
Bekijk ons verkiezingsprogramma op oogvoorzwolle.nl

Schulddienstverlening
“De ChristenUnie heeft 
oog voor mensen met 
schulden. Sneller hulp 
bieden, naast de mens 
gaan staan en vanuit 
één loket werken, helpt 
voorkomen dat de instabiele 
fi nanciële situatie verergert. Zo krijgen 
mensen nieuw perspectief.”
Henk Woertink is coördinator van Stichting 
Voor Elkaar en woont in de Aalanden.

Krappe portemonnee
“De Zwolse werkgroep Welzijn en Levens-
beschouwing stelt zich ten doel het welzijn 
van zoveel mogelijk Zwollenaren met een 
krappe portemonnee te bevorderen en 
vindt daarbij in de ChristenUnie al jaren 
een partner.”
Piet Neeft is lid van de Werkgroep Welzijn en 
Levensbeschouwing en woont in Zwolle Zuid.

Thuiszitters verdienen maatwerk!
“Dat bij de ChristenUnie ieder mens 
telt blijkt wel uit de aandacht die ze 
hebben voor thuiszitters. 
Mede dankzij hun 
inzet is er een goede 
maatwerkoplossing 
gekomen voor onze 
zoon, die zich nu verder 
ontwikkelt naar een baan. 
Menno van der Wal woont in Stadshagen.

Sporten: iedereen hoort erbij!
Sporten is voor iedereen; 
jong, oud, met of zonder 
talent, met of zonder 
een handicap. De 
ChristenUnie begrijpt 
dat en komt daarom 
op voor het integreren van 
sporten voor mensen met een beperking 
binnen de reguliere sportverenigingen.”
Chris van der Meulen, Vestigingsdirecteur 
Greijdanus Hardenberg, topscoorder VV Berkum 1
en ambassadeur Hart voor Zwolle.

Een warm hart voor senioren
“De ChristenUnie Zwolle draagt senioren een 
warm hart toe. De ChristenUnie wil weten 
wat er onder de ouderen leeft. Vervolgens 
weten ze veel te bereiken voor ouderen, 
denk aan de persoonlijke 
adviezen bij de senioren 
thuis om langer veilig 
thuis te wonen.”
Hans Touwen, Harculo, 
Voorzitter COSBO.

Technologische ontwikkelingen
“De sterk toenemende technologische 
ontwikkelingen vragen voortdurend om 
aanwas van nieuwe technische talenten. 
De aansluiting van het onderwijs op deze 
behoefte van werkgevers is iets waaraan 
we samen moeten werken. De ChristenUnie 
begrijpt dat en zet zich hiervoor in. Samen 
komen we verder.” 
Ivo Olde Meule is vestigingsdirecteur van Unica 
Zwolle.

Het werk van de ChristenUnie is nog 
niet af. Want, dat het met de stad goed 
gaat, betekent nog niet meteen dat 
het met alle inwoners beter gaat. Als je 
zorg ontvangt, op zoek bent naar een 
baan of al tijden wacht op een huurhuis, 
dan weet je dat het nodig is dat we ons 
vol aandacht voor jou blijven inzetten. 
Dat is precies wat de ChristenUnie 
in de komende jaren vol passie en 
betrokkenheid gaat doen, zodat jij merkt 
dat het beter gaat in jouw leven. Zodat jij 
je thuis voelt in deze stad en de dingen 
doet die voor jou belangrijk zijn. Zodat 
je daarmee op jouw beurt van betekenis 
kunt zijn voor anderen. Zo bouwen wij 
graag met jou aan een samenleving 
waarin we oog hebben voor Zwolle en 
oog voor elkaar.

Stem met je hart
Als je op 21 maart op de ChristenUnie 
stemt, dan kies je voor politici die jou 
opzoeken, naar je luisteren, je actief 
betrekken en je serieus nemen. Dan kies 
je voor een partij die over partijbelangen 
heen kijkt en beslissingen neemt in het 
algemeen belang. Dan kies je voor een 
stad waarin we naar elkaar omzien, 
waarin we investeren in de economie 
en waarin we steeds duurzamer worden. 

Doe jij met ons mee? Steun ons 
dan op 21 maart met jouw stem!

