Waardevol
voor
Pijnacker-Nootdorp ....
Bij de komende raadsverkiezingen op 21 maart 2018 is het weer mogelijk uw
stem uit te brengen op een van de kandidaten op de lijst van ChristenUnie
en de SGP.

De jarenlange samenwerking zetten we voort nu we de laatste periode zelfs
met twee kandidaten u konden vertegenwoordigen in de gemeenteraad van
Pijnacker-Nootdorp. Dat was voor het eerst in de geschiedenis!
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Pijnacker-Nootdorp

Pijnacker-Nootdorp

Stem lijst 6
voor christelijke politiek

toekomst. Inzetten op veilige
gezinnen, scholen en buurten.
Jeugd en gezin(preventie).

Economie
Voor ons is de economie geen doel maar een middel. De economie is nodig om in ons
levensonderhoud te voorzien.
Een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid vinden we belangrijk.
Daardoor zorgen we immers voor werkgelegenheid voor onze inwoners.
Elke gemeente mag volgens de wet zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Wij
zien dat als een ongewenste stap richting een 24-uurs economie. Zo'n economie
heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Een
collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke
levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag.

Onze kandidaten:
1. C. (Cock)Weerheim (SGP)
2. R. van der(Rob) Welle (CU)
3. J.G.P.M.(Jan) Vincenten (CU)
4. J.P.(Pieter) Heijboer (SGP)
5 G.A.(Gert) Korteweg (CU)
6. S. de(Sander) Vree (SGP)
7. J.(Joyce) de Haan-Kerssies (CU)
8. A.(Anthonie)SlingerIand (SGP)
9. O.M.(Oscar) Kuipers (SGP)
10. P.A. van(Peter) Bokhoven (SGP)
11. C.(Kees) Weerheim (SGP)
Van de gemeente verwachten wij
dat zij een betrouwbare, goede
rentmeester is
van de beschikbare middelen.
Veiligheid is een van de
belangrijkste zaken in onze
samenleving. Burgers willen
veiligheid in hun huis, in hun wijk,
in het verkeer, op school en op het
werk. Invoering van vuurwerkvrije
zones in de bebouwde kommen.
De politie draagt daarbij zorg voor

de fysieke veiligheid.
Zorg voor kwetsbare groepen,
bijstandsgerechtigden,
hulpbehoevende ouderen en
vluchtelingen middels goede
sociale netwerken of organisaties.
Preventie van veel voorkomende
problemen zoals schulden,
eenzaamheid en verslavingen.

Binnen onze gemeente worden op
grote schaal nieuwe huizen
gebouwd, vooral in Pijnacker:
Keizershof, Ackerswoude en in de
toekomst ook nog Tuindershof.
Een goed en betaalbaar huis in een
prettige wijk, dat is voor ons

allemaal belangrijk. Hiervoor is
nodig dat er voldoende woningen
gebouwd worden voor alle
doelgroepen.
Wij willen een samenleving, niet
een naast-elkaar-leving. Cultuur en
cultuurgeschiedenis kunnen hierin
een rol spelen. Dat geldt ook voor
verantwoord samen recreëren en
sporten.

Gebruik van windenergie is
gewenst, maar niet alle locaties
zijn geschikt voor windturbines.
Het milieu gaat ons aan het hart en
daarom is een goede verwerking
van afval belangrijk waarbij de
vervuiler betaald.
Het fietsverkeer kan worden
geoptimaliseerd. Wij zetten sterk
in op de verduurzaming van het
vervoer.
Actuele verkeersknelpunten in het
autoverkeer aanpakken.
Kinderen en jongeren hebben de
Lees verder
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