
Geef geloof 
een stem!

Maak kennis met onze kandidaten  
en onze plannen



Met elkaar
Heel veel mensen in onze provincie zetten zich dagelijks in voor anderen. Op hun werk, 

in hun gezin, voor familie, of in hun dorp of stad. Velen doen dat omdat ze geïnspireerd 

zijn door hun geloof. Omdat ze zich geroepen voelen door God om Zijn licht te laten 

schijnen in deze wereld. 

Vanuit diezelfde roeping willen wij ons inzetten in de Noord-Hollandse politiek. Om zo 

in de Provinciale Staten te zoeken naar het goede voor alle inwoners. Om te laten horen 

hoe wij Gods bedoeling met deze wereld proberen te vertalen naar concrete keuzes. Wij 

zetten ons in voor de schepping die ons gegeven is, voor een rechtvaardige samenle-

ving, en voor een maatschappij waarin oog is voor ieder mens.

In deze brochure geven een aantal van ons een inkijkje in onze motivatie en beschrijven 

we een aantal van onze ideeën voor een beter Noord-Holland. 

Doet u ook mee? Geef op 18 maart geloof een stem!
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Natuur en milieu

Wij willen de leefomgeving van mensen,  
planten en dieren verbeteren.

 •  Inzetten op verbetering van het IJsselmeer en de randmeren zodat vis 
weer terug komt.

 •  Stimuleren en ondersteunen van agrarisch natuurbeheer.

 •  Uitbreiden van biologische landbouw naar tien procent van de land-
bouwgrond in Noord-Holland.

 •  Een milieuzone voor schepen in de haven van IJmuiden, zodat oude 
vervuilende schepen niet meer welkom zijn.

 •  Handhaven van de milieunormen rondom Schiphol en geen uitbreiding 
daarvan toestaan.

 •  Aandringen op het instellen van 80 km zones op de A8 en A9 op plekken 
waar veel fijnstofoverlast is. 

Kernpunten
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‘   Een goede plek  
voor iedereen’
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We wonen een prachtige provincie! Zelf ben ik opgegroeid in Waterland. Ik houd van 
het weidse platteland, de geur van koeienmest, het water. Maar tegelijkertijd houd 
ik van de stad, waar ik ook gewoond heb. De diversiteit en de levendigheid geven me 
energie!

Ik ben in de politiek actief om er aan bij te dragen dat onze provincie voor alle mensen 
een goede plek is om te wonen. Ik geloof dat de Bijbel daarin richting kan wijzen. God 
heeft de aarde goed geschapen en Hij zal de wereld uiteindelijk volledig herstellen. 
Voor mij betekent dit allereerst dat we zuinig moeten zijn op de natuur. Niet zomaar 
overal nieuwe bedrijventerreinen bouwen of nieuwe wegen aanleggen. Het betekent 
voor mij ook dat we zorgen dat de woonomgeving van mensen prettig is. Overlast 
van wegen of industrie moet teruggedrongen worden. En ook het platteland moet 
leefbaar blijven, met voldoende voorzieningen, werkgelegenheid en bruikbaar 
openbaar vervoer.
Een onderwerp wat mij zelf na aan het hart ligt is een ‘eerlijke economie’. Mijn ideaal 
is dat we de samenleving zo inrichten dat niemand benadeeld wordt. Niet mensen 
ver weg, doordat wij te weinig betalen en mensen elders uitgebuit worden, maar ook 
niet dicht bij. Ik ben erg enthousiast over zogenaamde ‘sociale ondernemingen’, dat 
zijn bedrijven die positief willen bijdragen aan de samenleving. De provincie moet dit 
soort bedrijven stimuleren.

Ik wil graag zij-aan-zij staan met mensen die zich inzetten voor een betere 
samenleving. Door op te komen voor wat kwetsbaar is, en ruimte te geven aan wat 
waardevol is! 

