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Hart voor elkaar

Voorwoord 
Hallo, 

Wij zijn van de ChristenUnie-SGP. 
Dat is een politieke partij. 
Hier lees je wat wij belangrijk vinden. 

Voor jou en alle mensen in de Noordoostpolder. 
Voor de natuur. 
Voor de winkels en de boeren. 
Voor veilig verkeer. 

Wij geloven in God. 
Hij zorgt voor ons. 
God wil dat wij voor elkaar zorgen. 
En voor de planten en de dieren. 
Met liefde. 

Daarom heet dit boekje “Hart voor elkaar”. 
Hart en liefde horen bij elkaar. 

Op 14, 15 en 16 maart zijn er verkiezingen. 
Dan mag je stemmen voor de gemeenteraad. 

Vind je onze plannen goed? 
Stem dan op ChristenUnie-SGP.  
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Hart voor elkaar

De Noordoostpolder 
Onze gemeente heet de Noordoostpolder. 
Emmeloord is de stad in het midden. 
Daar omheen zijn tien dorpen. 

Er wonen meer dan 47.000 mensen in de Noordoostpolder.  
Dat is best veel. 
Het is belangrijk dat alle mensen goed samen leven. 
En voor elkaar zorgen. 

Ook heeft de gemeente veel ruimte. 
Voor huizen en wegen. 
Met land voor de boeren. 
Met bossen en water. 
Daar moeten we zuinig op zijn. 

Een gemeente is een klein deel van een land. 
De gemeenteraad heeft de leiding. 
Jij mag kiezen wie er in de gemeenteraad mag. 
Dat kan door te stemmen. 
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Hart voor elkaar: 
omdat iedereen 

erbij hoort. Jij ook!



Hart voor elkaar

Dit vinden wij belangrijk: 
• De gemeente is eerlijk en makkelijk bereikbaar 

• Boeren en tuinders. Zij zorgen voor eten en mooie bloemen 

• Werk is belangrijk en uitrusten ook! De zondag is een fijne rustdag 

• Iedereen moet goed kunnen wonen. Met hulp als dat nodig is 

• We zorgen goed voor de natuur 

• Veilig verkeer en goed vervoer 

• Goede zorg die dichtbij is 

• Plekken om te sporten, te wandelen en te fietsen voor iedereen. Bewegen 
is belangrijk en fijn 

• Iedereen telt mee! Iedereen doet mee 
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Hart voor elkaar

Een gemeente waar je mee kunt praten 
We willen een eerlijke gemeente die alle mensen belangrijk vindt. 
De mensen moeten makkelijk met iemand van de gemeente kunnen praten. 
Door te bellen. 
Of langs te gaan. 

Want de gemeente regelt veel: 
Een paspoort. 
Een uitkering als dat nodig is. 
Of andere hulp. 
Of toestemming voor het bouwen van een huis. 
En nog veel meer. 
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Hart voor elkaar

Een veilige gemeente 
Het is belangrijk dat je veilig kunt wonen. 
In elke buurt moet een politieagent zijn. 
Dan ken je de politie. En hij kent jou. En je buurt. 

Ook moet er genoeg brandweer zijn. 
De ambulance, de politie en de brandweer moeten op tijd kunnen zijn! 
Er is vaak haast bij. 
Daar letten we op. 

We zijn tegen geweld en discriminatie. 
We mogen elkaar niet uitlachen als we anders zijn. 
Ook mogen we niet slaan als we boos zijn. 
We willen dat mensen met elkaar praten als er iets is. 

Mensen zijn van waarde. 
God houdt van hen. 
Ze moeten niet ziek worden door drank, drugs of gokken. 
ChristenUnie-SGP wil daar wat aan doen. 
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De brandweer is belangrijk. 
Sommige brandweerkazernes 

zijn oud. Ik wil dus nieuwe 
brandweerkazernes.



Hart voor elkaar

Werk voor iedereen 
Werken is belangrijk voor alle mensen. 
Je hebt overdag iets te doen. Dat is prettig. 
Je voelt je fijn als je werk hebt. 

