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Werken aan Welzijn
De ChristenUnie wil Werken 
aan Welzijn! Samen met u!

Het is in onze gemeente heel prettig wonen. We hebben mooie 
woonwijken, gezellige winkelcentra, goede voorzieningen en 
een prachtige landelijke en bosrijke omgeving.

De ChristenUnie wil dat dit zo blijft. Iedereen moet kunnen 
blijven genieten van al dat moois. We gunnen iedereen zijn of 
haar welzijn. Als je gezond bent en werk hebt, maar ook als je 
hulp nodig hebt, omdat je ouder wordt of omdat je ziek bent. 
De nieuwe zorgtaken, die de gemeente er bij krijgt, moeten 
daarom goed opgepakt worden. 

Wij gaan Werken aan Welzijn!!

Ik ben trots op de 
manier waarop we in 
onze gemeente omzien 

naar elkaar!

Ik ben trots op de 

Werken aan Welzijn!

Welzijn… daar werken we in Barneveld sámen aan. Niet 
alleen de gemeente, ook al krijgen we er de komende jaren 
veel meer taken bij. Dat is begrijpelijk, want de gemeente 
staat dicht bij haar inwoners. Maar dat betekent niet dat 
de gemeente dan ook álles kan uitvoeren; daarvoor doen 
we – meer dan ooit – een beroep op elkaar, op vrijwilligers 
en op mantelzorgers. En zorgen we – samen met kerken, 
verenigingen en organisaties – dat we in Barneveld een 
echte samenleving zijn. Daar zet de ChristenUnie zich voor 
in; nu en in de toekomst. 

“Welzijn, de komende 
jaren een steeds 

belangrijker thema”

“Welzijn, de komende 

Heimen Schuring, 
lijsttrekker

Hans van Daalen, 
wethouder

Speerpunten
1. Vrijwilligers zijn onze VIPS.
 Vrijwilligers en wijkplatforms ondersteunen waar dat 

kan en maatschappelijke stages moeten blijven.

2. Ondersteuning en hulp, dichtbij en 
identiteitsgebonden.

 Hulpverlening die voor iedereen goed bereikbaar is.

3. Zondagsrust is bij ons veilig!
 We gunnen onze winkeliers een dag rust, daarom 

geen winkels open op zondag, dat is goed voor 
iedereen!

4. Nieuwe wijken energie neutraal.
 Dat is goed voor nu en later.

5. 35% Goedkope woningbouw.
 Iedereen kans op een eigen woning.

6. Barneveld � etsstad van Nederland.
 Snel� etsroutes en voorrang voor � etsers.

7. Fraaie wandelmogelijkheden vanaf de eigen 
voordeur. 

 Klompenpaden stimuleren en in elke wijk aandacht 
voor wandelpaden.

8. Sport toegankelijk voor iedereen. Dus ook 
voor minima en ouderen.

 Voor kinderen van minima gratis sport en spel.

9. Optimale ondersteuning van ondernemers.
 Door één aanspreekpunt in het gemeentehuis, snelle 

procedures en aantrekkelijk ondernemers klimaat.

10. Agrarische bedrijven krijgen ruimte om 
levensvatbaar gezinsbedrijf te zijn.

 Boerenbedrijven mogen zich verbreden of verder 
ontwikkelen.

/ChristenunieBarneveld #werkenaanwelzijn www.youtube.com/BarneveldCU


