
Met jouw stem op de ChristenUnie zorg je ervoor dat we het verschil kunnen 

maken. Maak jouw stem waardevol op 21 maart 2018. 

 

En je kunt nog méér doen. 

 

De ChristenUnie vertegenwoordigt een beweging van maatschappelijk  

betrokken christenen. Er zijn verschillende mogelijkheden om betrokken te raken, 

op een manier die bij jou past.  

Dat kan door financiële steun via een lidmaatschap, vriendschap of door een 

eenmalige donatie. Maar je helpt ons ook met gebed, je steun op internet en 

sociale media, als vrijwilliger of in een actieve rol in de partij. Landelijk of lokaal; de 

keuze is aan jou!  

Waardevol in Almere 

Raak betrokken,  
zoals jij dat wilt  

Met jouw 
hulp 

verdubbelen 
we ons 

zetelaantal!  

info@almere.christenunie.nl 
www.almere.christenunie.nl  

Onze kandidaten  

Marcel Benard 

"Met de ChristenUnie sta ik voor een politiek van hoop, waarin we 

zorgen voor verbinding. Iedereen telt mee. Ook als je in schulden 

zit, zorg nodig hebt of nog maar kort in Nederland woont"  

Berneditha Rijssel 

"Vrouwenemancipatie en culturele diversiteit staan bij mij hoog in 

het vaandel. Ook de hoge jeugdwerkloosheid raakt me. In Almere 

zijn er nog te veel jongeren zonder werk"  

Farshid Sayed Medhi 

"Ieder mens heeft recht op goede zorg, toekomst, onderwijs en 

werk. Dat geldt ook voor nieuwkomers die net geëmigreerd zijn. Ik 

wil ze motiveren hun plek in Almere te vinden"  

Hans van Dijk 

"Als nr.2 van de ChristenUnie en als makelaar zet ik me in voor een 

stad waar het goed wonen is; van starter tot senior. Een stad met 

korte wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen"  

Erna Tolkamp 

"Ik zet me in voor ouderen in onze stad, in het bijzonder op het 

gebied van zingeving en actieve deelname in de maatschappij. Ik 

ga voor Waardig oud worden, ook in Almere"  
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Lees meer verhalen op www.christenunie.nl/waardevol 

Waardevol  
in Almere  

Almere is een fantastische stad om in te wonen! Maar niet iedereen heeft het goed.  

 

De meeste jongeren groeien op in een liefdevolle omgeving. Elke dag zorgen leraren 

voor nieuwe kansen voor kinderen. Zorgprofessionals zorgen met vele mantelzorgers 

voor wie kwetsbaar is. Mensen kijken naar elkaar om in de straat en de buurt.  

 

Tegelijk zien we dat niet iedereen het goed heeft. Te veel kinderen groeien op in 

armoede of een onveilige omgeving. Te veel mensen komen nauwelijks aan een baan. 

Te veel mensen krijgen niet de zorg die nodig is, of moeten daar veel te lang op 

wachten. Voor die mensen, die kwetsbare mensen, zetten we ons in. Want iedereen 

in Almere is waardevol!  

 

De ChristenUnie is een partij van christenen; voor alle mensen in de stad.  

Waar gaan  
wij voor?  

Waardevolle verhalen  

Een stad waarin we zorgen voor 

wat kwetsbaar is  

• Iedereen telt mee in Almere, 

waar je ook geboren bent en wie je 

ook bent: ieder mens is waardevol!  

• Wijkteams toegankelijker en 

beter bereikbaar maken.  

• Geen bezuinigingen op de zorg, 

maar de overheidsgelden voor zorg 

ook echt aan zorg besteden, en niet 

aan andere zaken.  

• Wij willen dat ouderen waardig 

ouder worden, met oog voor zingeving 

en eenzaamheid.  

• Hulp voor mantelzorgers door meer 

mogelijkheden om tijdelijk zorg uit 

handen te geven (‘respijtzorg’).  

 

Een stad met een mooie toekomst 

voor onze jongeren  

• Samenwerking tussen onderwijs en 

zorg, door op school laagdrempelige 

jeugdhulp aan te bieden.  

• Wij gaan voor zon- en windenergie, 

warmtekracht en energiebesparing.  

• Stimuleren van werkgelegenheid 

door mee te denken met 

ondernemers, een goede 

bereikbaarheid en goed onderwijs.  

• Aandacht om op een positieve 

manier de gezondheid te verbeteren, 

door buurtsportcoaches en veel sport- 

en cultuuractiviteiten voor jongeren 

na schooltijd.  

 

Een stad waar je aangenaam kunt 

leven  

• De wachtlijst voor sociale 

woningbouw moet van 7 jaar naar 

minder dan 1 jaar.  

• Bouwen naar behoefte: speciale 

woningen voor starters en ouderen.  

• Aanpakken van achterstallig 

onderhoud in oudere buurten.  

• Geen blowboot in het centrum van 

Almere-Buiten.  

• Wij willen ruimte creëren voor mooie 

evenementen (Floriade, Passion) in 

Almere.  

 

 

 

"De ChristenUnie wil vol overtuiging 

relevant zijn, in ons land en in onze 

gemeente. Anders gezegd: wij willen 

waardevol zijn. Voor u, voor de 

toekomst van onze kinderen, voor 

kwetsbare mensen. En wij willen de 

waardevolle inzet van mensen en 

organisaties versterken. Geef daarom 

je stem op 21 maart meer waarde. 

Stem ChristenUnie."  

Gert-Jan Segers  

"Wij gaan voor een stad waarin 

ouderen zich gezien en gewaardeerd 

voelen. Een stad waarin zij liefdevolle 

zorg en aandacht krijgen, 

gewaardeerd worden om wie ze zijn 

en waarin zij naar vermogen kunnen 

meedoen. Dat is het Almere dat ons 

voor ogen staat. Om die stad 

dichterbij te brengen, maken wij 

samen met partners in de stad een 

locale vertaling van het manifest 

Waardig ouder worden."  

Marcel Benard  

Vol  
overtuiging 

relevant zijn. 
 

Waardevol  

Waardig  
ouder 

worden. 
 

Waardevol  

Meer weten? www. christenunie.nl 

Zorg voor wat 
kwetsbaar is. 

 
Waardevol  


