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Inleiding 
ChristenUnie, partij in de samenleving 

 

Waardevol, dat is het thema van de ChristenUnie voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.  

Wij zijn allemaal van waarde en iedereen doet ertoe. Die wetenschap maakt blij en nodigt uit 

om voor elkaar te zorgen. Dit wil de ChristenUnie praktiseren in Wierden, Enter en de andere 

kernen door goed te luisteren naar wat onze inwoners willen of wensen. Dit luisteren hebben 

wij uitgewerkt in ons verkiezingsprogramma en deze speerpunten. Wij laten ons daarbij leiden 

door onze Hemelse Vader die ons Zijn Woord heeft gegeven met daarin leefregels die goed zijn 

voor onze samenleving. Een samenleving waarin het gaat om zinvol leven, vrijheid en veiligheid. 

Wij willen een samenleving waarin we omzien naar elkaar, een samenleving die leefbaar blijft, 

ook voor onze kinderen. 

 

Hieronder vindt u de 5 punten die voor de ChristenUnie het belangrijkste zijn in de komende 

gemeenteraadsverkiezingen. We willen een gemeente waarin we omzien naar elkaar, een veilige 

gemeente, we willen een flinke stap zetten in verduurzaming van de gemeente, we willen goede 

woningen voor iedereen en we willen de zondagsrust behouden. Deze speerpunten zijn samen 

met alle andere punten waar de ChristenUnie voor staat in meer detail beschreven in ons 

verkiezingsprogramma. 

 

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en 

doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Wierden. Doe 

met ons mee. Geef geloof een stem! 

 

 Omzien naar elkaar 
 

De ChristenUnie gelooft in een samenleving die gebaseerd is op naastenliefde. Iedereen, van 

jong tot oud, is waardevol voor de samenleving en daarom verdient iedereen het om te worden 

beschermd en om zorg te ontvangen als dat nodig is. Deze zorg kan vanuit mantelzorgers, 

familie, vrienden, scholen, buurten, andere netwerken of de overheid komen. De overheid 

ondersteunt hierbij waar nodig en is zo een schild voor de zwakken.  

 

Ouderen zouden gebruik moeten kunnen maken van een blijverslening om zo hun huis geschikt 

te maken om er zo lang mogelijk te kunnen wonen. Daarnaast moeten initiatieven om 

eenzaamheid bij ouderen, maar ook bij jongeren, te bestrijden volop de ruimte krijgen. Ook 

vluchtelingen moeten op goede zorg kunnen rekenen. Niemand in de gemeente Wierden hoeft 

op straat te slapen of heeft niet te eten.  
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 Een veilige gemeente 
 

Als inwoner van de gemeente wilt u veilig kunnen leven. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. De 

overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Wierden is 

een veilige gemeente en dat willen we graag zo houden.  

 

De ChristenUnie wil dat er in de gemeente ruim baan is voor fietsers. Op kruispunten of rotondes 

waar fietsers of voetgangers kwetsbaar zijn moeten automobilisten extra geattendeerd worden 

op kwetsbare weggebruikers. Daarnaast moet er een plan komen om de 60 km-wegen in het 

buitengebied opnieuw in te richten. Ook de veiligheid rond het spoor blijft belangrijk. 

 

De ChristenUnie is voor de verdere ontwikkeling van de F35, maar is scherp op de veiligheid en 

doelmatigheid. Het is belangrijk om alert te zijn op de belangen van zowel omwonenden als 

gebruikers. 

 

 Een flinke stap in verduurzaming 
 

Wij hebben de taak om goed om te gaan met de schepping. Vervuiling van de lucht, verspilling 

van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de 

leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. De ChristenUnie zet daarom in op een snelle en volledige 

energietransitie binnen één generatie. Er is geen tijd te verliezen. Een schone en circulaire 

economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter 

klimaat en een sterkere economie. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol. 

 

De ChristenUnie wil dat inwoners nauw betrokken worden bij het maken van plannen voor 

energieopwekking, zoals windmolens, en mee kunnen profiteren van de voordelen. Omdat de 

aansluitplicht voor gas is verdwenen is de weg vrij voor gasloos bouwen. Nieuwbouw aansluiten 

op gas is niet toekomstbestendig. De ChristenUnie zet volop in op zonne-energie. Tevens moet 

gezocht worden naar mogelijkheden tot energieopwekking uit mest- en co-vergisting en wind. 

Ook voor nieuwe technologieën moet veel aandacht zijn. 

 

Bovendien moet duurzaamheid in alle terreinen van gemeentebeleid een belangrijk speerpunt 

zijn. Als het bijvoorbeeld gaat om de nieuwbouw van De Passie streven wij naar een duurzaam 

en fris schoolgebouw. 
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 Behoud de zondagsrust 
 

Elke gemeente mag volgens de wet zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Wij zien 

koopzondagen als een ongewenste stap richting een 24-uurseconomie. Zo'n economie heeft tot 

gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk waardevol rustmoment. Een collectieve 

rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag 

de daarvoor aangewezen dag. God geeft ons niet voor niets zes dagen om te werken en een 

zevende dag om te rusten. 

 

Het kan volgens de ChristenUnie niet zo zijn dat werknemers of kleine zelfstandigen niet meer 

de vrijheid hebben om op zondag vrij te zijn. De ChristenUnie blijft deze vrijheid verdedigen. 

 

 Een gemeente met goede woningen voor iedereen 
 

Een goed en betaalbaar huis in een prettige en veilige wijk, dat is voor ons allemaal belangrijk. 

De beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet vanzelfsprekend. Er zijn weinig sociale 

huurwoningen beschikbaar, duur betaalde woningen staan onder water en starterswoningen 

zijn schaars. De ChristenUnie wil dat de gemeente met toekomstgericht woningbeleid de 

woningmarkt stimuleert, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende 

huurwoningen zijn en er ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw. Ook in een kleine kern als 

Hoge Hexel of in de buurtschappen. 

 


