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Voorwoord 
 
Op dinsdag 7 maart 2006 worden DV verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. Als inwoner van Alme-
re heeft u het op die dag voor het zeggen. Welke koers moet de gemeente varen in de periode tot 2010? 
Door uw stem uit te brengen kunt u invloed uitoefenen op die koers en soms kan die invloed beslissend zijn. 
Wij hopen dat de ChristenUnie op uw stem mag rekenen, omdat u zich herkent in de doelstellingen van onze 
partij.  Voor we hier dieper op ingaan eerst iets over wat wij in de afgelopen periode hebben mogen doen. 
Aansluitend vertellen we dan wat de ChristenUnie met uw stem in de komende 4 jaren in Almere zou willen 
aanpakken.  
 
Bij de verkiezingen in 2002 behaalde de ChristenUnie 1995 stemmen, voldoende voor 1 van de 39 Almeerse 
raadszetels (met 300 stemmen meer zou zelfs een 2e zetel in de wacht zijn gesleept). 
 
Hierdoor mocht het christelijke geluid in de periode tot 2006 in de gemeenteraad klinken en vond het af en 
toe weerklank, bijvoorbeeld. 
 

� Het zijn van een schild voor de zwakkeren:  
 noodopvang voor bepaalde (legale) vluchtelingen werd mogelijk gemaakt; 

 
� Vasthouden aan de overeenkomsten die het gemeentebestuur in het belang van  de burgers heeft 

gesloten: 
diverse voorstellen om de te hoge tarieven van de stadsverwarming aan te pakken werden overge-
nomen; hoewel dit nog niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, blijven we ons best doen op dit 
punt.  
 

� Streven naar recht en gerechtigheid:  
de mogelijkheid werd geschapen om een strafkorting op te leggen aan inwoners die zich misdragen 
tegenover ambtenaren bij de sociale dienst (vooral bedoeld als waarschuwing). 

 
� Zorg voor de natuur: 

we hebben ons met succes geweerd tegen verdere bebouwing van het Laterna Magicapark, bijvoor-
beeld de bouw van een Montessorischool daar is voorkomen. 

 
�  Geen goedkope oppositie, maar wel inhoudelijk debat, gericht op het welzijn van de burgers: 

bestuurlijke continuïteit is een belangrijk punt voor ons. Daarom heeft de ChristenUnie in een poli-
tieke crisis het college in het zadel gehouden, omdat wij vonden dat de crisis niet veroorzaakt was 
door politieke meningsverschillen. Anderzijds hielpen we ook bij het toekennen van een gele kaart 
aan een wethouder die dit had verdiend.  
 

We hebben ook regelmatig schriftelijke vragen gesteld aan het college. Bijvoorbeeld over de hoogte van de 
gemeentelijke belastingen, de gezondheidseffecten van hoogspanningsleidingen, het drugsbeleid, de winkel-
tijdenwet, controle van seksinrichtingen, het beleid met betrekking tot tuinvergroting en de uitvoering ervan 
en over de mogelijkheid van starterleningen. Ook als we niet verwachten een meerderheid voor ons stand-
punt te krijgen, weerhoudt ons dat niet een positief kritisch geluid te laten horen.   
 

� Ons voorstel om raamprostitutie te weren uit Almere is helaas een voorbeeld van een voorstel dat 
het niet gehaald heeft. 

 
Om u op de hoogte te houden van de activiteiten van de fractie, plaatsen we wekelijks informatie op 
www.almere.christenunie.nl  
 
In het vervolg laten we zien hoe de ChristenUnie in de nieuwe raadsperiode met 
elkaar en voor elkaar in Almere actief wil zijn. Wij hopen dat u door uw stem het 
mogelijk zult maken de uitwerking van dit verkiezingsprogramma met kracht ter 
hand te nemen. U mag er op rekenen dat onze fractieleden serieus werk zullen 
blijven maken van hun taak om het vertrouwen dat u hen geeft niet te beschamen.  
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1. Waarom ChristenUnie stemmen? 
 
De ChristenUnie wil de eenzijdige gerichtheid op het individu inruilen voor een visie waarin relaties tussen 
mensen en groepen van mensen centraal staan; vandaar: voor elkaar in Almere! 
Wij doen dat vanuit ons christelijk geloof, dat ons leert God lief te hebben boven alles en onze naaste als 
onszelf. Met ‘naaste’ bedoelen wij niet alleen familie, vrienden of buren, maar iedereen met wie we in aanra-
king komen. 
Hoewel Almere een grote stad is, met bijna 180.000 inwoners, heeft zij tot nu toe betrekkelijk weinig last van 
“grote stadsproblemen”.  
Hierin ligt een opgave voor het stadsbestuur, om in Almere problemen als geweld, junkies, prostitutie en 
zwervers, ook bij verdere groei, zoveel mogelijk te voorkomen. Niet alleen omdat wij er geen last van willen 
hebben, maar vooral omdat de betrokkenen door hun gedrag in grote lichamelijke en geestelijke nood te-
rechtkomen.  
 
 
Een samenhangende samenleving wordt gedragen door goede relaties; tussen mensen binnen gezin of 
buurt, maar ook tussen werkgevers en werknemers, tussen burgers en politici, tussen zorgverleners en 
zorgvragers en ook tussen mens en natuur. Vanuit die overtuiging wil de ChristenUnie werken aan een 
waardevolle samenleving. Dat kunnen we natuurlijk niet op eigen houtje waarmaken. 
Gelukkig zijn veel Almeerders heel actief; in verenigingen, wijken, geloofsgemeenschappen en noem maar 
op. Dat is goed, belangrijk en het verdient onze hartelijke steun. Juist door samen actief te zijn en door sa-
men verantwoordelijkheid te willen nemen bouwen we een samenleving. De ChristenUnie wil daarom vanuit 
de politiek inzetten op het versterken van samenwerking. Samen met mensen uit buurten, bedrijven, vereni-
gingen en geloofsgemeenschappen willen wij ons inzetten voor een leefbare gemeente; dus ook hier: voor 
elkaar in Almere! 
 
