeeltelijk recht hebben op ondersteuning, bijvoorbeeld
20 of 40 procent van het totale ondersteuningspakket. Rekenen met draagkracht
is naar onze vaste overtuiging het bieden van maatwerk.

We willen samenwerkenmet andere gemeenten, om de landelijke overheid ervan
te overtuigen dat er voldoende geld beschikbaar komt voor het bieden van
noodzakelijke hulp. Daarnaast gaan we ook samen met andere gemeentes ons
best doen om ervoor te zorgen dat inwoners niet (steeds verder) in de problemen
komen. Daarom zijn wij voor het hanteren van de menselijke maat. We willen
maatwerk in alle facetten van de zorg zoals: GGZ, GGD, Jeugdzorg, Ouderenzorg,
Armoedebeleid, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Wet Langdurig
Zieken en de Participatiewet. Wij willen daaraan werken vanuit onze Christelijke
motivatie en opdracht. Dat houdt in dat ieder mens gelijk is en we ernaar streven
dat iedere inwoner, die daar behoefte aan heeft, zorg mag ontvangen.

De ChristenUnie-SGP wil dat:

• Er maatwerk en menselijke maat geboden wordt – o.a. minder regels.
• De gemeente zich richt op preventie d.m.v. bijvoorbeeld een

buurtcoach, campagnes voor gezonder eten e.d.
• Er ruimte is voor particuliere en professionele initiatieven.
• Armoede en eenzaamheid aangepakt wordt.
• Inwoners weer voor zichzelf zorgen als dat mogelijk is.
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Verkeer en vervoer

V eiligheid, leefbaarheid en milieuvriendelijkheid. Dat zijn de drie criteria
waar de ChristenUnie-SGP zich door laat leiden met betrekking tot

mobiliteit. Regiotaxi en de belbus zijn vormen van lokaal en regionaal vervoer
die de gemeente samen met de regio stimuleert en organiseert. Aansluitingen
naar Doetinchem en Zutphen verdienen de aandacht.

Goede bereikbaarheid versterkt de werkgelegenheid. Voordat er meer asfalt
komt, moeten alternatieven goed bekeken zijn. Met milieuvriendelijk vervoer
en verbetering van het OV, willen we autogebruik terugdringen. Minimale
wachttijden in het openbaar vervoer en een goede aansluiting, zijn hierbij van
belang.

Planvorming
Bronckhorst is een agrarische gemeente en daarom moet hier in de planvorming
rekening mee worden gehouden. Belangrijke knelpunten rond de kernen hebben
al de aandacht van de provincie. Toch is het belangrijk dat ook wij, als gemeente,
knelpunten beoordelen en in overleg met de (weg)gebruikers tot goede
oplossingen komen.

Bij doorstroomwegen moeten goed verlichte, veilige en brede fietspaden zijn. In
de wijken is er bij voorkeur een 30-km grens voor gemotoriseerd vervoer.

De ChristenUnie-SGP gaat zich sterk maken voor:

• Het stimuleren van het gebruik van alle soorten openbaar vervoer.
• Het blijvend gratis parkeren in alle kernen.
• Het stimuleren van het gebruik van deelfietsen en deelauto’s.
• Snelheidsbeperking met bochten of optische remmers, i.p.v.

drempels.
• Veiligere wegen voor alle weggebruikers.

Onderwijs

D e gemeente wil haar inwoners faciliteren in hun verantwoordelijkheid voor
de opvoeding en de vorming van hun kinderen en het kiezen van passend

onderwijs voor hun kinderen. De intentie is dat iedere inwoner de geschonken
talenten en gaven, kan ontwikkelen. Deze kunnen ingezet worden in de
samenleving en voor iedere naaste die op je pad komt.

Een goede spreiding van scholen binnen onze gemeente is belangrijk. Dit met het
oog op de bereikbaarheid van de scholen en de leefbaarheid voor gezinnen
binnen onze gemeente. Wij vinden het belangrijk dat ouders een school kunnen
kiezen die aansluit bij hun eigen waarden en identiteit.

