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Voorwoord
Bij het zoeken naar antwoorden op de vraagstukken van deze tijd, laat de ChristenUnie zich, als christelijke partij, inspireren door de Bijbel, waarin het gaat over mensen,
samenleven en ook over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap, die hoop geeft voor de toekomst en daarom geloven wij dat christelijke uitgangspunten in
de politiek relevant zijn, ook voor de gemeente Hardenberg.
ChristenUnie-politici maken deel uit van een beweging van maatschappelijk betrokken christenen die op tal van plekken in de samenleving hun geloof een praktische stem
geven. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving. Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alles kan oplossen,
want de samenleving is niet maakbaar. Maar wij kunnen wel invulling geven aan wat de profeet Jeremia schreef: "Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want
de bloei van de stad is ook jullie bloei." (Jeremia 29:7)
Afgelopen periode droegen wij bestuurlijke verantwoordelijkheid met een wethouder en acht raadszetels. Wij hebben ons prominent of juist op de achtergrond ingezet
voor een christelijk-sociaal (zorg)beleid, een verbetering van de financiële positie voor alle inwoners en ruimte gecreëerd om goed te wonen, te werken en te ontspannen in
onze gemeente. Met dit nieuwe programma willen wij van 2018 tot 2022 een waardevolle bijdrage blijven leveren aan de samenleving in de gemeente Hardenberg.
Na de verkiezingen hopen wij de steun van de inwoners van de gemeente Hardenberg te krijgen om weer aan de coalitie deel te nemen. Voor de komende jaren zien wij de
opgave om samen met de inwoners van Hardenberg te werken aan het behouden van wat goed is en het verbeteren van wat nog niet goed genoeg is. Wij zijn er om het
algemeen belang te dienen, maar de politiek moet daarbij wel een andere rol leren innemen; wij als politici moeten meer loslaten en oplossingen faciliteren in plaats van die
voor anderen te bedenken. De ChristenUnie is voor een kleine overheid, maar wel altijd een overheid die het zwakke beschermt en het sterke reguleert.
Het programma van de ChristenUnie Hardenberg voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 laat zich samenvatten in vier kernwoorden: dienstbaarheid,
vrijheid, waardigheid en duurzaamheid. Wij hangen daar geen gemakkelijke beloftes aan, maar een hedendaagse en praktische uitwerking van wat wij zien als onze
opdracht.
Met vriendelijke groet,
namens ChristenUnie Hardenberg

Dienstbaarheid

Vrijheid

Waardigheid

Duurzaamheid

Sake-Christiaan Stelpstra
Lijsttrekker
Vragen of opmerkingen? Ik hoor het graag via 06-30370302 | sake.stelpstra@hardenberg.nl
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Dienstbaarheid
De ChristenUnie vindt dat de overheid dienstbaar moet zijn. Dat kan door het faciliteren van nieuwe kleine ondernemingen, maar ook door concreet te zijn over de invulling
van begrippen als coöperatie en participatie. Door onze inwoners met nieuwe vormen van inspraak te betrekken bij zaken die hen en hun leefomgeving direct aangaan en
raken. En niet te vergeten, door de goede dingen die al in gang zijn gezet uit te bouwen en te blijven doen wat al goed loopt.
Leefbaarheid in de kernen is belangrijk voor onze sociale samenhang en vitaliteit
• Gecombineerd gebruik van gebouwen stimuleren (bv scholen, bibliotheken, sportkantines, kerken, kinderopvang), ze optimaal benutten en leegstand voorkomen.
• Aantrekkingskracht van onze woonkernen bevorderen. Het is belangrijk dat de inwoners betrokken zijn bij de ontwikkeling van een visie en plannen voor hun kern.
• Wij willen aandacht voor goede woonruimte voor iedereen, voor jongeren, starters op de woningmarkt, ouderen en mensen met een smallere beurs in het bijzonder.
• We zijn zuinig op de groene en rustige woonomgeving, zowel buiten als binnen de kernen.
Toerisme, ondernemen en samenwerken zijn belangrijke zaken voor onze gemeente
• Onze recreatiegebieden verdienen blijvende aandacht en na analyse worden fiets- en wandelroutes verbeterd.
Toerisme
• Hardenberg is een gastvrije gemeente; wij handhaven de toeristenbelasting op het huidige niveau.
• De ChristenUnie wil een meer diverse activiteitenagenda faciliteren en/of subsidiëren.
• Wij koesteren onze agrarische sector en de ondernemers die daarin werkzaam zijn. Samen met hen kijken we naar een toekomstgerichte doorontwikkeling om ideeën
uit te wisselen, initiatieven op te halen en waar mogelijk uit te voeren.