‘   Een goede plek  
voor iedereen’

Michel Klein

Michel Klein
41 jaar

Getrouwd, 3 dochters

Dagelijks leven: 
Onderzoeker en docent afdeling 
Informatica Vrije Universiteit 

Vrijetijdsbesteding: 
Mensen adviseren over en 
helpen met het installeren van 
zonnepanelen

Motto: 
“ Zet je in voor de bloei van de 
stad waarin je terecht bent 
gekomen, want de bloei van de 
stad is ook jullie bloei.” (naar 
Jeremia 29:7)

Hobby: 
Er op uit trekken met m’n gezin

Muziek: 
Psalmen voor Nu



Economie

Wij willen een eerlijke prijs  
voor eerlijk werk.

 •  Bestrijden van winkelleegstand: geen outletcentra en geen nieuwe 
winkelgebieden buiten de dorpen en steden.

 •  Bestaande bedrijventerreinen beter gebruiken voordat nieuwe gemaakt 
worden.

 •  Noord-Holland wordt een fair trade provincie.

 •  De provincie stimuleert ‘social enterprises’, ondernemingen die de 
maatschappelijke missie van hun bedrijf voorop stellen en waarvoor geld 
verdienen van secundair belang is.

 •  Havens versterken en verduurzamen.

Kernpunten
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Vervoer

Wij staan voor goed en toegankelijk openbaar 
vervoer in onze provincie.

 •  Verkeersknelpunten rondom Alkmaar oplossen met geavanceerd 
verkeersmanagement.

 •  Texelhopper kans geven; doel is beter en fijnmaziger openbaar vervoer, 
soms zijn andere oplossingen nodig dan vaste lijnen.

 •  Een verbetering van de ontsluiting van Noord-Holland-Noord,  
onderzoek mogelijkheden spoorverdubbelingen.

 •  Geen Duinpolderweg: geen onnodig asfalt, bescherming van kwetsbare 
natuur.

 •  Geen aparte busbaan voor de HOV ‘t Gooi (Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer) in Huizen.

 •  Een duurzame oplossing voor spoorproblematiek in ’t Gooi.

Kernpunten
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‘ Ook in de politiek een 
duidelijk verschil maken’

8



Als iemand die midden in de samenleving staat hoor ik vaak geluiden dat mensen 

de politiek (en hierbij de keuzes en beslissingen) heel vaak niet begrijpen en dat 

is jammer. Daarom is het belangrijk om in gesprek te blijven met iedereen. Ik heb 

gemerkt dat dit helpt, dat mensen hierdoor juist het vertrouwen (terug)krijgen in de 

politiek en in de gaten krijgen dat ze niet alleen ‘mogen’ stemmen, maar dat al deze 

bijzondere stemmers er echt toe doen! 

Zeker van ons als ChristenUnie-SGP mag u blijven verwachten dat wij blijven werken 

aan een eerlijke, betrokken en liefdevolle samenleving! Ik ben erg dankbaar dat ik 

mij mag inzetten om onze mooie provincie voor iedereen leefbaar en toegankelijk te 

houden.

Wat een aantal belangrijke punten zijn: 

 

 • de zorgen van de leegloop van sommige plaatsen waaronder Den-Helder; 

 • de nieuwe ‘participatiesamenleving’,

 • investeren in duurzame energie; 

 • en niet te vergeten de veranderingen (voor iedereen) wat betreft de zorg.

Het is geweldig dat wij dit zo goed mogelijk mogen opvangen met de ChristenUnie! 

De SGP biedt mij de mogelijkheid om te laten zien dat je ook in de politiek een 

duidelijk verschil kan maken in het ‘soort’ politiek dat je voert; zoals God ons leert: 

Zorg goed voor elkaar, de aarde en de dieren en laten wij ieder mens als medemens 

zien.

Timo Joosse
31 jaar

Woont in Heemskerk

Dagelijks leven: 
Werkt als kok in een ziekenhuis

Hobby: 
Vissen, koken, sporten, fitnessen

Timo Joosse
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Energie

Wij zetten ons in voor een volledige overgang 
van fossiele naar hernieuwbare energie.

