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Praatjes vullen geen gaatjes. Geen woorden maar daden! Dat is wat Johannes ongeveer bedoelt met:

‘we moeten niet liefhebben met woorden, maar met waarachtige daden’.

Maar wat is liefhebben? Johannes legt het
voor ons uit: Liefhebben is je met hart en
ziel inzetten voor anderen, voor hun
levensgeluk in navolging van Jezus.
Concreet betekent het dat je helpt wan-
neer je ziet hoe ellendig iemand er licha-
melijk of geestelijk aan toe kan zijn. Die lief-
de voor de medemens vindt zijn oorsprong
in God, die ons eerst heeft liefgehad en ons
gemaakt heeft tot zijn kinderen voor wie
Hij zorg heeft. Wie zijn mond vol heeft over
liefde, maar zijn medemens in de steek laat,
is onwaarachtig. Laten wij de liefde die wij
van God ontvangen hebben, zichtbaar
maken in een leven van liefde voor en in
dienstbaarheid aan onze naaste.
Ook in de politiek zullen we in navolging
van de woorden van Johannes moeten
laten zien dat we ons met hart en ziel inzet-

ten en de mensen liefhebben. Maar ook
dat we transparant en integer politiek
bedrijven en onze woorden omgezet wor-
den in daden. In mijn tijd als raadslid en als
statenlid, mocht ik zo nu en dan horen: als
de ChristenUnie-SGP iets zegt of schrijft,
dan is het altijd met tact, zinvol en opbou-
wend en geen flauwekulpraat of partijreto-
riek. Laten we dat vasthouden!

Het komend jaar staat weer in het licht van
de Provinciale verkiezingen! Een campag-
neteam zal er hard aan gaan trekken om in
ieder geval onze verloren 2e zetel van 2011
weer terug te halen. Niet alleen het cam-
pagneteam, maar een ieder zal mee moe-
ten helpen om kiezers te overtuigen van
onze speerpunten en waar we als
ChristenUnie-SGP voor staan. Ik roep een

We moeten niet liefhebben
met de mond … maar
waarachtig met daden

ieder op om mee te doen, mee te denken
en vooral het werk te gedenken in uw
gebed.

We staan vlak voor Kerst en op eerste
Kerstdag gedenken wij de komst van Jezus
als mens naar deze aarde, met als doel om
de kloof die er door de zonde is ontstaan
tussen God en ons te overbruggen en ons
weer met God de Vader te verzoenen. Met
Hem verbonden, mogen wij ervaren wat
echt leven is. We mogen ons onder alle
omstandigheden geborgen weten in Hem.

Geert Jongsma, fractievoorzitter
ChristenUnie-SGP Noord-Holland

De ChristenUnie-SGP
(steun)fractie wenst u
en de uwen een
gezegend kerstfeest
en een gelukkig 2015.

Geert Jongsma
Frank Visser
Jan van Zaane
Michel Klein
Ko van de Poel
Klaas-Jan Knol
Tjeerd Faber
Johan Paul de Groot

Ik werk aan de Vrije Universiteit als
onderzoeker/docent bij de afdeling
Informatica. Ik ben opgegroeid in
Waterland en heb daarna in
Amsterdam gewoond. Sinds 10 jaar
woon ik in Bussum, samen met mijn
vrouw, onze drie dochters en tijde-
lijk ook een pleegdochter. In
Bussum ben ik raadslid geweest
voor de ChristenUnie. Daarnaast
ben ik betrokken bij de lokale duur-
zame energiecoöperatie Watt Nu. Ik
word geïnspireerd door de belofte
van de komst van Gods Koninkrijk
op deze wereld. Ik wil mij graag
laten inschakelen in de politiek
zodat af en toe al iets zichtbaar mag
worden van Zijn Koninkrijk.

Even voorstellen:
Michel Klein
nr. 1 op de kandidatenlijst

voor de verkiezingen van 2015



Als provincie krijgen we vanuit het Rijk middelen om nieuwe fiets-

infrastructuur aan te leggen. Daarbij geldt een verdeelsleutel van

50%voor de provincie en 50%voor de gemeenten. Eenmooie kans

om knelpunten in het fietswegennet op te lossen, zo lijkt het.