Agrariërs
• De ChristenUnie is voor grondgebondenheid van agrarische bedrijven en wij stimuleren familie- en biologische bedrijven.
• Wij geven onze agrarische sector de mogelijkheid tot verbreding van bedrijfsactiviteiten, door het leggen van verbindingen met onderwijs, toerisme en zorg.
• De winkelcentra in Hardenberg en Dedemsvaart moeten in 2020 compact en aantrekkelijker zijn.
• Voor winkels die buiten het concentratiegebied in Dedemsvaart en Hardenberg vallen, stellen we een stimuleringsfonds in voor verplaatsing naar het centrum.
Centra
• De centra van Balkbrug, Bergentheim en Gramsbergen pakken we gefaseerd aan. Snel en verantwoord; daarvoor maken we plannen samen met deze kernen.
• Om de economische en bestuurlijke uitdagingen het hoofd te bieden en onze regiofunctie blijvend waar te maken en uit te bouwen, versterken we regionale
samenwerkingen zoals Dutch Techzone (voorheen Vierkant voor Werk) en regio Zwolle.
Bedrijven
• We jagen de werkgelegenheid aan – vooral in IT, de zorg, recreatie & toerisme, de maakindustrie en voor startups – door speerpuntenprogramma's.
• Voor verbetering van onze bereikbaarheid en duurzaamheid, moet de stationsomgeving Hardenberg worden opgewaardeerd in samenwerking met ProRail.
• De ChristenUnie vindt dat het openbaar vervoer beter moet, door bijvoorbeeld de NS halte in Bergentheim en slimmere busverbindingen.
Bereikbaarheid
• Wij zijn voor de aanleg van een regionale fietsverbinding en verbetering van bereikbaarheid via de weg.
• De ChristenUnie wil een onderzoek naar de mogelijkheden voor verschillende parkeertarieven; in overleg en samenwerking met de ondernemers.
We willen ons allemaal veilig voelen
• Door het gebruik van moderne communicatiemiddelen (zoals een buurt-app) te stimuleren, verhogen we het gevoel van veiligheid.
• Om donkere, onoverzichtelijke locaties veiliger te maken, moet intelligente openbare verlichting worden aangebracht.
• Meer veilige fietsverbindingen vinden we belangrijk, met name voor scholieren die daar dagelijks gebruik van maken.
• Alle woonwijken/woongebieden worden 30 kilometerzones voor het autoverkeer.
• Wij vinden het nodig dat er een analyse gemaakt wordt van verkeerssituaties die aandacht blijven vragen, zoals smartphone-gebruik op de fiets en het gebruik van
oordopjes. Om de bewustwording onder scholieren te vergroten, is de ChristenUnie voor verkeerseducatie op scholen.
• Het tegengaan van (cyber)pesten doen we door voorlichting op scholen.
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Vrijheid
De ChristenUnie vindt vrijheid een groot goed. Vrijheid om keuzes te maken in verband met werk, onderwijs, (geestelijke) gezondheidszorg, vrijetijdsbesteding en
geloofsbeleving. Ook vinden wij het belangrijk een ander diezelfde vrijheid te gunnen, respect te hebben voor de keuzes en overtuigingen van anderen, zodat we dat respect
ook mogen terug verwachten. Omdat samenleven van invloed is op wat we samen doen, hoe we met elkaar omgaan, wat we met elkaar delen en wat we democratisch
beslissen.
Passend onderwijs voor iedereen
• Elke leerling moet een school en/of opvoedondersteuning, die past bij de eigen identiteit, zo dicht mogelijk bij huis hebben.
• De regeling voor leerlingenvervoer blijft gehandhaafd, ook naar scholen van de eigen denominatie.
• Kleine scholen blijven, waar mogelijk is, behouden.
• Wij faciliteren "een leven lang leren". Laaggeletterdheid bestrijden wij actief met programma's die zijn afgestemd op de diverse doelgroepen.
Cultuur laat zien wie we zijn en waar we vandaan komen
• De ChristenUnie vindt het belangrijk culturele evenementen te faciliteren en/of te subsidiëren.
• Lokale culturele initiatieven willen we de ruimte geven.
• Ons cultureel erfgoed en onze musea onderhouden we goed.
• De ChristenUnie faciliteert de bibliotheken bij het vervullen van hun bredere rol in de samenleving, die gericht is op jeugd en onderwijs, participatie en zelfredzaamheid,
persoonlijke ontwikkeling en kunst- en cultuureducatie.
