In gewone taal

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Hart voor Bunschoten

Op 21 maart 2018 zijn er in Bunschoten gemeenteraadsverkiezingen.
Dan kan je het bestuur van de gemeente kiezen. Dat noem je stemmen. Je kan
stemmen op een politieke partij.
Een politieke partij is een groep mensen die plannen maakt voor Bunschoten. In
Bunschoten zijn er 6 politieke partijen. Elke partij maakt zijn eigen
verkiezingsprogramma. Daar staat in wat de politieke partij belangrijk vindt.
Jij kiest dan de partij die je het beste vindt. Als je 18 jaar bent, mag je mee doen. Je
moet wel een identiteitsbewijs hebben om te kunnen stemmen.

De ChristenUnie doet ook mee!

De ChristenUnie is een politieke partij in Bunschoten. De mensen van de
ChristenUnie geloven in God en Jezus Christus. En lezen uit de Bijbel. Zij vinden dat
belangrijk om van God te houden. Maar ook van de mensen om ons heen. Dat
proberen de mensen van de ChristenUnie te doen, elke dag! Maar ook in de politiek.
Wil jij graag weten wat de ChristenUnie belangrijk vindt voor BunschotenSpakenburg, Eemdijk en Zevenhuizen? Dan kan je dit verkiezingsprogramma lezen.

Goede zorg voor de iedereen

De ChristenUnie wil dat mensen goed met elkaar omgaan. Wij zijn er om elkaar te
helpen. Als iemand niet voor zichzelf kan zorgen, moeten anderen dat doen. Als
familie, buren of vrienden je helpen dan noemen wij dat mantelzorgers. Als zij niet
kunnen helpen, moet de gemeente daar voor zorgen.
Wij willen dat in de politiek goed regelen. Iedereen moet geholpen worden in het
dorp. Wij als ChristenUnie willen zorgen dat er ook sportclubs, kerken, winkels,
muziekverenigingen en andere leuke dingen zijn.
Als het goed gaat met de mensen, zie je dat het ook beter gaat in het dorp.
Wij vinden het belangrijk dat de bibliotheek in het dorp is. Daar kunnen mensen een
boek lenen. Maar ook de krant lezen of taallessen volgen.

De toekomst

Wij willen dat Bunschoten in de toekomst nog steeds een mooie gemeente is.
Wij hebben een taak om goed voor de aarde te zorgen. Dat begint al in ons eigen
huis met het afval. Als het afval goed wordt gescheiden, hoeft er minder verbrand te
worden. Plastic wordt gesmolten voor nieuwe spullen. Van het tuin- en groente-afval
kunnen we weer compost maken. En van het oud papier maken we weer nieuw
papier. Dan hoeven we minder bomen te kappen. En het restafval dat moet allemaal

worden verbrand. Daardoor komen er weer schadelijke gassen in de lucht. Dus, als
je alles in de goede container doet, help je mee voor een schonere aarde.
Ook vinden wij het fijn dat er veel spullen naar de kringloopwinkel gaan. Deze
spullen kunnen weer opnieuw worden gebruikt. En de kringloopwinkel is een fijne
werkplek voor mensen, die op zoek zijn naar een baan.

In het gemeentehuis

In het gemeentehuis wordt van alles geregeld voor de inwoners.
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat inwoners serieus worden genomen. De
gemeente moet helpen als er problemen thuis zijn. Bijvoorbeeld met de opvoeding of
met geld. De brieven van de gemeente moeten ook goed leesbaar zijn en niet zo
moeilijk. En als je iets niet begrijpt, moet de gemeente ook helpen.
Iedereen moet veilig kunnen wonen. En de politie moet goed bereikbaar zijn. De
politie kan je vinden in het gemeentehuis.
Scholen vinden wij erg belangrijk. Er moeten goede gebouwen zijn, waar kinderen
graag naar toe gaan. Is er ander onderwijs nodig buiten het dorp? Dan willen wij
ervoor zorgen dat kinderen op een veilige manier naar school kunnen.

Botters

Onze haven ligt vol met botters. Deze botters werden vroeger gebruikt om vis te
vangen. Ze horen bij de geschiedenis van Bunschoten. Mensen vinden de botters
bijzonder omdat ze zo oud zijn. Daardoor komen er veel mensen voor een dagje uit
naar het dorp. De winkels en de restaurants verdienen dan meer geld. Dat is goed
voor ons dorp. Wij willen daarom graag dat de botters blijven.

Welkom in Bunschoten

Wij willen vluchtelingen helpen. Zij moeten ook een huis hebben en de kinderen
moeten naar school kunnen. Het is ook belangrijk dat zij Nederlands gaan leren
spreken. Zodat zij kunnen gaan werken en meedoen aan de activiteiten in ons dorp.

Goede wegen

Wij willen graag veilige fietspaden. Dat mensen die te hard rijden op scooters of
brommers aangepakt worden. De ChristenUnie wil dat het parkeren gratis blijft. Als
we nieuwe huizen bouwen, moeten we goed opletten dat de mensen ook daar
kunnen parkeren. Het is belangrijk dat er goede busverbindingen zijn. Ook zijn er
veel nieuwe huizen nodig, want die zijn er nu te weinig.

Ga stemmen
Vind je het fijn om het hele verkiezingsprogramma te lezen? Dan kan dat op:
https://bunschoten.christenunie.nl/
Wij hopen dat je gaat stemmen. Wij vinden het
belangrijk om naar alle mensen te luisteren in het
dorp. Wij willen er met elkaar een fijn dorp van
kunnen maken.

Stem ChristenUnie lijst 1 op 21 maart!

