
Joannah Amoah (Lelystad)

Jan-Eric Geersing (NOP)

Johanna Kramer (Urk)

Klaas Quist (NOP)

Rob Koelewijn (Almere)

Hans van Dijk (Almere)

Berend Okma (Lelystad)

Erik van de Beld (Zeewolde)

Marianne Witteveen (Dronten)

Roelof Siepel (Dronten)

Lloyd Ferdinand (Almere)

Aldrik Dijkstra (Almere)

Elly van Wageningen (Lelystad)

Anjo Simonse (NOP)

Jaap Oosterveld (Dronten)

Ewout Suithoff (Zeewolde)

Freek Brouwer (Urk)
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Waardevol werken 
aan Flevoland

Harold Hofstra (41 jaar)
Lijsttrekker
Harold uit Lelystad gaat voor werk-
gelegenheid, leefbare natuur en 
goede zorg voor jong en oud. Als 
gedeputeerde is hij oa. verantwoor-
delijk voor financiën, landschap en een 
vitaal platteland.

Lubbert Schenk (51 jaar)
Een Urker met een duidelijk christelijk 
geluid. Lubbert werkt als docent op het 
Deltion College. Vanuit zijn achtergrond 
als duurzaam ondernemer kent hij het 
bedrijfsleven en weet hij hoe belangrijk 
een goede aansluiting van het onderwijs 
op de arbeidsmarkt is.

Tamara Strating (48 jaar)
Is een bevlogen politica uit Zeewolde 
die naast haar werk in de politiek met 
beide benen in de samenleving staat 
als docent maatschappijleer op het 
vmbo. Tamara gaat voor een duurzame 
ontwikkeling van de provincie. 

Bryant Heng (31 jaar)
Als financieel- en bedrijfskundig expert 
koos Bryant voor een coördinerende 
functie bij ontwikkelingsorganisatie 
Oikocredit. De kennis en kunde van 
deze Almeerder zijn van grote waarde 
voor de politiek in de polder. Als 
nieuwkomer ziet hij nieuwe kansen en 
mogelijkheden voor Flevoland.
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5 Chris van Veluwen (Lelystad)

Henriëtte van Keulen (NOP)

Justin den Harder (Dronten)

Peter van der Bijl (Almere)

Gerdine Post (Urk)

Jannine van Schothorst (Urk)

Arjan Kremer (Zeewolde)

Farshid Seyed Mehdi (Almere)

Klazien Jansen (Dronten)

Annet Bijleveld (Lelystad)

Daniëlle Bakker (Urk)

Benjamin van Bilsen (Dronten)

Kees Hendriksen (Almere)

Ab de Jong (NOP)

Nick Mills (Almere)

Alette Dokter (NOP)

Gerrit Meun (Urk) 38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22



De ChristenUnie is een christelijk sociale partij die vanuit het 

politieke midden opereert. We zien graag dat de provincie gebruik 

maakt van de kracht van burgers, bedrijven en instellingen. De 

ChristenUnie vindt de menselijke maat erg belangrijk en let bij het 

maken van plannen sterk op de gevolgen voor de inwoners van 

Flevoland om wie het tenslotte gaat. 

De afgelopen jaren heeft de ChristenUnie op provinciaal niveau 

veel bereikt. Ook de komende vier jaar willen we ons weer met 

hart en ziel inzetten voor alle inwoners van Flevoland. Mogen we 

op uw stem rekenen? 

ChristenUnie in het kort

Waardevol werken 

aan Flevoland

De ChristenUnie wil vanuit Gods liefde waardevolle mensen, in 

een waardevolle provincie, waardevol behandelen. We verzetten 

ons tegen vluchtige politiek, kortetermijndenken en efficiëntie dat 

ten koste gaat van de zorg voor mens en natuur. 

Inwoners moeten betekenisvol kunnen zijn in hun eigen omgeving 

en de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Dan groeit de werk-

gelegenheid, kan iedereen meedoen en kan Flevoland zich verder 

ontwikkelen als woon-, werk-, en leefgebied voor alle inwoners.  

Als betrouwbare en stabiele partij willen we samen met 

enthousiaste vrijwilligers, professionals en inwoners de 

komende jaren opnieuw veel bereiken. Onder andere:  

Wat zijn onze plannen?

Bereikbare goede zorg 

Lelystad moet een volwaardig ziekenhuis terugkrijgen met 

24/7 spoedeisende hulp en verloskundig zorg. Ook het 

opleiden en aantrekken van voldoende zorgpersoneel voor 

andere zorginstellingen, zoals verzorgingshuizen, blijft een 

belangrijke opgave voor de provincie.

Inzetten op gezonde economische groei

De Flevokust wordt verder ontwikkeld, de Kornwerdersluis 

vernieuwd, en het opkomende toerisme door Nationaal Park 

Nieuw Land en Bataviastad moet groeiruimte krijgen.

Samenvatting 
verkiezingsprogramma

De ChristenUnie wil een samenleving waarin docenten, 

(pleeg)ouders, studenten, schoonmakers, natuurbeheerders, 

vrijwilligers en ondernemers zich goed voelen en alle ruimte 

krijgen om bij te dragen aan hun omgeving. 

Praktisch betekent dit bijvoorbeeld het stimuleren van werkgelegen-

heid en bedrijvigheid zodat mensen betekenisvol (vrijwilligers)werk 

hebben. Maar ook het garanderen van goede zorg, want ouderen 

en zwakkeren in de samenleving verdienen een prettig en 

menswaardig bestaan.   

  

Steun voor het snel ontwikkelende Almere

Almere groeit sneller dan de gemeente zelf financieel kan 

dragen. Voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld (fiets)paden, 

wegen en buurtcentra moet Almere steun ontvangen.

 Inditex heeft zich in Flevoland gevestigd en bouwt in 

 Lelystad aan het grootste distributiecentrum van Noord-

 Europa. Dat levert straks minimaal 800 nieuwe banen op  

 voor de regio. 

 Het Nationaal Park Nieuw Land is een feit. Een prachtig

 natuurgebied bestaande uit de Oostvaardersplassen, 

 Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer. Bij 

 de Marker Wadden zijn de eerste eilanden aangelegd.

 

 De Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland wordt  

 ontwikkeld en er is geld vrij gemaakt om te investeren in de

 sluis bij Kornwerderzand.

 De Flevokust is in bedrijf en de ontwikkeling van de binnen-  

 en buitendijkse industrieterreinen loopt op schema.  

Duurzame energie

Voor schaliegas is in Flevoland geen ruimte, wel voor een 

brede mix van opwekmogelijkheden, van wind op land, 

geothermie (aardwarmte) en zonneparken.

Wat hebben we bereikt?