Wij willen ons sterk maken voor gezamenlijke en onderlinge verantwoordelijkheid. Om te beginnen tussen 
mensen en organisaties onderling. Maar ook de gemeentelijke overheid moet op dit punt haar verantwoorde-
lijkheid nemen. Meestal zal zij zich beperken tot het stellen van noodzakelijke randvoorwaarden, maar soms 
zal de gemeente ook zelf het initiatief moeten nemen of actief moeten optreden. In alle gevallen zal de over-
heid zich dienstbaar moeten opstellen. 
Deze visie willen we vertalen in een samenhangend beleid met oog voor de menselijke maat, de menselijke 
waardigheid en goede onderlinge relaties, ofwel: voor elkaar in Almere! 
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2. Burgers en overheid 
 
De ChristenUnie wil bevorderen dat burgers bij de overheid niet alleen hun recht halen, maar ook zelf een 
positieve bijdrage tot verbetering van de samenleving geven. Burgers zijn niet alleen consumenten, maar 
ook producenten van een bloeiende gemeente. In een goed functionerende gemeente is werken een dienst-
bare overheid en een verantwoordelijke samenleving samen. 
De gemeente blijft altijd beschikbaar en betrokken en zal individuele belangen afwegen tegen het algemene 
belang. Zij erkent zoveel mogelijk de eigen verantwoordelijkheid van burgers, organisaties en bedrijven en 
ondersteunt die waar nodig. De gemeenteraad stelt kaders op hoofdlijnen en controleert de uitvoering van 
het beleid door het college. 
 
De gemeentelijke overheid zoals die ons voor ogen staat is betrouwbaar, dicht bij de mensen en dienstbaar. 
Zij zoekt zoveel mogelijk betrokkenheid van de bevolking, maar beseft ook heel goed waar haar eigen ver-
antwoordelijkheden liggen en handelt daarnaar. Een overheid die dat niet doet is niet betrouwbaar en zal 
ook geen vertrouwen krijgen. Ook over beleid in uitvoering onderhoudt zij goed contact met de bevolking. 
Raadsleden moeten werken aan een goede aansluiting van het beleid bij de behoeften van de burgers. 
Daarvoor moeten ze regelmatig met hen in gesprek gaan; tijdens de wekelijkse Politieke Markt en op Politie-
ke Buitenmarkten in de stadsdelen, maar ook door hen op te zoeken.  
Een dienstbare overheid en verantwoordelijke burgers zijn er voor elkaar in Almere!. 
 
Deze overheid voldoet ook aan hoge eisen van publieke gerechtigheid. In Almere moet u veilig kunnen le-
ven, wonen en werken. Duidelijkheid over normen, in samenhang met strikte handhaving is belangrijk. Dat 
het normbesef de overheid hoog zit, kan worden gedemonstreerd door herinvoering van de ambtseed voor 
haar ambtenaren. Het negeren en overschrijden van normen wordt aangepakt. Een betere samenwerking 
tussen politie, welzijnswerk en jeugdzorg versterkt de preventieve werking. Dat is meestal een relationele 
investering: luisteren, voorlichten, bruggen slaan, conflicten in een vroeg stadium opmerken en uitpraten. 
Ook andere werkvormen die zich richten op de (goede) relaties tussen mensen, verdienen steun. We kun-
nen dan denken aan Buurtbemiddeling in Almere, maar ook aan het inzetten van bemiddelaars als het de 
verhouding tussen burger en overheid betreft. Het nastreven van rechtvaardigheid betekent ook dat de over-
heid altijd weer oog heeft voor de menselijke, relationele kant. Maatwerk (binnen duidelijke kaders) is dan 
een middel om rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid te bevorderen en niet een teken van willekeur. Straffen 
moeten redelijk zijn.  
 
Deze overheid stimuleert het bouwen en onderhouden van relaties tussen burgers onderling en werpt daar 
geen belemmeringen voor op, bij voorbeeld door te aanvaarden of zelfs te bevorderen dat relaties worden 
afgebroken of aan kwaliteit inboeten, omdat zo nodig moet worden toegegeven aan economische noodzake-
lijkheden, globalisering of 24-uurs economie. 
De ChristenUnie is de overtuiging toegedaan, dat de economie in dienst van de mens staat en niet de 
mens in dienst van de economie. 
 
Voor de ChristenUnie zijn zaken als openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid nemen en verantwoording 
afleggen belangrijk. Dat geldt ook voor de relatie tussen de gemeenteraad en het College van B&W. Van het 
college verwachten we dat het de gemeenteraad goed informeert en op de hoogte houdt van alles wat poli-
tiek relevant is en geen zaken voor hem verbergt.  
 
Aandachtspunten: 
 

- helder beleid rond inspraak, communicatie, interactieve beleidsvorming, 
referenda, burgerinitiatief e.d. 

- integraal veiligheidsbeleid met veel aandacht voor preventie 
- een gedragscode en ambtseed voor ambtenaren. 
- Het tegengaan van alles wat de slavernij van mensen bevordert; zowel 

geestelijke of lichamelijke verslaving aan drugs, als andere vormen van 
slavernij, zoals prostitutie.  

- een helder, eerlijk en consequent subsidiebeleid (eigen bijdragen en eigen fondswerving door ge-
subsidieerde instellingen zijn voorwaarde). Zowel B&W als de subsidieontvangers moeten inzicht 
geven in de wijze waarop subsidies zijn besteed. 

- een duidelijke opdracht, taakomschrijving en bevoegdheid voor de lokale rekenkamer, en voldoende 
middelen om het college goed te kunnen controleren 
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3. Jeugd, onderwijs, sport en opvoeding 
 
De school is verantwoordelijk voor de onderwijzende en signalerende zorg rondom de leerlingen, de ge-
meente zorgt voor de omgeving van de school (leefbaarheid en veiligheid). Samen betrekken ze de ouders 
erbij. De ouders blijven eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. 
De school moet een veilige omgeving bieden waar kinderen zich thuis kunnen voelen en zich kunnen ont-
wikkelen tot volwassenen die goed zijn toegerust om hun plaats in de maatschappij in te nemen.. 
Respect voor elkaar is hierbij een noodzakelijke voorwaarde. De gemeente moet voor een goed systeem 
zorgen, dat waarschuwt als leerlingen (dreigen) vast te lopen. Dit moet helpen om ouders en kinderen zo 
vroeg mogelijk met een goed zorgaanbod te ondersteunen.  
 