We zijn niet allemaal hetzelfde en willen niet allemaal hetzelfde
• We blijven zoeken naar verbetering van de dienstverlening door persoonlijke wensen van inwoners en cliënten af te stemmen en maatwerk te leveren.
• Waar dat kan, bieden we keuzevrijheid en eigen regie in benodigde maatschappelijke ondersteuning. Ook voor deze ondersteuning moet maatwerk geboden worden.
• Het gemeentelijk ICT beleid moet op orde worden gebracht. Voor de privacy van onze inwoners houden wij veel en blijvend aandacht, door naleving van de
privacywetgeving nauwlettend te monitoren.
Samen leren omgaan met de "nieuwe democratie"
• De ChristenUnie wil dat de gemeente dichter bij de inwoners komt te staan. We gaan aan de slag met een wisselend expertisepanel, dat bestaat uit inwoners aan wie
we van tijd tot tijd een aantal vragen stellen over belangrijke onderwerpen. De uitkomst nemen we mee in onze overwegingen voor het gemeentelijk beleid.
• We willen de communicatie naar onze inwoners verder verbeteren door informatie op tijd te verstrekken in begrijpelijke taal.
• Nauwe samenwerking met de Plaatselijk Belangen en hen ondersteunen bij hun vertegenwoordigende functie is belangrijk. De ChristenUnie gaat actief op zoek naar
mogelijkheden en middelen om hen daarbij van dienst te zijn.
• Met ingang van 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Wij sorteren voor op het aanpassen van de manier van werken van de gemeente bij
vergunningverleningen, door:
o verstrekken van informatie over gevolgen van de omgevingswet;
o het bieden van goede begeleiding van vergunning-aanvragers;
o samen met de Plaatselijk Belangen en inwoners de belangen van onze kernen opnemen in de omgevingsvisie.
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Waardigheid
De ChristenUnie vindt dat iedereen meetelt en mee mag doen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, religie, geaardheid, of wat dan ook. Natuurlijk dragen mensen
verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor elkaar, maar soms is dat (tijdelijk) niet toereikend. In die situaties ligt er een taak voor de gemeentelijke overheid, als regisseur
van de hulpverlening en door zich als schild en vangnet op te stellen. Door (financiële) ruimte te bieden aan mantelzorgers, vrijwilligers en Samen Doen teams. Maar ook
door het stimuleren van "noaberschap" en ondersteuning van initiatieven daarvoor.
De ChristenUnie wil investeren in initiatieven vanuit de maatschappij
• Het maatschappelijke initiatievenfonds wordt verdubbeld van € 50.000 naar € 100.000 om nog meer nieuwe burgerinitiatieven mogelijk te maken. De ChristenUnie wil
hiervoor een gebiedsregisseur inzetten, die bij initiatiefnemers aanschuift en hen begeleid als dat nodig is.
• Om overbelasting van mantelzorgers en vrijwilligers (als gevolg van hun zorgtaken) te voorkomen worden zij actief (informatief, praktisch en financieel) ondersteund,
zodat ze naast hun waardevolle bijdrage in mantelzorg en/of vrijwilligerswerk, mee kunnen blijven doen in de samenleving.
• Per Samen Doen Team stellen we een budget van € 25.000 beschikbaar, bestemd voor kleinere uitgaven in schrijnende gevallen, zonder procedures en formulieren.
• De ChristenUnie steunt initiatieven vanuit de samenleving, die erop gericht zijn sociaal isolement te voorkomen of op te heffen, van harte.
• Mensen met fysieke beperkingen moeten ook gewoon toegang hebben tot openbare gelegenheden. Wij willen een analyse van knelpunten in die toegankelijkheid en
een voorlopige reservering in de begroting van € 100.000 per jaar, om deze knelpunten op te lossen.
• De lokale inclusie-agenda moet concreet en zo snel mogelijk worden uitgevoerd, zodat ook mensen met beperkingen op voet van gelijkheid mee kunnen doen.
Omzien naar elkaar, in kleinere en grotere verbanden
• Na een vijf- of zesdaagse werkweek is het belangrijk een vaste vrije dag te hebben en zo ruimte te bieden voor gezamenlijke rust, bezinning, ontspanning en
ontmoeting. Ook ter bescherming van de (kleinere) middenstanders en hun werknemers; daarom zijn wij niet voor winkelopenstelling op zondag.
• De ChristenUnie hecht eraan het gezin, als hoeksteen van de samenleving, ondersteuning te bieden in samenwerking met instanties zoals de consultatiebureaus, kerken
en Samen Doen teams.