Er zijn mensen zonder werk. 
Wij willen dat de gemeente mensen helpt om werk te vinden. 
Dat kan ook vrijwilligerswerk zijn. 

En als je niet kan werken? 
Dan zorgt de gemeente voor een fijne plek waar je bezig kunt zijn.  
En waar je andere mensen ontmoet. 

ChristenUnie-SGP wil dat iedereen meedoet! 
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Hart voor elkaar

Boeren zijn belangrijk 
In de Noordoostpolder zijn veel boeren en tuinders. 
Zij zorgen dat er eten is: groente, aardappels, eieren, vlees en melk. 
Ook zorgen zij voor mooie bloemen. 

ChristenUnie-SGP wil dat de boeren hun werk goed kunnen doen. 
En dat wij het eten uit de polder in de supermarkt kunnen kopen. 
Fijn dichtbij! 
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Aardappels uit de polder 
kopen in de supermarkt: lekker 

eten van ons eigen land!



Hart voor elkaar

Rust en vrije tijd 
Werken is belangrijk en fijn. 
Maar het is niet het belangrijkste. 
Mensen mogen ook uitrusten. 
Ze hebben tijd nodig om voor elkaar te zorgen. 
Of om andere leuke dingen te doen. 
ChristenUnie-SGP wil dat de zondag een rustdag blijft. 

Het is fijn om in je vrije tijd leuke dingen te doen. 
Zoals sporten. 
Dat is ook belangrijk, want bewegen is gezond. 

ChristenUnie-SGP wil dat er goede plekken zijn om te sporten. 
Het is fijn om te kunnen wandelen en fietsen in een mooie omgeving. 
Zoals het Waterloopbos. 
Of bij Schokland. 
Op de dijk. 
Of gewoon in het park in je buurt. 
Er moeten leuke speeltuintjes voor de kinderen zijn. 
Ook als zij moeilijk kunnen lopen of in een rolstoel zitten. 
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Hart voor elkaar

Scholen 
Kinderen gaan naar school. 
Je leert er rekenen en lezen en nog veel meer. 
ChristenUnie-SGP vindt dat er goede scholen moeten zijn voor iedereen. 
Of je nou goed kunt leren of niet. 

Iedereen heeft iets wat hij goed kan. 
Het is belangrijk dat je de kans krijgt om daar iets mee te doen. 
Soms kunnen kinderen met een beperking niet zelf naar school. 
Dan moet er goed vervoer zijn. 

Het is goed als school en werk samenwerken. 
Dan kun je vast leren werken als je op school zit. 
Dat is leuk. 
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Bewegen is belangrijk voor 
iedereen! De gemeente 

zorgt voor goede plekken 
om te sporten



Hart voor elkaar

Goede zorg dichtbij huis 
De gemeente moet goede hulp geven als dat nodig is. 
Het is fijn als familie, buren en vrienden helpen. 
Maar soms is er meer nodig. 

ChristenUnie-SGP wil dat we goed zorgen voor de ouderen. 
Voor mensen die vaak ziek zijn. 
En voor mensen met een beperking. 
Zij mogen ook hun eigen keuzes maken. 
En meedenken met nieuwe plannen. 

De gemeente moet goede afspraken maken over de zorg. 
Dat is heel belangrijk. 
Mensen mogen zelf meepraten over de zorg. 

Misschien heb je vragen over wonen, leren, werken, zorg of geld. 
Dan kun je hulp vragen op het gemeentehuis. 
Hulp moet dichtbij en makkelijk bereikbaar zijn. 
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Zorgen voor elkaar is goed. 
Soms lukt dat niet. 

Dan kun je hulp vragen 
aan de gemeente



Hart voor elkaar

Zorgen voor arme mensen 
Ook in de Noordoostpolder zijn arme mensen. 
ChristenUnie-SGP wil dat arme mensen niet meer arm zijn.  
Zij moeten hulp krijgen. 
Zodat ze eten en kleren kunnen kopen. 
En dat zij bijvoorbeeld kunnen sporten. 