De ChristenUnie maakt zich sterk voor het behoud, en waar mogelijk uitbouw, van het bijzonder onderwijs in 
de gemeente. Wij zien bijzondere scholen als een positieve uitdrukking van de verantwoordelijkheid die ou-
ders nemen voor de opvoeding van hun kinderen. Bij eventuele samenwerkingsscholen en/of brede scholen 
dienen daarom voorwaarden vooraf gesteld te worden die deelnemende scholen in staat stellen hun identi-
teit te in stand te houden.  
Kennis van de geschiedenis van het christendom en het christelijke stempel op de geschiedenis van Neder-
land en Europa, is ook voor openbaar onderwijs onmisbaar. 
 
Sport biedt burgers talloze mogelijkheden met elkaar in contact te komen. Daar kunnen mensen leren sa-
men te werken en, ook wanneer men met elkaar strijdt om de eer, toch respect voor elkaar te blijven tonen. 
Daar is ook veel ruimte voor de inzet van vrijwilligers. De gemeente geeft vooral positieve aandacht aan 
sportverenigingen (vooral teamsporten), vanwege de meerwaarde van het “samen ergens voor gaan”.  
 
Helaas slaat de individualisering ook toe bij sportverenigingen. Vrijwilligers voor bestuurstaken zijn steeds 
moeilijker te vinden, terwijl het vasthouden van leden en het vinden van vrijwilligers voor allerlei hand- en 
spandiensten steeds lastiger wordt, omdat de binding van leden met hun club afneemt.  
De gemeente zou sportclubs kunnen helpen een visie te vormen op hun samenbindende rol in de samenle-
ving. De gemeente kan ook de verenigingen ondersteunen bij het aangaan van relaties die nodig zijn om 
een levendige, levensvatbare club te blijven. We denken hierbij aan samenwerking met bijvoorbeeld Omni-
world of met leerlingensport van Scholengemeenschap Echnaton. De gemeente moet vooral bruggen bou-
wen en regisseren.  
 
Vanuit gezondheidsoogpunt is individuele sportbeoefening uiteraard ook heel belangrijk; daarom moet de 
gemeente ook zorgen voor de aanleg en goed onderhoud van de skeelerbanen, fietspaden, (hard)looproutes 
en watergangen. 
Initiatieven van de gemeente om de nog aanwezige ruimte voor gezamenlijke rust en ontspanning verder te 
beperken, leveren voor dit onderwerp geen positieve bijdrage. 
 
Aandachtspunten: 
 

- cursussen opvoedingsondersteuning voor de ouders van kinderen op zowel basisschool als voort-
gezet onderwijs 

- voorlichting herkenning kindermishandeling en andere gezinsproblemen 
- stimuleren van betrokkenheid en participatie van ouders, ook bij openbaar onderwijs 
- De bouw van een openluchtzwembad en een kunstijsbaan in Almere 
- ondersteunen van initiatieven vanuit de jeugd; bijvoorbeeld de jongerenkerk ReLoad 
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4. Natuur en Milieu 
 
Natuur en milieu spelen een belangrijke rol op veel beleidsterreinen. Daarom pleit de ChristenUnie ervoor 
om bij ruimtelijk beleid, recreatie en onderwijs, groenbeheer en economische vraagstukken oog te hebben 
voor de langere termijn. De ChristenUnie gelooft dat de Schepper de mens de schepping heeft gegeven, om 
die te bebouwen én te bewaren. We hebben de natuur als het ware in bruikleen gekregen. Dat schept een 
grote verantwoordelijkheid. Ook voor wie dit uitgangspunt niet deelt, is het niet moeilijk te begrijpen, dat ons 
misbruik van de aarde op de hoofden van anderen neerkomt; dat kunnen mensen elders in de wereld zijn, of 
de generaties die ons volgen.  
Wij willen graag het gevoel van solidariteit tussen de generaties bevorderen. 
 
Als consument speelt u een heel belangrijke rol bij het streven naar duurzame ontwikkeling. Als de consu-
ment zijn aankoopgedrag afstemt op een duurzame levensstijl, zullen de producenten en de distributiesector 
daarop moeten inspelen. Ook de gemeente moet via haar inkoopbeleid het goede voorbeeld geven en kie-
zen voor duurzame goederen. Op het gebied van afval stimuleert de gemeente preventie en hergebruik in 
grote mate. Daarbij hanteert zij het principe: de vervuiler betaalt.  
 
Energiebesparing moet een belangrijk onderdeel zijn van het gemeentelijke klimaatbeleid. Zij moet zelf het 
goede voorbeeld geven en andere gebruikers hierin stimuleren. Door gebruikers te confronteren met reële 
cijfers over energieverbruik en internationale verplichtingen die ons land is aangegaan, krijgen zij inzicht in 
wat zij (individueel en collectief) aan besparing kunnen opbrengen.  
De gemeente kan invloed uitoefenen op een verantwoorde energievoorziening in nieuwbouwprojecten en 
door de bouw van energievriendelijke woningen te stimuleren. Daarbij moet zij de kosten voor toekomstige 
gebruikers in het oog houden; energievriendelijk hoeft niet meer te kosten dan het stoken van aardgas.  
Nieuwe ontwikkelingen, zoals het gebruik van aardwarmte en “natuurlijk” bouwen, moeten ook in Almere 
kansen krijgen. Dat Almere, als nieuw gebouwde stad, niet bij de top-10 van duurzame gemeenten in Neder-
land blijkt te horen, betekent volgens ons dat dit aspect in het verleden 
onvoldoende aandacht heeft gekregen. De kans dat in het huidige, ietwat gedrukte 
economische klimaat, wat kalmer aangedaan wordt op dit punt, is niet denkbeeldig. 
Toch denken wij dat dit niet goed zou zijn, want wat nu niet duurzaam gebouwd 
wordt verbruikt over 20 jaar nog teveel energie.  
 
