Jij mag ook stemmen..
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Onze plannen voor Altena

Woensdag 21 november mogen alle mensen die ouder zijn dan 18 jaar stemmen. Omdat
Werkendam, Woudrichem en Aalburg samen 1 nieuwe naam krijgen: Altena.
Bij een nieuwe gemeente hoort ook een nieuwe gemeenteraad. Samen met de burgemeester zijn
zij de baas van de nieuwe gemeente. En jij mag kiezen wie dat wordt. Er zijn wel 8 verschillende
partijen waar je op kan stemmen.
In dit verhaal vertellen we wat de ChristenUnie belangrijk vindt. We proberen dat te doen zonder
moeilijke woorden te gebruiken. Maar als het toch nog moeilijk is mag je best aan iemand vragen
om het verder uit te leggen. Als je lezen erg moeilijk vindt dan hebben we ook een leuk
kwartetspel gemaakt waarmee je met plaatjes kunt zien wat wij belangrijk vinden.
De ChristenUnie vindt het erg belangrijk dat we in de gemeenteraad luisteren naar wat de Here
Jezus in de Bijbel heeft gezegd.
Om ons plan uit te leggen gebruiken we deze plaatjes.

1) Een hartje. Wij vinden dat iedereen belangrijk is. Het maakt niet uit of je alles even goed
kunt. Wij vinden dat we voor elkaar moeten zorgen. We gebruiken soms een grote bril
als voorbeeld. Want we willen goed kijken of we iemand anders kunnen helpen.
2) Een huisje met een hand. We moeten zorgen dat we fijn kunnen wonen. Dat we in de
buurt kunnen werken en dat we goede scholen hebben.
3) Een groene wereldbol. We moeten goed zorgen voor de natuur. Daar mogen we samen
van genieten. We moeten zuinig zijn met energie. En als we huizen of straten maken dan
moeten die zo goed zijn dat de mensen die na ons geboren worden daar ook nog wat aan
hebben.
Het lampje: Als jij een goed idee hebt voor de gemeente dan mag je dat aan ons
vertellen.
Wij willen graag vertellen wat we van plan zijn. Als jij dat ook een goed idee vindt, moet je op de
ChristenUnie stemmen. Want als we veel stemmen krijgen, moeten ze beter naar ons luisteren in
de gemeenteraad.
Als jij een vraag hebt aan de gemeente moeten we een duidelijk antwoord geven met makkelijke
woorden. Als het werken met computer niet lukt, dan moet je gewoon kunnen praten met de
mensen van de gemeente. Plannen die goed zijn voor de dorpen moeten wij wel helpen zodat het
lukt.
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We willen dat er genoeg politieagenten zijn
en dat de ziekenauto en de brandweer snel
komen als er een ongeluk is gebeurd.
Als jij wat ziet wat niet klopt kan je dat
makkelijk doorgeven aan de politie.
We waarschuwen kinderen en ouders dat drugs of teveel wijn of bier drinken gevaarlijk is.
We helpen mensen
We willen goed voor mensen zorgen, als het kan in hun eigen huis. Maar soms gaat dat niet meer.
Als je om hulp vraagt mag je altijd iemand meenemen om daar samen met de mensen van de
gemeente over te praten.
We willen graag dat iedereen wat te doen heeft. Werken of dagbesteding. Dan hoef je niet heel de
dag alleen zijn.
We willen dat kinderen een fijne tijd hebben op school. Dat ze veel nieuwe dingen leren samen
met andere kinderen.
Als het niet zo goed gaat moeten we de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk helpen.
Het is fijn als je werk hebt en zelf wat geld kan verdienen. Het liefst zo dicht mogelijk bij huis. De
mensen van WAVA kunnen ons daar goed bij helpen.
Mensen die niet zoveel geld hebben kunnen hulp krijgen en soms wat extra’s. Zeker als het een
gezin is met kinderen is die hulp erg belangrijk. Dan kunnen zij ook nette kleren kopen of naar
voetbal of muziek.
We genieten samen van mooie dingen
Muziek maken is leuk om te doen en wij willen dat kinderen dat ook kunnen leren.
Iedereen moet mooie boeken kunnen lenen in een bibliotheek.
Veel mensen houden van sporten. Lekker zwemmen, fietsen of wandelen.
De gemeente moet zorgen dat er plekken in de buurt zijn waar dat kan.
We zijn erg zuinig op mooie oude kerken, kastelen en huizen.

Hoe maken we de dorpen mooi, hoe ziet het er buiten uit.
Er moet genoeg plek zijn waar mensen kunnen werken in een kantoor of een fabriek. Maar wel op
een goede plek.
Mensen die hier komen werken vanuit een ander land moeten ook een fijne plek hebben om te
slapen en te eten.
We moeten samen erg zuinig zijn op de natuur. We gooien geen troep op straat
Samen zorgen we dat al het oude papier en plastic in aparte bakken
gaat zodat we het nog een keer kunnen gebruiken.
We laten geen lampen branden als het niet nodig is.
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Steeds meer stroom gaan we zelf maken met zonnepanelen of een windmolen.
We willen meer bomen en meer groene plekken in het dorp maken. Het helpt ook tegen hete zon.
En als het heel hard regent komen er minder snel grote plassen op straat.
Huizen bouwen
Nieuwe huizen worden zo gemaakt dat ze heel weinig energie gebruiken.
Steeds meer mensen zijn alleen. Daarom hebben we meer kleine huisjes nodig die niet zo duur
zijn. Huizen waar je ook kan blijven wonen als je ouder wordt.
We zijn zuinig op de natuur. Daarom willen we niet overal zo maar huizen bouwen.
We gaan op weg naar…
We willen zorgen dat de wegen er netjes uit zien.
De mensen die fietsen of wandelen, mogen geen ongelukken krijgen.
De voetpaden naar winkels moeten mooi glad zijn zodat je ook met
rolstoel of rollator niet valt.
Als je geen auto hebt moet je met de buurtbus of deeltaxi toch op andere
plekken kunnen komen. De winkel, de dokter of het gemeentehuis.
Dit zijn de belangrijkste dingen voor de ChristenUnie. En als jij dat ook belangrijk vind dat vinden
we het erg fijn als je dan op ons wilt stemmen. Misschien ken je wel iemand van onze lijst. Dan
mag je zijn rondje rood kleuren op het stembureau. Wel netjes binnen de lijntjes kleuren, want
anders telt je stem niet mee ;-)
ChristenUnie Altena
Wijnand van der Hoeven
Aanvoerder (lijsttrekker)
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Fractie
Dhr. W.H. (Wijnand) van der Hoeven (Lijsttrekker)
Maasdijk 55
4261 AD WIJK EN AALBURG
tel: 06-51993343

Bestuur
Mw. A.H. Schermers-van Elderen (Secretaris ad int.)
Sleeuwijksedijk 60
4251 XD Werkendam
tel: (0183) 504936
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www.altena.chritenunie.nl
fractie@altena.christenunie.nl
www.facebook.com/cualtena
www.twitter.com/cualtena
www.instagram.com/culatena
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