Het onderwijs is dé plek waar kinderen en jongeren zich ontwikkelen en waar ook
problemen kunnen worden gesignaleerd. Een plek waar ook goede voorlichting
en preventie campagnes kunnen worden gegeven over onderwerpen als pesten,
taalgebruik, normen en waarden. De scholen moeten een sociaal veilige plaats
bieden aan ieder kind of elke jongere.

Binnen onze gemeente is er weinig aanbod aan opleidingen in het vervolg-
onderwijs. Belangrijke voorwaarde is daarom dat het openbaar vervoer goede en
voldoende verbindingen heeft waar onze jongeren gebruik van kunnen maken.

De ChristenUnie-SGP wil werken aan:

• Goed en efficiënt leerlingenvervoer naar bijzonder en speciaal
onderwijs.

• Goede spreiding van basisscholen in Bronckhorst.
• Goede preventie en voorlichting op scholen, bijvoorbeeld ten aanzien

van pesten, drugsgebruik en verslaving.



16 17

Algemeen bestuur

A ls partij staan we graag midden in de samenleving. In dit geval midden in
onze mooie gemeente. De inwoners en alle maatschappelijke, sociale en

economische verbanden maken die samenleving. De gemeente heeft daarbij de
belangrijke taak om dit alles zodanig te besturen dat de samenleving meer en
meer zal verbeteren. Uiteraard heeft elk individu en elke organisatie zijn eigen
verantwoordelijkheid, maar waar dat kan, zal de gemeente daarin moeten
participeren. Maatwerk leveren is daarbij de insteek. Kwetsbare inwoners
hebben een vangnet van de overheid nodig. Onze inwoners moeten op de
gemeente kunnen bouwen en deze kunnen aanspreken. De gemeente heeft
diverse bevoegdheden op tal van terreinen waar onze inwoners dagelijks mee
te maken hebben of kunnen krijgen. Een betrouwbare gemeente is dan van
groot belang om op te kunnen bouwen en terugvallen.

Vertrouwen in de politiek is van groot belang. Daar hoort bij dat er integer wordt
gehandeld en bestuurd. ChristenUnie-SGP onderstreept dit belang ten volle.
Betrouwbaar bestuur en integer leiderschap vormen de basis voor een overheid
waarbij elke inwoner zich gehoord weet en waarop, indien nodig, een beroep kan
worden gedaan.
Eigen verantwoordelijkheid is in beginsel de basishouding van iedere inwoner
binnen onze gemeente. Samen met de gemeente werken en overleggen we aan
de beste keuzes en oplossingen. Duurzaamheid, zorg, lokale economie of
wijkbeheer zijn thema’s waar coöperaties, inwoners en gemeente mee aan de
slag kunnen gaan. De gemeente participeert, faciliteert en streeft naar minder
bureaucratie.

De gemeente behoort een zo breed mogelijke coalitie te vormen, waarin een
ruime meerderheid vanuit de raad is vertegenwoordigd.

De ChristenUnie-SGP staat voor:

• Het open, herkenbaar en betrokken aanwezig zijn in Bronckhorst.
• Het nakomen van beloftes.
• Politieke processen en gesprekken zoveel mogelijk in de

openbaarheid laten plaatsvinden.
• Het via diverse media geven van goede, duidelijke en uitvoerige

informatievoorziening.
• Dorp- en buurtschapsraden stimuleren en ondersteunen.

Verschillende tradities en eigen identiteit van alle kernen en
buurtschappen behouden.

• Dat er continu gewerkt wordt aan bewustwording op het vlak van
integer besturen.

• Een inloopspreekuur op diverse locaties in de gemeente.
• Het tijdig betrekken van inwoners bij veranderingen in hun

leefomgeving.