Almere is een waterrijke stad vol flora en fauna. Dat is iets waar we dankbaar voor zijn en dat we willen ver-
sterken. Momenteel wordt het onkruid op de openbare weg in Almere mechanisch verwijderd (borstelen). De 
ChristenUnie is niet voor een overstap naar chemische onkruidbestrijding als dat ten koste gaat van bijvoor-
beeld vissen, kikkers en mollen, zelfs al zou het goedkoper zijn. Als planten en dieren er schade van onder-
vinden, zal dit uiteindelijk ook voor de mens slecht zijn. Door te investeren in kennis wordt er waardering en 
respect gecreëerd voor het milieu in de toekomst. Daarom vinden wij het belangrijk om Natuur- en milieu-
voorlichting in en buiten scholen te ondersteunen, onder andere door het Eksternest en de Stadsboerderij.  
De ChristenUnie is er niet gelukkig mee dat nu, na een collegeperiode van vier jaren, we nog niet verder zijn 
gekomen dan een nulmeting van de blauw-groene stad. 
 
De ChristenUnie pleit voor het jaarlijks opstellen van een uitvoeringsprogramma “Fiets”. Hiermee wordt het 
terugdringen van de automobiliteit in de stad bevorderd en daarmee ook vermindering van de CO2 uitstoot. 
Dit plan moet erop gericht zijn dat de belangen van de fietser, zoals bereikbaarheid van gebouwen, het 
stadscentrum, gratis, beveiligde fietsenstallingen, veilige en dus goed berijdbare fietspaden continu aan-
dacht krijgen. Ook het openbaar vervoer in Almere moet op een hoog peil blijven, bij de volgende aanbeste-
ding moet ook het brandstofgebruik onderdeel van de selectie uitmaken, denk aan biobrandstof en waterstof.  
 
Aandachtspunten: 
 

- Almere moet een goede positie in de top-10 van duurzame gemeenten verwerven. 
- een integraal gemeentelijk fietsplan. 
- voldoende goede en gratis fietsenstallingen bij alle openbare gebouwen, winkelgebieden 
- een verbod op hondenpoep in de openbare ruimte. De eigenaar moet dit zelf opruimen. De gemeen-

te zorgt voor voldoende afvalbakken en duidelijk aangegeven honden-uitlaat-stroken 
- aanpak van zwerfvuil 
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5. Economie en werkgelegenheid  
 
De verhouding tussen de beroepsbevolking (ongeveer 85.000 mensen) en het aantal arbeidsplaatsen in 
Almere blijft scheef. De helft van de beroepsbevolking werkt buiten Almere terwijl zo’n 8.000 niet-werkende 
Almeerders op zoek zijn naar een baan. Belemmeringen voor de groei van het aantal arbeidsplaatsen moe-
ten worden aangepakt en bestaande bedrijven moeten geholpen worden, bijvoorbeeld door het vereenvou-
digen van administratieve regels. Ook de bereikbaarheid is van groot belang; dus goed openbaarvervoer, 
doortrekken van de A6-A9 en de IJmeerverbinding. 
In verband met de werkgelegenheid moet Almere zich niet alleen richten op grote bedrijven maar juist veel 
aandacht schenken aan het Midden- en Kleinbedrijf.  
 
De gemeente heeft vooral een regulerende rol. Zelfstandigen dienen op een goede wijze gestimuleerd te 
worden. In regelgeving rondom bijzondere bijstand horen zij niet automatisch buiten de boot te vallen. De 
gemeente ziet erop toe dat de ruimtelijke, economische en technologische ontwikkeling niet ten koste gaat 
van de levensvoorwaarden voor mensen, dieren en planten.  
Niet alle economische activiteiten dragen bij aan de bevordering van normen en waarden in de maatschap-
pij. De ChristenUnie verwerpt daarom alle initiatieven die activiteiten als prostitutie, gokhallen en coffee-
shops stimuleren. Verder is zij zeer kritisch over tendensen in de richting van een 24-uurseconomie. Mens 
en samenleving zijn gebaat bij gemeenschappelijke rustmomenten. De zondag is daar uiterst geschikt voor 
en is een belangrijke verworvenheid uit onze christelijke en sociale traditie. De gemeente dient altijd op zoek 
te zijn naar een goede balans tussen welvaart en welzijn en de economie is daar slechts een aspect van.  
 
Goede afstemming en samenwerking tussen scholen en bedrijven in Almere blijft belangrijk. Jongeren ko-
men op die manier beter aan de slag en bedrijven krijgen een beter zicht op het potentieel aan nieuwe ar-
beidskrachten.  
Hoewel de druk om aan het werk te gaan en te blijven groot moet zijn, getuigt het ook van maatschappelijke 

moed, wanneer we erkennen dat niet iedere burger op dezelfde wijze in onze 
productie- en prestatiecultuur kan meekomen. Er is dus behoefte aan vormen van 
Maatschappelijk Ondernemen waarin zowel overheid als bedrijfsleven ruimte bieden 
aan mensen die moeilijker kunnen meekomen. Door deze burgers in te schakelen bij 
vrijwilligersprojecten, of leerwerktrajecten, dan wel door ze laaggeschoolde arbeid aan 
te bieden, zal de maatschappij in zijn geheel er bij winnen.. 
 

De gemeente voert goed overleg met maatschappelijke organisaties van onder andere werkgevers en werk-
nemers. Afstemming van economische activiteiten binnen de regio is van toenemend belang. Ook daar le-
vert samenwerken winst op.  
 
Werkloosheid, zeker langdurige werkloosheid, is niet alleen een probleem voor de betrokkenen, maar ook 
voor een gezonde samenleving. Voor mensen is het van belang dat ze actief, betrokken en gewaardeerd 
worden. Vooral jeugdwerkloosheid moet daarom voortvarend worden aangepakt als we jongeren perspectief 
willen bieden. De ChristenUnie stelt voor om bijstandgerechtigden die nog geen ander zinvol vrijwilligerswerk 
doen, in te zetten bij activiteiten in hun eigen omgeving, met behoud van uitkering, aangevuld met een vrij-
willigersvergoeding. Dit vergt een nieuw soort samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij de Wet 
Werk en Bijstand (WWB), en organisaties die in de buurt actief zijn. Goed draaiende non-profit en not-for-
profit organisaties binnen de lokale gemeenschap kunnen zo versterkt worden door de inzet van bijstandge-
rechtigden. Deze aanpak geldt dan als werkervarings- en reïntegratietraject en het Almeerse bedrijfsleven 
kan uitgedaagd worden ook te investeren in deze projecten.  
De ChristenUnie roept het bedrijfsleven op ook zelf maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Omdat 
ontwikkelingen in de sociale zekerheid het risico vergroten dat ww-gerechtigde werklozen en gedeeltelijk 
arbeidsgeschikten in de bijstand terecht komen moet de gemeente vroegtijdig en gericht samenwerken met 
de partners in het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen). 
 