 •  Windmolenexploitanten dragen bij aan een fonds voor leefbaarheid.

 •  Omwonenden moeten kunnen participeren in windmolenprojecten.

 •  Windmolens bij voorkeur plaatsen in industriële gebieden (bijv. rondom 
het Noordzeekanaal). Regelvrije zones om te kunnen experimenteren 
met innovatieve duurzame energie.

 •  Stimuleren van lokale en regionale initiatieven voor kleinschalige 
energieopwekking.

 •  Geen winning van schaliegas.

 •  In aanbestedingsvoorwaarden worden eisen opgenomen over 
verantwoord energie- en grondstoffengebruik.

Kernpunten
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Leven, wonen & zorg

Wij willen er voor zorgen dat Noord-Holland 
een fijne woonplek is voor iedereen.

 •  Stimuleren dat leegstaande kantoorgebouwen worden omgebouwd tot 
appartementen.

 •  Knelpunten in de jeugdzorg bij gemeenten oplossen.

 •  Gemeentelijke herindeling moeten niet van bovenaf opgelegd worden.

 •  Een goede spreiding van zorgvoorzieningen.

 •  Gemeenten ondersteunen in het toezicht op het handhaven van de 
aanrijtijden.

Kernpunten
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‘ Geef geloof  
een stem!’
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‘Geef geloof een stem’ is mij op het lijf geschreven. Niet alleen omdat ik van zingen 

houd, maar omdat ik geloof en dat wil uitdragen. Geloven is voor mij dagelijks bid en 

werk, dat is in actie komen en doen. Het is omzien naar mensen, omdat ieder mens er 

toe doet.

Daarom vind ik leefbaarheid een belangrijk thema. Ik vind dat mensen zich thuis 

moeten voelen in hun omgeving, of dat nu de plek is waar je woont, werkt of voor de 

ontspanning bent. Mobiliteit speelt hierin een belangrijke rol. Concreet betekent dat in 

Noord-Holland dat we moeten inzetten op goed en hoogwaardig openbaar vervoer zo-

dat je kunt komen waar je moet wezen. Maar mobiliteit is ook een rolstoeltoegankelijke 

bus en bushalte, en het is ruimte voor fietsers.

Op het platteland, zoals in de kop van Noord-Holland, en aan de randen van steden en 

gemeenten, staat de leefbaarheid onder druk door krimpende bevolking of werkgele-

genheid. Voorzieningen trekken weg, bedrijventerreinen verpauperen door leegstaande 

kantoren, te dure busverbindingen worden opgeheven. 

Daar kunnen we wat aan doen. We kunnen vrijwilligersinitiatieven – ik noem als voor-

beeld de Belbus – stimuleren. Wanneer kantoorpanden structureel leegstaan maken we 

het mogelijk dat je het als woonruimte mag gebruiken. We zorgen voor goede spreiding 

en bereikbaarheid van basis- en middelbare scholen.

Samenleven gaat niet vanzelf, daar moeten we aan blijven werken. Daar zet ik me voor 

in. Dat is voor mij ‘geloof een stem geven’.

Marijke Terlouw
36 jaar 

Woont in Huizen

Studeerde sociale geografie

Dagelijks leven: 
Werkt als eindredacteur en  
projectencoördinator

Motto: 
Kies niet de makkelijkste weg, 
maar de beste

Wordt geïnspireerd door: 
“Voor zover u dit voor een van 
deze geringste broeders van Mij 
gedaan hebt, hebt u dat voor 
Mij gedaan.” Mattheüs 25:40

Hobby: 
Zingen, reizen

Marijke Terlouw
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‘ Zorg dragen voor  
elkaar is een onmisbare 
eigenschap van een  
gezonde maatschappij’
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Persoonlijk hecht ik veel waarde aan onderlinge verantwoordelijkheid tussen mensen. 