• Noaberschap is een essentiële waarde in de Hardenbergse samenleving, die ondersteuning verdient:
o verenigingen en kerken betrekken we actief bij maatschappelijke vraagstukken;
o sportverenigingen faciliteren we om maatschappelijke taken in te vullen, bv. sporten voor minima en ouderen of aanverwante activiteiten in samenwerking met
de BSO (Buiten Schoolse Opvang);
o we helpen bij actieve lokale integratie van nieuwkomers.
• De ChristenUnie staat voor actieve bestrijding van discriminatie door voorlichtingsprogramma's op scholen en bij sportverenigingen.
Gezondheid is ook een kwestie van preventie
• Ook in de jeugdzorg geldt: voorkomen is beter dan genezen. Daarom gaan we intensiever samenwerken met scholen en consultatiebureaus, om ervoor te zorgen dat we
problemen zo veel mogelijk voor zijn.
• De ChristenUnie stimuleert gezond leven door voorlichting en – als dat nodig is – financiële ondersteuning, met behulp van programma's zoals Jongeren Op Gezond
Gewicht (JOGG), Vitaal Vechtdal en de inzet van combinatiefunctionarissen (een combinatiefunctionaris verbind onderwijs en lokale sportaanbieders met elkaar).
• De gemeente geeft het goede voorbeeld met gezond eten en drinken. We stimuleren programma's als "Gewoon Gezond" in kernen als Kloosterhaar en Bergentheim.
• Wij stimuleren contact tussen de ouderen en jongeren. Dat is belangrijk voor een samenleving waarin mensen bij elkaar betrokken zijn en bevordert het sociaal welzijn.
• De ChristenUnie zet investeringen in promotie van breedtesport voort en blijft zich inzetten voor de instandhouding van goede sportvoorzieningen.
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Duurzaamheid
De ChristenUnie gelooft in de roeping van onze Schepper om goede rentmeesters van de wereld te zijn en dat kan op allerlei manieren. Duurzaamheid gaat over meer dan
alleen energieopwekking en -gebruik. Het gaat ook over het produceren van zo min mogelijk afval en het zoveel mogelijk hergebruiken van afvalstoffen. Of over duurzaam
bouwen, schoon produceren, verantwoord recreëren en ecologisch natuurbeheer. Financiën op orde vinden wij ook duurzaam, het gaat om de toekomstbestendigheid van
onze gemeente.
Duurzaamheid mag wat kosten
• De ChristenUnie ondersteunt initiatieven voor lokale opwekking en gebruik van duurzame energie door het duurzaamheidsfonds. Hierdoor bieden wij blijvend
mogelijkheden voor participatie en coöperatie door onze inwoners bij duurzaamheidsinitiatieven.
• Isolatie van gebouwen blijft belangrijk om energieverspilling terug te dringen en de gemeente heeft daarin een voorbeeldfunctie met de isolatie van haar eigen
gebouwen.
• Wij willen energieneutraal bouwen bij alle nieuwbouw vanaf 2020:
o gasvrij bouwen wordt de norm;
o duurzaam bouwen opnemen in de resultaatafspraken met de woningbouwcorporaties;
o korting op m2 prijs voor een bouwkavel bij duurzaamheidsmaatregelen bovenop de wettelijke norm.
Duurzaamheid betreft meer dan energie
• We moeten voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen uit het meerjarenprogramma "Duurzaam Hardenberg 2015 tot en met 2020" n.a.v. het verdrag van Parijs.
• De ChristenUnie is tegen ondergrondse opslag van CO2.
• Hardenberg is wat ons betreft in 2030 een energie neutrale gemeente.
• We bouwen onze koppositie "zonnepanelen op daken" uit door het beschikbaar stellen van een gunstige lening voor de installatie.
• In de gemeente Hardenberg realiseren wij ieder jaar 2% energiebesparing.
• Verbetering van afvalscheiding bij de bron en het verminderen van restafval verdient blijvend aandacht. De ChristenUnie is voor een duurzamer
afvalinzamelingssysteem, aparte inzameling van luiers en incontinentiemateriaal en hergebruik van materialen.
• Wij stimuleren de circulaire economie en daagt zowel de inwoners als de gemeente uit mee te denken om meer te doen aan het principe "afval is grondstof".
• We doen onderzoek naar de mogelijkheden voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen voor asbestsaneringen voor degenen die daar zelf de middelen niet voor
hebben.
• De ChristenUnie wil actief beleid voor de aanpak van hittestress en wateroverlast. Wij stimuleren daarom vergroening van de buitenruimte.