Aandachtspunten: 

- eenvoudige en heldere vestigingseisen voor bedrijven  
- het betrekken van het bedrijfsleven bij opleidingstrajecten voor jongeren 
- bijstandgerechtigden aan het werk helpen in samenwerking met bedrijfsleven, stageplaatsen, sei-

zoensarbeid 
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6. Maatschappelijke zorg 
 
Mensen met beperkingen mogen er zijn en hebben hun eigen waarde voor de samenleving. Ze moeten mee 
kunnen doen. De mogelijkheid daartoe staat of valt echter met het al dan niet hebben van relaties. Goede en 
bereikbare voorzieningen vergroten de zelfredzaamheid en daardoor de mogelijkheden om deel te nemen 
aan het leven van alledag en zo (nieuwe) relaties aan te gaan en te onderhouden. Veel aandacht moet uit-
gaan naar het bevorderen van terugkeer in de maatschappij van ex-verslaafden, ex-gedetineerden, ex-
psychiatrische patiënten en anderen die zo grote afstand hebben gekregen tot de gewone maatschappij, dat 
ze zonder hulp die terugkeer wel kunnen vergeten.  
 
Vergrijzing, maar ook toename van het aantal jonge alleenstaanden, ingrepen in de sociale zekerheid en 
andere ontwikkelingen bezorgen steeds meer mensen gevoelens van eenzaamheid. Door een creatieve 
uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) kan de gemeente meer doen om te zorgen dat mensen niet 
in een neerwaartse spiraal belanden, of zelfs helemaal buiten de boot vallen.  
 
In de komende jaren komen er door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de verwachte mo-
dernisering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) nog meer taken en verantwoordelijkheden naar de 
gemeente toe. Voor de ChristenUnie staat vooral de vraag centraal “waar bent u mee geholpen” in plaats 
van “waar heeft u allemaal recht op”. Het is belangrijk dat Almeerders hun zorgvragen op een eenvoudige 
manier aan de gemeente kunnen voorleggen en dan ook goed worden geholpen.  
 
Veel aandacht willen we blijven geven aan het ondersteunen van vrijwilligerswerk en 
mantelzorg. Met de invoering van de WMO en bij de toenemende vergrijzing blijven 
ouderenadviseurs onmisbaar. Voor een verantwoord niveau van zorg en 
ondersteuning hechten wij veel waarde aan de mening van de gebruikers van de 
zorg (ZorgGebruikersBundeling Flevoland).  
Inwoners die niet (meer) zo goed ter been zijn moeten ook in staat zijn familie, 
vrienden, school, sport en andere activiteiten te bezoeken. Om te voorkomen dat ze in een sociaal isolement 
terecht komen, moet de gemeente zich hard maken voor een ruimhartige en rechtvaardige toepassing van 
de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), en het collectiefvervoerbeleid. De gemeente moet zorgen 
voor toegankelijkheid van voorzieningen en voor verkeersveiligheid, speciaal ook voor gehandicapten, kinde-
ren en ouderen. 
 
In de Wet Werk en Bijstand (WWB) staat terecht het streven naar werk voorop. Toch blijft het van buitenge-
woon belang aandacht te besteden aan het aspect van bijstand in deze wet. De gemeente stimuleert daar-
om minima om daadwerkelijk aanspraak te maken op regelingen die voor hen van toepassing zijn, door mid-
del van intensieve voorlichting en gerichte huisbezoeken. 
 
Bij het verstrekken van bijstand zorgt de gemeente voor individueel maatwerk, zoals vrijstellingen van ge-
meentelijke heffingen, korting bij vervanging van onmisbare, maar dure apparatuur, stadspassen, reductie-
regelingen bij sport- of muziekverenigingen. Verder een sollicitatieplicht die rekening houdt met alleenstaan-
de ouders met jonge kinderen, maar die wel, door studie en waar mogelijk vrijwilligers- en/of deeltijdwerk 
aan te bieden, het oog gericht houdt op herintrede op de arbeidsmarkt.  
 
In samenwerking met anderen wordt ‘stille armoede’ opgespoord en zorgt de gemeente voor voldoende 
opvang van dak- en thuislozen en een centraal adres, nodig voor een uitkering.  
Schuldhulpverlening moet op een integrale wijze worden aangepakt. Naast preventie en hulpverlening moet 
tegelijk aandacht worden besteed aan sociaalpsychische factoren die in veel gevallen een belangrijke oor-
zaak zijn van de schuldsituatie. 
 
Aandachtspunten: 
 

- het betrekken van gehandicapten bij sport en ontspanning en het scheppen van voldoende voorzie-
ningen voor hen,  

- laagdrempelige toegang tot de integrale schuldhulpverlening, waarbij ook aandacht wordt gegeven 
aan sociaalpsychische aspecten van het probleem.  

- een preventief beleid gericht op het voorkomen van de schuldproblematiek. 
- stimulering van preventieprojecten die meisjes weerbaar maken tegenover ‘loverboys’. 
- In standhouden van persoonsgebonden budget 
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7. Sociale samenhang 
 
De gemeente moet investeren in het verstevigen en uitbreiden van de sociale samenhang in buurten, aan-
sluitend bij de vragen en behoeften van de bewoners. Steeds opnieuw blijkt dat als mensen hun woonomge-
ving als “hun wijk” beschouwen, zij zich veel socialer gedragen. Zodra een groenvoorziening ’eigendom’ is 
van een aantal portiekwoningen, gaan mensen opeens spontaan tuinieren. Alledaagse leefbaarheidvraag-
stukken moeten beter opgepakt worden, waarbij overheid en sociale spelers meer ruimte laten voor bewo-
ners, voor het maatschappelijke middenveld, zoals winkeliersverenigingen, kerken, welzijnsorganisaties, 
woningcorporaties en voor private partijen (bijvoorbeeld bedrijven). Met elkaar geven zij kleur aan hun buurt. 
Het project Communities that Care in Almere is dan ook, wat de ChristenUnie betreft, een project dat veel 
gemeentelijk steun verdient. 
 