Ik streef er dan ook constant naar om solidariteit tussen mensen te versterken. Het 

is belangrijk dat we zorg dragen voor zij die dat zelf niet kunnen. Dat hoeft niet altijd 

van bovenaf geregeld te worden. 

Als jurist zet ik mijzelf bijvoorbeeld dagelijks in om gedupeerde huishoudens te 

beschermen tegen malafide schuldeisers. Ik probeer op deze wijze mensen een stem 

te geven die niet voor zichzelf op kunnen komen. Ook dat is zorg dragen voor elkaar. 

Het komt te vaak voor dat huishoudens, die het al financieel zwaar hebben, door zulke 

oneerlijke praktijken in een financieel neerwaartse spiraal worden getrokken. Dit 

heeft invloed op alle aspecten van hun dagelijks leven, waaronder hun gezondheid. 

Tegenwoordig staat zorg dragen voor elkaar onder druk. Als we kijken aan de 

mantelzorg, jeugdzorg, de mogelijke hervormingen binnen ons zorgstelsel en de zorg 

voor ouderen en mensen met een beperking zien we een hoop uitdagingen. Om de 

verbondenheid in de samenleving en daarmee solidariteit met kwetsbaren overeind 

te houden, streeft de ChristenUnie dan ook naar een betere zorg voor elkaar, waarin 

meer nadruk wordt gelegd op eigen verantwoordelijkheid voor wie dit kunnen dragen, 

maar waarin meer ruimte is voor onderlinge verbondenheid en ‘omzien naar elkaar’ 

met het oog op wie op hulp zijn aangewezen. 

Ik geloof dat menswaardige zorg voor een ieder beschikbaar moet zijn. En zorg 

dragen, dat doen we samen. Geef geloof een stem.

Don Ceder
25 jaar 

Woont in Amsterdam

Dagelijks leven: 
Werkt als jurist 

Motto: 
Ik geloof in politiek gebaseerd op christelijke waarden:  
rechtvaardig, barmhartig en persoonlijk

Hobby: 
Piano spelen, dj, theater

Don Ceder
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Vijf redenen om ChristenUnie-SGP te stemmen:

1.  Omdat wij houden van Noord-Holland en geloven in de mensen die er wonen.
In Noord-Holland wonen meer dan 2,7 miljoen mensen. Mensen met plannen en idealen, 

mensen met wensen en mensen met zorgen. Wij hebben hart voor al deze mensen!

2.  Omdat wij ons in Noord-Holland willen inzetten voor  
de leefbaarheid in de regio’s.
Dat betekent betrouwbaar en fijnmazig openbaar vervoer.  

Dat betekent ook zorg voor de natuur. En zorgen voor een  

schone leefomgeving en veilige wegen.

3.  Omdat wij werk willen maken van een eerlijke economie 
met duurzame werkgelegenheid. 
Wij willen ruimte geven aan ondernemers die maatschappelijke 

winst belangrijker vinden dan geld. En we willen innovatieve 

manieren om hernieuwbare energie op te wekken stimuleren. 

Wij werken aan gelijke kansen voor iedereen, ook voor mensen 

met een (arbeids)handicap.

4.  Omdat wij kiezen voor een zorgzame samenleving.
Een samenleving waarin mensen de talenten die ze van God 

hebben gekregen kunnen inzetten. Een samenleving waarin we 

elkaar helpen wanneer dat nodig is. We willen vrijwilligerswerk 

ondersteunen, zorgen voor mantelzorgers. 

5.  Omdat wij samen met christenen uit vele kerken en organisaties het beste voor 
de provincie Noord-Holland zoeken.
De ChristenUnie-SGP wil samen met al die anderen die zich vanuit hun geloof inzetten 

werken aan een beter Noord-Holland. Daarom geven we geloof een stem!

Stem bij de verkiezingen voor de Waterschappen en 
de Provinciale Staten op 18 maart ChristenUnie-SGP!

Lijsttrekker Michel Klein