Het is aan ons om goed voor het milieu en de natuur te zorgen
• De ChristenUnie zet zich actief in voor behoud van het landschap, de plattelandscultuur en de bescherming van het milieu en de biodiversiteit.
• Wij stellen jaarlijks € 200.000 beschikbaar voor initiatieven die actief en blijvend gericht zijn op milieubewust landschapsbeheer.
• Wij vinden dat de vitaliteit van ons landschap onze aandacht verdient; Ruimte voor de Vecht is daarvan een mooi voorbeeld. Wij zijn daarom voor de voortzetting van
de groen/blauwe diensten.
• Om flora en fauna te beschermen, stimuleren wij de samenwerking tussen provincie, gemeente, waterschappen, agrarische sector, bedrijventerreinen,
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en land- en tuinbouworganisaties.
• De ChristenUnie wil de agrarische bedrijven aanmoedigen verder te verduurzamen. Wij zijn voor een ontmoedigingsbeleid voor gebruik van bestrijdingsmiddelen.
• Voor verantwoord (grond)waterbeheer bevorderen wij de samenwerking tussen de agrarische bedrijven en het Waterschap.
• Onze inwoners en Plaatselijk Belangen betrekken wij actief bij ecologisch natuur-, berm- en landschapsbeheer in hun eigen buurt, door daar budget voor te geven.
• De ChristenUnie wil dat Hardenberg een SDG (Social Development Global Goals) gemeente wordt.
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Wij gaan zorgvuldig om met de beschikbare financiële middelen
Bij financieel beheer gaat het over dingen als rechtvaardigheid, noodzakelijkheid, billijkheid en verantwoordelijkheid. Om iedereen te kunnen geven waar hij of zij recht op
heeft en om tot stand te brengen wat goed is voor onze gemeente, is het belangrijk dat we onze financiële zaken goed hebben geregeld.
Niet alleen betalen, ook meeprofiteren of terugontvangen
• Als de gemeente geld overhoudt en de financiële reserve is op gewenst niveau, dan besteden we een deel van het overschot aan incidentele lastenverlichting, een deel
aan verbetering van zorg en bestrijding van armoede en een deel reserveren we voor toekomstige investeringen in grote projecten.
• De ChristenUnie gaat aan de slag met een regelluwe bijstand, om de toegankelijkheid voor degenen die er recht op hebben te waarborgen, zonder dat zij daarvoor
allerlei ingewikkelde aanvragen moeten doen.
• Er moet een bijstandskaart komen met een overzicht van alle regelingen en hoe die toegankelijk zijn.
• Het leveren van optimaal maatwerk voor mensen die leven onder de armoedegrens, bijvoorbeeld in het begeleiden naar werk, regelen van zorgtaken en inzetten van
ondersteuning heeft prioriteit.
• Voorzieningen in natura voor jongeren die in een minimum inkomenssituatie leven (zoals een kaart met een bepaalde waarde, te gebruiken voor sport of cultuur), wil de
ChristenUnie proactief ter beschikking stellen.
Financiën moeten ook duurzaam zijn
• Door onder andere een deel van de gemeentelijke grondvoorraad in te zetten voor duurzame lokale initiatieven, verminderen we actief de gemeentelijke
grondvoorraad. De ChristenUnie denkt hierbij aan het verpachten van grond aan boeren, in combinatie met duurzaamheidsafspraken over biodiversiteit.
• In goede tijden sparen wij voor minder goede tijden.
• Het uitgangspunt voor de gemeentelijke begroting is dat die sluitend moet zijn. Dit betekent dat we bij voorkeur voor uitgaven sparen in plaats van lenen.
• We voeren geen belastingverhogingen door als daar geen concrete financiële noodzaak of aanleiding toe is.
• We laten onderzoek doen naar de mogelijkheden voor differentiatie van de belastingtarieven, zoals verschillende afvaltarieven voor alleenstaanden en gezinnen of
inkomensafhankelijke afvaltarieven.

Verantwoordelijkheid en verantwoording
Wij hebben veel tijd en energie gestoken in het opstellen van dit programma. Maar meer nog dan dat: hier zit ons hart in. En natuurlijk willen we het liefst alles realiseren.
Maar in de Nederlandse politiek is het nu eenmaal zo dat je met meerdere partijen het uiteindelijke beleid maakt. En de ervaring leert ons dat we dus niet alles zo kunnen
krijgen als we willen. Daar mag u ons op aanspreken; wij zijn altijd bereid daar uitleg over te geven en verantwoording over af te leggen.

Contact & volg ons via: www.waardevolhardenberg.nl | www.hardenberg.christenunie.nl

fractie@hardenberg.christenunie.nl
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