Ook materieel wil de ChristenUnie investeren in de buurt. Er moet serieus werk gemaakt worden van buurt-
gericht werken en buurtbeheer. De Stadsdeelkantoren zijn hierbij belangrijk, evenals wijkbudgetten. Indien 
mensen zelf geen initiatieven tonen, zal de gemeente buurtgerichte activiteiten kunnen oppakken, met als 
doel deze daarna weer “terug te geven” aan de samenleving.  
Het beschikbaar stellen van geld voor projecten, dient zoveel mogelijk een tijdelijk karakter te hebben. Idee-
en voor de wijk kunnen op deze manier direct gestalte worden gegeven en zullen daardoor bijdragen aan 
een grotere betrokkenheid van de bewoners. De gemeente steunt particuliere initiatieven van buurtbeheer, 
bemiddeling bij burenconflicten, burenhulp, buurtpreventie en dergelijke. Eventueel kan op bescheiden wijze 
geïnvesteerd worden om buurt- of bewonersverenigingen van de grond te tillen.  
 
Sociale samenhang moet een belangrijk aandachtspunt zijn bij het ontwerpen van bestemmingsplannen. 
De verhouding tussen huren en kopen, tussen starters en doorstromers, tussen jongeren en ouderen is 
daarbij ook van belang. Bij nieuwbouw dient rekening te worden gehouden met de toekomstige bewoners 
van een wijk. Wij willen variatie in woonvormen, die leidt tot sociaal gemengde wijken. In dit kader moeten 
we ook zorgen voor voldoende voorzieningen voor de verschillende categorieën jongeren. Hun behoefte aan 
activiteiten buiten de deur van hun eigen huis, moet al bij het ontwerp meegenomen worden, zodat er niet 
achteraf discussies hoeven te ontstaan over overlast. 
 
Over combineren gesproken; de ChristenUnie is een grote voorstander van creatieve combinaties. Te den-
ken valt aan het combineren van peuterspeelzalen in verzorgingshuizen, zodat contact tussen de generaties 
kan ontstaan en de gezelligheid wordt bevorderd. Er zijn vast tal van andere combinaties mogelijk. 
 
Ruimtelijke plannen moeten worden uitgevoerd met duurzame materialen en voor langdurig gebruik. Ook bij 
het oplossen van de vervoersproblemen moet duurzaamheid voorop staan. Voor ons mag daarom de Zui-
derzeelijn best over de Hollandse brug naar Schiphol. Wel hechten we aan een metrolijn naar IJburg.  
Wat de groei van Almere in algemene zin betreft, ligt voor ons de zaak eenvoudig. Almere is een rijksproject; 
wij hebben de ruimte, het rijk heeft het geld en dus: geen geld, geen extra Almeerders! 
 
De ChristenUnie werkt niet mee aan de bevordering van moderne vormen van slavernij, door ruimte te be-
stemmen voor tippelzones of raamprostitutie.  
Sociale woningbouw en het bouwen van starterwoningen echter, moeten de aandacht krijgen die ze in de 
afgelopen periode node hebben gemist. Daarom moet de samenwerking tussen het college en de bestaande 
Almeerse woningcorporaties en bouwondernemingen aanmerkelijk worden verbeterd. De komst van een 
vierde corporatie zien wij hiervoor niet als een noodzakelijke voorwaarde in dit verband. 
 
Aandachtspunten: 
 

- het beschikbaar stellen van middelen voor buurtschoonmaakacties (geen subsidie, maar gereed-
schap, afvalzakken en een cadeautje als dank) en kleine subsidies voor 
straatfeesten 

- het ontwikkelen van beleid om via toegesneden (ook sportieve) activiteiten 
allochtone vrouwen meer bij de maatschappij te betrekken 

- het stimuleren van buurtbeheer, van speeltuinen, hangplekken, 
uitleenpunten voor sport en spel 

- een ruimtelijk beleid waarbij duurzaamheid en verantwoord gebruik van 
middelen hoog in het vaandel staan. 
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8. Migranten  
 
Almere is een kleurrijke stad. Het moet hier mogelijk zijn dat allochtonen en autochtonen harmonieus met en 
naast elkaar leven in wederzijds respect. De relatief korte historie, de vele gemengde huwelijken en de ge-
moedelijkheid vormen een goede basis hiervoor. Migranten moeten zich volledig opgenomen en gelijkwaar-
dig voelen in de Almeerse samenleving.  
 
Veel allochtonen in Nederland functioneren prima. Zij nemen op een positieve wijze volop deel in de samen-
leving. De gemeente moet echter niet uit het oog verliezen dat inburgeren in een vreemde cultuur een moei-
lijk proces is en dat niet iedereen daartoe van nature even goed is toegerust. Het is daarom niet verwonder-
lijk dat een deel van de allochtone gezinnen, jongeren en ouderen, (nog) niet zo ver zijn. Vooral bij jongeren 
kan het (niet) horen bij twee culturen tegelijk, voor problemen zorgen. Daartoe stimuleert de gemeente het 
aanbieden van probleemgerichte opvoedingsondersteuning voor allochtone ouders in samenwerking met de 
jeugdzorg, de scholen en de huisartsen. Ook initiatieven die positief contact tussen jonge migranten en au-
tochtone jongeren bevorderen worden aangemoedigd. Succesvolle allochtone en autochtone jongeren kun-
nen een voorbeeldfunctie vervullen voor anderen. Er dient een platform te zijn waarin de gemeente, zelfor-
ganisaties, scholen en andere betrokken organisaties regelmatig overleggen over inburgering, integratie en 
achterstanden op dat terrein. Betrokkenheid van het bedrijfsleven hierbij is gewenst.  
 
Racisme en discriminatie zelf, maar ook de oorzaken daarvan, moeten worden tegengegaan. Enerzijds door 
positieve waardering te tonen (ook door de gemeente zelf) voor migranten en hun culturele uitingen; ander-
zijds door ze ook actief te betrekken bij culturele en sportieve evenementen, werkgelegenheidsprojecten en 
dergelijke. In praktisch opzicht moeten racisme en discriminatie aangepakt te worden waar die voorkomt in 
de uitgaansgelegenheden van Almere. 
 