Gerdien 
Rots
Lijsttrekker 

ChristenUnie Zwolle

2014-2018: Vier jaar 
ChristenUnie-impact 
voor jou en de stad
Veel Zwollenaren geven hun stem 
aan de ChristenUnie. Daardoor 
kunnen wij veel betekenen voor onze 
waardevolle stad. Samen met bewoners, 
ondernemers en partners uit de stad én 
uiteraard onze collega’s in de politiek 
realiseren we mooie dingen. Een greep 
van tien concrete resultaten uit de 
afgelopen vier jaren die impact hebben 
voor jou en Zwolle:

  Nieuwe investeringen in de stad, 
zoals bijvoorbeeld de bioscoop en de 
parkeergarage aan het Katwolderplein 
en de opknapbeurten van het 
Gasthuisplein en de Oude Vismarkt. 

 
  Extra geld voor de zorg, zodat als je zorg 

nodig hebt, jij de zorg kunt krijgen die 
bij jou past. Want jij en elke Zwollenaar 
verdienen maatwerk.

 
  Minder regels en bureaucratie, zodat jij 

je niet langer ergert aan ingewikkelde 
taal en procedures. Denk aan de 
kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen voor mensen in armoede.

 
  Meer duurzame initiatieven, zodat je 

makkelijk overstapt op schone energie 
uit bijvoorbeeld zonnepanelen. Niet 
voor niets werd Zwolle Solarcity 2016!

 
  Sportparken worden nu beter benut, 

zodat je volop kunt blijven sporten. De 
sportparkmanagers zorgen ervoor dat 
het sportpark voor meer doelgroepen 
van nut is.

 
  Een sociaal armoedebeleid, zodat als je 

van een krappe beurs moet rondkomen, 
je kunt blijven meedoen en je kinderen 
mee kunnen gaan op schoolreisje en 
excursies.

 
  Betere jeugdhulp die aansluit op 

het normale leven, zodat kinderen 
opgroeien in een positief opvoedklimaat 
bij hen thuis, op school, bij de sportclub 
en in de buurt.

 
  Veilige en goede fi etsroutes, zodat je in 

Zwolle overal makkelijk kunt komen op 
de fi ets. Fietsen in Zwolle is al jaren een 
feest!

 

  Specifi eke aandacht voor mensen-
handel, zodat de slachtoff ers van 
mensenhandel geholpen worden en 
een nieuw perspectief krijgen. Want ook 
al zie je ze niet, ze zijn er ook in Zwolle.

 
  Een heldere visie voor de toekomst 

van onze stad, zodat je weet dat Zwolle 
verstandig nadenkt over groei, het 
stationsgebied, onderwijs, economie, 
duurzaamheid en sociaal beleid. 

Stem op 21 maart Vóór:
  Veilige buurten en straten waar je 

elkaar kent en naar elkaar omziet. 
 
  Verbeteringen in de zorg waarbij 

maatwerk, keuzevrijheid en eigen 
 regie centraal staan.
 
  Voor kinderen en jongeren een 

positief en gezond klimaat om in 
 op te groeien.
 
  In één generatie overstappen op 

schone energie en werken aan 
 een economie zonder restafval.

  Meer huur- en koopwoningen zodat 
 je makkelijker een huis vindt.
 
  Meer sociale ontmoetingsruimten 

en activiteiten voor senioren om 
eenzaamheid tegen te gaan.

 
  Investeren in de aantrekkelijkheid 
 van de binnenstad waar we ons   
 allemaal thuisvoelen.
 
  Betere aansluiting van onderwijs 
 op bedrijfsleven zodat je snel een   
 baan vindt en houdt.

Samen 
maken we 

de stad mooier
In de afgelopen jaren 

werkte de ChristenUnie 
samen met veel Zwollenaren. 
Samen bereikten we mooie 

resultaten. Zij deden 
met ons mee:

Naar elkaar omzien
“De ChristenUnie 
zorgt voor een 
klimaat waarin 
Zwollenaren naar 
elkaar om te zien. Denk 
aan meer maatjes voor 
statushouders of meer welzijnswerkers 
in de ouderenzorginstellingen. Met de 
ChristenUnie kun je goed samenwerken.”
Elsje Goudzwaard werkt voor Stichting 
Present en woont in de Wipstrik. 

Duurzaam huishouden 
“Wij zijn erg blij met 
de aandacht van de 
ChristenUnie voor 
duurzaamheid in 
Zwolle. De inzet op 
schone energie en 
ook het hergebruik van 
grondstoff en. Door mee te doen aan het 
100-100-100-project van de Rova hebben 
we nu nog steeds maar weinig restafval!”
Annelie Jacobs ontwikkelt lesmateriaal voor 
rekenonderwijs en woont in Zwolle Zuid
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Doorbouwen aan beter perspectief 
voor jou en elke Zwollenaar


