
 

ChristenUnie verkiezingsprogramma in 12 punten 

1. De ChristenUnie wil meer sociale woningbouw en middenklasse woningen: 

 Extra letten op starters, ouderen, beschermd wonen, nieuwkomers;  

 Ombouwen kantoren naar woningen/ appartementen;  

 Kansen op het Mariniersterrein Doorn volop benutten;  

 De bouw van levensloopbestendige woningen en buurten stimuleren. 
 

2. We willen betere zorg en lagere financiële lasten: 

 Verlaging of afschaffing van eigen bijdragen;  

 Verhoging basisuren huishoudelijke hulp indien noodzakelijk; 

 Inzet huishoudelijke hulp voor mantelzorgers; 

 Meer hergebruik van zorghulpmiddelen ook over gemeentegrenzen heen. 
 

3. De ChristenUnie wil meer inzet op preventie in het sociaal domein.   

 Bevordering van een gezonde leefstijl d.m.v. sport, bewegen, gezonde 
voeding, antirookcampagnes; 

 Aanpak alcoholconsumptie (ID controle jongeren, mystery guests); 

 Terugdringing van eenzaamheid en depressies bij jongeren en ouderen; 

 Ouderschapscursussen en hulp bij relatieondersteuning, inzet op preventief 
(v)echtscheidingsbeleid.  

 Extra inzet op initiatieven waar ouders andere ouders ondersteunen, zoals 
‘Buurtgezinnen’. 
 

4. We willen betere bereikbaarheid van hulpverleners buiten kantoortijden.  

 Er is behoefte aan een huisartsenpost in de poli van het Diaconessenhuis in 
Doorn, plus een nachtapotheek in het Diaconessenhuis in Zeist. 

 De gemeente moet de bereikbaarheid van zorgaanbieders buiten 
kantoortijden stimuleren. 
 

5. De ChristenUnie wil fors inzetten op duurzame energie: 

 Realiseren energieneutrale woningen;  

 Zonnepanelen op bedrijfsruimten, op geluidschermen;  

 Meer publieke laadpunten voor elektrische auto’s;  

 LED-verlichting of een alternatieve energievriendelijker verlichting bij 
openbare straatverlichting. 
 

6. De ChristenUnie wil dat het buitengebied agrarisch blijft: 

 Dat betekent landbouwondernemingen ondersteunen bij het toekomstproof 
maken op een verantwoorde schaal;  

 Aandacht voor duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en 
landschap; 

 In principe weren van verdere woningbouw in het buitengebied. 
 



7. De ChristenUnie kiest voor goed beheer van de gemeentefinanciën.  

 Heldere en meetbare criteria voor het bereiken van gestelde doelen; 

 Een lange termijn schuldenafbouwplan voor leningen van de gemeente; 

 Verhoging OZB om schulden af te bouwen is niet uitgesloten; 

 Ruimte behouden voor noodzakelijke investeringen. 
 

8. De ChristenUnie vindt gesprekken over zingeving van belang. Daarom: 

 Zingeving moet bij gesprekken (met jongeren en ouderen) met een zorgvraag 
bespreekbaar zijn. De gemeente maakt hiervoor ook gebruik van 
deskundigheid van kerken of andere organisaties. 
 

9. Een 24-uurs economie is niet duurzaam.  

 Mede om die reden blijft de ChristenUnie streven naar beperking van de 
zondagsopenstelling.  
 

10. Jongeren hebben de toekomst! Daarom investeren we in onze jeugd. 

 De ChristenUnie wil dat de gemeente voorlichting over digiveiligheid op 
scholen en aan ouders stimuleert, zodat kinderen bewust en veilig leren 
omgaan met internet en sociale media; 

 In onze gemeente krijgen kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs de 
juiste begeleiding naar een waardevolle plek in onze samenleving 
bijvoorbeeld met behulp van stages of begeleiding door een coach. 

 Er is extra begeleiding vanuit de sociale dorpsteams beschikbaar in 
samenwerking met het onderwijs voor overbelaste jongeren die door een 
complexe thuissituatie niet of weinig naar school gaan. 
 

11. De ChristenUnie wil dat mensen niet langdurig lijden onder schuldenproblematiek. 

 De gemeente spreekt met woningcorporaties en energieleveranciers af dat 
betalingsachterstanden tijdig worden gemeld en er pas tot (dreigen met) 
afsluiting of huisuitzetting wordt overgegaan nadat eerst actief hulp is 
aangeboden, zeker bij gezinnen met kinderen; 

 In sommige gevallen moet het mogelijk zijn om schulden af te lossen door 
maatschappelijke inzet; 

 Projecten zoals Schuldhulpmaatje worden gestimuleerd. 
 

12. We willen (blijven) investeren in de 7 dorpen van de Utrechtse Heuvelrug: 

 De gemeente bevordert de sociale cohesie actief door budget beschikbaar te 
stellen voor buurtinitiatieven; 

 De gemeente ontwikkelt samen met de provincie een visie over de toekomst 
van leegstaande/monumentale kerkgebouwen in onze gemeente; 

 De ChristenUnie is geen voorstander van grootschalige winkels/ outletcentra 
in het buitengebied, om een levensvatbare middenstand overeind te houden; 

 In de kleinere kernen worden functies zoveel mogelijk behouden en waar 
mogelijk gecombineerd (detailhandel, bibliotheek, bank, etc.). 
 

 