Omdat het belangrijk is dat nieuwkomers zo snel mogelijk in onze samenleving kunnen functioneren, moet 
bij inburgering meteen gekeken worden naar mogelijke opleidingstrajecten, taalstages, werk- en leerprojec-
ten, sociale activering/vrijwilligerswerk en dergelijke. Het spreekt vanzelf dat de taalvaardigheid onder alloch-
tonen, in het bijzonder onder bijstandsgerechtigden, veel aandacht moet krijgen. 
 
Voor de ChristenUnie hoeft het AZC in Almere niet te verdwijnen. Binnen de mogelijkheden van de wet kan 
de gemeente, vanuit een geloof in de waarde van gastvrijheid, een goed beleid in de richting van vluchtelin-
gen en asielzoekers voeren. In elk geval probeert zij waar mogelijk bij te dragen aan de verbetering van de 
leefomstandigheden. Zolang de rijksoverheid onvoldoende verantwoordelijkheid neemt voor de opvang van 
legaal in Nederland verblijvende asielzoekers draagt de gemeente zorg voor noodopvang van deze asiel-
zoekers. Niet alleen vanuit het oogpunt van humaniteit en volksgezondheid, maar ook ter voorkoming van 
vlucht in illegaliteit en/of criminaliteit. Het doel moet blijven dat uitgeprocedeerde asielzoekers het land verla-
ten, ook al zouden we graag een ruimhartiger toelatingsbeleid zien. Zowel bij de opvang als inburgering van 
de statushouders moeten ook hierbij zo veel mogelijk maatschappelijke en kerkelijke organisaties worden 
ingeschakeld.  
 
 Aandachtspunten: 
 

- bevorderen initiatieven om autochtone jongeren en migranten samen te brengen 
- speciale aandacht om werk te vinden voor nieuwe medeburgers 
- ruimhartige aandacht, om te voorkomen dat uitgeprocedeerde asielzoekers in de illegaliteit of crimi-

naliteit hun heil moeten zoeken. 
 
 
 

 



  
   
 

Verkiezingsprogram Almere 2006-2010   - 12 -             Gemeenteraadsverkiezingen 7 maart 2006 

  Voor elkaar in Almere 
     Verkiezingsprogramma Almere 2006 - 2010                                          

9. Geloof en samenleving 
 
Een samenleving met verschillende levensovertuigingen kan alleen in vrijheid functioneren, als duidelijk is 
van wat de ‘scheiding tussen kerk en staat’ nu eigenlijk inhoudt. Dit begrip houdt in dat staat en kerk geheel 
eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben. De geschiedenis leert dat beide partijen het in het 
verleden soms moeilijk vonden de andere partij die eigen ruimte te geven. Voorzichtigheid op dit punt is 
daarom wijs en noodzakelijk, want deze strijd lijkt redelijk permanent te zijn. Zelfs in onze eigen tijd, nu het 
vaak lijkt of we volkomen zijn doorgeslagen in onze opvattingen over deze scheiding, betekent dit alleen een 
extra verleiding voor de staat de geloofsgemeenschappen naar zijn hand te zetten. Voorbeelden hiervan zijn 
de pogingen om invloed te krijgen op de opleiding van imams, de hoofddoekjescontroverse en aanzetten om 
onderwijs op andere basis dan het liberale geloof, afgeschaft te krijgen.  
Scheiding van kerk en staat is niet hetzelfde als scheiding van geloof en politiek. Alsof alleen het niet hebben 
van een geloof of een levenbeschouwing invloed zou mogen hebben op politieke standpunten. Iedereen 
begrijpt dat dit onzin is; er zijn geen politici die geen levensbeschouwelijke uitgangspunten in de politieke 
praktijk gebruiken. Wie beweert een “neutraal standpunt” in te nemen in de politiek spreekt onzin, of zou zo 
snel mogelijk moeten vertrekken, want aan politici die niet betrapt kunnen worden op een overtuiging heeft 
niemand behoefte. Het is dus heel natuurlijk, dat een politicus die de Bijbel serieus neemt, dat ook laat 
doorwerken in zijn of haar mening over de omgang tussen mensen en tussen mens en natuur.  

 
De ChristenUnie daagt de Almeerse geloofsgemeenschappen uit, zich niet uit het 
maatschappelijke middenveld te laten slaan en hun recht te gebruiken om de politiek 
door het uiten van hun opvattingen te beïnvloeden. De kerk mag de overheid niet 
loslaten én de overheid heeft de kerk tegenwoordig meer nodig dan ooit. 
Wil religieuze gezindheid een samenbindende factor zijn, dan zal de overheid de 
waarde van religies, in hun verscheidenheid in een samenleving moeten 

(her)ontdekken. Een samenleving zonder religie mist veel maatschappelijk kapitaal in de vorm van zinge-
ving, identiteitsbeleving en vrijwillige inzet in de maatschappij. 
 
Vanuit het christelijke geloof hechten wij aan de zondagsrust als een goede gave van God voor de mensen. 
In het verlengde daarvan pleiten wij voor de sluiting van winkels op zondag. Maar niet alleen op grond van 
deze overweging; ook vanuit maatschappelijk oogpunt zijn wij er vast van overtuigd dat een collectieve rust-
dag buitengewoon waardevol is in een hectische, soms doldraaiende samenleving. Samen vrij zijn om naar 
de kerk te kunnen gaan, maar ook om samen met familie, vrienden, buren van een vrije dag kunnen genie-
ten, kan veel betekenen voor de ‘sociale cohesie’ waarover de overheid voortdurend spreekt.  
 
De ChristenUnie wil ruimte geven aan religies en levensovertuigingen, maar wel binnen de grenzen van de 
wetgeving! Mensen moeten vrij zijn hun godsdienst, ook met uiterlijke kenmerken, te beleven. Godsdienst 
hoort niet teruggedrongen te worden tot achter de muren van huis, kerk of moskee, maar mag zich uiten in 
het openbaar. Kledingvoorschriften kunnen alleen worden gesteld vanuit overwegingen van veiligheid, func-
tionaliteit of uitstraling van onpartijdigheid. Ook in dit opzicht moeten minderheden worden gerespecteerd en 
serieus genomen. De overheid heeft hierin een voorbeeldfunctie. 
 