18 19

Openbare orde en veiligheid

P olitie, brandweer en ambulancevervoer zijn heel belangrijk voor onze
openbare orde en veiligheid. Iedereen wil zich veilig voelen. Dit is een taak

van de overheid. De politie is er voor het bestrijden van misdaad maar ook voor
de handhaving. Zichtbaarheid en bereikbaarheid van de politiediensten zijn van
groot belang. In onze gemeente moet ruim voldoende menskracht aanwezig
zijn om alle politietaken te kunnen vervullen.

Hetzelfde geldt voor het gemeentelijke brandweerkorps. Er dienen voldoende
menskracht, locaties en materiaal aanwezig te zijn. Naast oefenen, zijn ook het
geven van voorlichting en preventie-advies, belangrijke taken die zij goed
behoren te vervullen.

De ambulancedienst moet tijdig binnen onze gemeente hun taken kunnen
vervullen. Daarom is het noodzakelijk dat er voldoende vervoer beschikbaar is om
de (belangrijke) ritten, die van levensbelang kunnen zijn, te kunnen uitvoeren.

Het gemeentebestuur faciliteert en begroot dusdanig dat bovengenoemde
diensten goed en kwalitatief op niveau worden uitgevoerd.

Aanvullende aandachtspunten:

• Een plan voor ondermijning en het oprollen van drugslabs.
• Meer zichtbaarheid van de wijkagenten.
• Preventie door inzet van jongerenwerkers en voorlichting.

De ChristenUnie-SGP hecht aan de vrijheden van de inwoner die in de Grondwet
zijn vastgelegd. De gemeente moet deze vrijheden ook bewaken en voorleven. Zij
behoort op diverse terreinen en bij samenkomsten te zorgen voor de orde en
rust. Tevens hechten wij als partij waarde aan het naleven van de zondagsrust. In
ieder geval moeten kerken hun diensten ongestoord kunnen houden.

Financiën

D e gemeente moet een goede en betrouwbare penningmeester zijn.
Structurele uitgaven worden betaald uit vaste inkomsten. Het is belangrijk

dat er maatwerk mogelijk is voor mensen met beperkte financiële middelen. De
gemeente moet de taken die zij heeft integraal invullen. Denk hierbij aan taken
op sociaal gebied, de openbare ruimte en veiligheid.

Politiek is keuzes maken
Posten die te maken hebben met de nood van inwoners, zorg en veiligheid,
behoren bij bezuinigingen zoveel mogelijk te worden ontzien. Het is van belang
dat de financiële stukken bij de begroting en de jaarrekening, transparant en
begrijpelijk zijn. De ambtelijke organisatie van de gemeente moet blijven werken
aan doelgerichtheid en efficiëntie. Daarbij zijn rekenkameronderzoeken een
hulpmiddel.

De ChristenUnie-SGP maakt zich sterk voor:

• Een lokale lastendruk (bijv. WOZ) die niet met meer dan de inflatie
stijgt.

• Zoveel mogelijk kostendekkende dienstverlening van de gemeente
(o.a. leges).

• Een inkoopbeleid van de gemeente Bronckhorst dat volgens de
principes van fair-trade, social-return on investment en
maatschappelijk verantwoord ondernemen loopt.

• Een helder en meetbaar subsidiebeleid. Initiatieven op het gebied
van duurzaamheid, zorg, leefbaarheid en veiligheid verdienen steun.

• Dat er bij bezuinigingen kritisch gekeken wordt naar:
◦ prestigeprojecten,
◦ de inhuur van externen,
◦ subsidies voor zaken die ook met privaat geld bekostigd kunnen

worden.



In dit verkiezingsprogramma hebben wij de hoofdlijnen uitgezet van onze
visie voor Bronckhorst. We hopen dat u deze visie kunt ondersteunen en
ons uw stem toevertrouwt op 16 maart 2022.

Contact
Wilt u verder doorpraten naar aanleiding van dit verkiezingsprogramma?
Mail ons dan via fractie@bronckhorst.christenunie-sgp.nl.

Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en andere nuttige info
kunt u naar onze website: www.bronckhorst.sgp-christenunie.nl.
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