Ook als je weinig geld hebt, moet je mee kunnen doen. 
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Hart voor elkaar

Vluchtelingen  
Soms vluchten mensen uit hun eigen land. 
Daar is het niet veilig. 
ChristenUnie-SGP vindt dat ze dan in Nederland mogen wonen. 
Ook in de Noordoostpolder. 
Zij horen de kans te krijgen om de taal goed te leren. 
Om naar school te gaan. 
Te werken. 
En een fijn huis te hebben. 
Net als alle andere mensen. 
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Hart voor elkaar

Zorgen voor het gezin 
ChristenUnie-SGP vindt kinderen belangrijk. 
En dat zij het thuis fijn hebben. 
Als er problemen zijn, moet er snel hulp komen. 
We willen dat er cursussen zijn voor mensen die een kindje verwachten. 
En voor ouders die al kinderen hebben. 
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Hart voor elkaar

Zorg voor de aarde 
ChristenUnie-SGP vindt dat we goed voor de aarde moeten zorgen. 
We moeten er zuinig op zijn. 
Dat kunnen we samen doen. 
We gooien geen rommel op straat. Maar in de afvalbak. 
We doen papier bij papier, glas bij glas, plastic bij plastic. 
Dat is niet zo moeilijk. 

Het is belangrijk om zuinig met energie te zijn. 
En om voor schone energie te zorgen. 
Bijvoorbeeld uit wind en zon. 
Iedereen kan wat doen om energie te besparen. Jij ook. 

De gemeente moet mensen helpen bij het zorgen voor de aarde. 
Sommige mensen hebben weinig geld om hun woning aan te passen. 
De gemeente moet geld geven als dat nodig is. 
De gemeente moet goede informatie geven. 
Bijvoorbeeld over energie besparen. 
De gemeente moet zelf het goede voorbeeld zijn. 
De gemeente moet zelf ook zonnepanelen gebruiken. 
En de gebouwen isoleren. 
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Hart voor elkaar

Meer groen en ruimte voor water 
Natuur is goed voor mensen. 
We willen meer groen in de woonwijken. 
En mooie bloemen voor de vlinders en de bijen. 
Niet allemaal stenen en tegels, maar ruimte voor groen. 
Dat is goed tegen de hitte. 
En goed om water op te vangen bij grote regenbuien. 
Een regenton trouwens ook. 
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Mooi he, al die vlinders in de 
zomer? Zij houden van 

bloemen in de tuin en op het 
balkon. Doe jij mee?



Hart voor elkaar

Wonen 
Goed wonen is belangrijk voor iedereen. 
ChristenUnie-SGP vindt dat er genoeg huizen moeten zijn voor iedereen. 
Voor jonge mensen en voor oude mensen. 
Ook moeten er huizen met aanpassingen zijn. 
Bijvoorbeeld voor mensen met een rolstoel. 
Sommige mensen kunnen niet zelfstandig wonen. 
Zij moeten daarbij hulp kunnen krijgen. 
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Hart voor elkaar

Veilig verkeer 
ChristenUnie-SGP wil dat je veilig kunt lopen en fietsen op straat. 
Er moet goede verlichting langs de weg staan. 
Ook horen de wegen, fietspaden en wandelpaden veilig te zijn. 
Auto’s mogen op veel plekken best langzamer rijden. 
Daarvoor zijn nieuwe regels nodig. 
Er moeten bussen zijn als je naar een ander dorp wilt. 
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Het is belangrijk dat je 
veilig kunt reizen in de 

Noordoostpolder. Of je nou 
loopt, fietst of met 

de auto of de bus gaat.



Hart voor elkaar

Slot 
Zo. Nu weet je wat onze plannen zijn. 

Het is goed dat mensen kunnen stemmen. 
Dan kan je laten weten wat jouw mening is. 
Want jouw mening is belangrijk. 
Kies daarom voor een partij die bij jou past. 

Passen onze plannen bij jou? Stem dan op ChristenUnie-SGP.
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