Wij willen echter de ogen niet sluiten voor onrecht en onderdrukking en voor cultureel bepaalde gebruiken 
die mensen in een uitzichtloze situatie houden en zelfs een voedingsbodem kunnen zijn voor (jeugd) crimi-
naliteit en fundamentalisme. Tegen oproepen tot haat en geweld, tegen eerwraak, huiselijk geweld, het 
thuishouden van leerplichtige meisjes, vrouwenbesnijdenis en dergelijke dient verstandig, maar ook duidelijk 
opgetreden te worden. Preventie door voorlichting en educatie, ook op scholen, is hierbij van groot belang.  
Het tegengaan van discriminatie, antisemitisme en homohaat is een opdracht voor de overheid, maar ook 
voor de samenleving en dan voor zowel autochtone als allochtone groepen.   
 
Aandachtspunten: 

- kerken en maatschappelijke organisaties die een rol spelen in het bundelen van krachten en op die 
manier maatschappelijk relevant willen zijn, stimuleren. . 

- stimulering van kennismaking en gesprek tussen religieuze en culturele bevolkingsgroepen, met als 
doel elkaar beter te leren kennen en waarderen. 

- ondersteuning van initiatieven vanuit kerken of ander maatschappelijke organisaties die gericht zijn 
op de ondersteuning en hulp van mensen die dat nodig hebben. 

- geen verruiming van zondagsopenstelling van winkels, om ruimte te houden voor collectieve rustbe-
leving, ongestoorde kerkgang en het onderhouden van relaties en sociale contacten.  
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10. Kunst en cultuur 
 
De ChristenUnie staat op het standpunt dat kunstenaars het leven verrijken door hun benadering van wat er 
om ons heen gebeurt. Zij kunnen de ogen openen, zowel voor het goede en het mooie als ook voor het be-
dreigende en het lijden. Bovendien kan kunst de aandacht voor de geschiedenis levend houden en mensen 
helpen bij het ervaren van hun identiteit. Kunst en cultuur kunnen daarom mensen samenbinden en bijdra-
gen aan maatschappelijke betrokkenheid.  
 
Het gemeentebestuur dient de ‘bereikbaarheid’ van kunst- en cultuuruitingen te bevorderen. Dat betekent 
niet dat de overheid deze sector financieel moet onderhouden. Eigen bijdragen en eigen (financieel haalba-
re) initiatieven zijn daarom het uitgangspunt. Kunst en cultuur dienen immers ‘van de burger’ te zijn, maar 
hoeven hem niet in extreme vormen of tegen zijn zin opgedrongen te worden. De overheid heeft hierin een 
stimulerende en voorwaarden scheppende rol.  
 
Kunst bindt mensen samen. Daarom moet aan de verschillende aspecten van kunst en cultuur aandacht 
besteed worden. De ChristenUnie wil dienstbare kunst (ten dienste van bevolking) en innovatieve kunst niet 
tegen elkaar uitspelen. Voor beide aspecten moet er plaats zijn. Het is belangrijk dat kunstcommissies de 
opdracht krijgen aan diverse kunstvormen aandacht te geven. 
Ook betrokkenheid bij de amateurverenigingen op dit gebied is gewenst. Teveel staan verenigingen op zich-
zelf, terwijl uit relaties tussen verenigingen boeiende wisselwerkingen kunnen voortkomen. Relaties tussen 
toneel verenigingen van ouderen en jongeren, amateurkunst en professionele podia, nieuwe en oude kunst-
vormen, nieuwe en aanwezige culturen zorgen voor wederzijds begrip, verbreding van het blikveld en ver-
sterking van de onderlinge samenhang. Ook voor christelijke kunst moet ruimte zijn. 
 
Kunst bindt ook jongeren samen. Jongeren kunnen zich door middel van kunst op 
een positieve manier uiten, culturele verschillen leren respecteren, en hun gevoel 
voor eigenwaarde ontwikkelen. Een belangrijke factor is daarom de aanwezigheid 
van betaalbare instellingen, eventueel gesubsidieerd voor de lage inkomens, en 
een breed aanbod op gebied van kunst en cultuurprogramma’s.  
Een ander voorbeeld zijn de kunstmagneet- en kunstimpulsscholen in het 
basisonderwijs. Ook met nieuwe, zich ontwikkelende kunstvormen moet rekening gehouden worden. Vaak is 
het de jeugd die zich bezig houdt met nieuwe cultuuruitingen, bijvoorbeeld rond nieuwe media.  
 
Kunst en cultuur moeten binden; niet splijten. Kunst die tot excessen leidt in de vorm van (aanzet tot) discri-
minatie, geweld, godslastering en onzedelijkheid, drijft mensen juist uit elkaar. Daarom heeft de gemeente 
de taak een aantal criteria te stellen op deze gebieden. We hebben het dan over kunstuitingen die direct of 
indirect worden gesubsidieerd door de overheid of die bestemd zijn voor openbare vertoning. Het mag ech-
ter niet zo zijn dat alleen kunst die de overheid bevalt, wordt uitgevoerd of gemaakt. Kunst is immers iets van 
en voor de samenleving zelf. 
 
Almere heeft naast de Paviljoens (nog) geen eigen Musea, maar wat de ChristenUnie betreft zouden er in 
diverse Almeerse gebouwen, denk bijvoorbeeld aan het Gemeentehuis en het nieuwe theater regelmatig 
exposities getoond mogen worden. 
 
Aandachtspunten: 
 

- het beschikbaar stellen van openbare gebouwen, zoals bibliotheken voor kunstenaars uit de eigen 
gemeente. Ook gaat de gemeente creatief om met (tijdelijk) leegstaande panden door atelierruimte 
of oefenruimte aan te bieden aan kunstenaars 

- een kunstcommissie waarin naast cultuurambtenaren ook gewone burgers zitten.  
- openbare kunstwerken standaard voorzien van inscripties waarin de kunstenaar, het jaar, de titel en 

mogelijk de betekenis van het kunstwerk wordt vermeld 
- stimulering van relaties op kunstgebied: tussen diverse soorten amateurkunstverenigingen en tussen 

professionele kunstinstellingen en scholen 
- stimulering van cultuureducatie door de cultuurinstellingen in de stad en kunst en cultuuronderwijs 

als integraal onderdeel van het onderwijsprogramma 
- stimulering van de amateurkunst en de betrokkenheid van nieuwe culturen bij de al bestaande 
- hantering van criteria rondom geweld en discriminatie, godslastering en zedelijkheid, uitsluitend om 

excessen in het publieke domein te voorkomen. 

 