Veel gemeenten zitten echter vanwege
de economische omstandigheden en de
fors lagere Algemene Uitkering van het
Rijk in zwaar weer. Consequentie daar-
van is dat veel gemeenten de 50% eigen
bijdrage niet kunnen ophoesten en daar-
door geen beroep op de subsidie kun-
nen doen, waardoor de knelpunten blij-
ven bestaan.

Aan de andere kant zijn er gemeenten,
die wat ruimer bij kas zitten en daardoor
volop een beroep op deze subsidie kun-
nen doen, waardoor allerlei projecten
gerealiseerd worden, waarbij de vraag
gerechtvaardigd is wat het knelpunt of
de onveilige situatie precies is.

De ChristenUnie-SGP is van mening dat
de middelen zo effectief mogelijk moe-
ten worden ingezet, zodat de werkelijke

knelpunten worden opgelost en niet de
meest prachtige, maar overbodige pro-
jecten worden gerealiseerd.

Daarom pleit de ChristenUnie-SGP
ervoor om de verdeelsleutel te wijzigen
in 90% provinciale middelen en 10%
gemeentelijke cofinanciering.

Aanvragen dienen daarbij beoordeeld te
worden op basis van aspecten als bereik-
baarheid, veiligheid en leefbaarheid,
waarbij de bereikbaarheid van OV-
knooppunten, eventueel via fietssnelwe-
gen meegewogen moet worden.

“Middelen voor
fiets-infrastructuur
moeten effectiever”

‘Daarom pleit de
ChristenUnie-SGP voor
een andere verdeelsleutel’

Frank Visser beëdigd als

duo-commissielid
De Statenfractie was dankbaar
dat de ontstane vacature vanwe-
ge het vertrek van Hugo
Veldhuizen per direct ingevuld
kon worden door Frank Visser,
waardoor de fractie op volle
sterkte door kan tot de verkie-
zingen in maart 2015.

In het dagelijks leven is Frank werk-
zaam als medewerker van de
Tweede Kamerfractie van de
ChristenUnie in Den Haag en daar-
naast is hij fractievoorzitter van de
gemeenteraadsfractie van de
ChristenUnie in Haarlem. Bij zijn
beëdiging tot duo-commissielid
ontving hij uit handen van de
Commissaris van de Koning Johan
Remkes een bos bloemen en de
felicitaties van de Statenleden. Als
fractie wensen wij Frank veel suc-
ces, maar bovenal Gods zegen toe
bij zijn werkzaamheden voor de
Provincie Noord-Holland.

Even voorstellen: Don Ceder
nr. 2 op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 2015

Ik ben opgegroeid in Amsterdam Zuidoost en woon nog steeds in deze mooie stad,
waar de meeste nationaliteiten ter wereld samenkomen. Na mijn studie rechten heb
ik juristenkantoor Anti Incasso opgericht, een kantoor dat is gespecialiseerd in het bij-
staan van huishoudens die geteisterd worden door malafide incassobureaus. Recent
heb ik samen met Carola Schouten (ChristenUnie) bij Jeroen Pauw gezeten om aan-
dacht te vragen voor een wetsvoorstel over schuldhulpverlening. De samenleving
begint bij jezelf en daarom ben ik lid geworden van de ChristenUnie. Als volksverte-
genwoordiger namens de ChristenUnie kan ik handen en voeten geven aan mijn
geloof en dienstbaar zijn aan de wereld om mij heen. Ik geloof in politiek, gebaseerd
op christelijke waarden: rechtvaardig, barmhartig en persoonlijk.



Een enthousiast campagneteam is gestartmet de voorbereiding van de verkiezingscampagne voor de

provinciale statenverkiezingen op D.V. 18 maart 2015. Een belangrijk onderdeel van de campagne is

dat alle kandidaten gevraagd worden zo veel mogelijk mensen in hun eigen omgeving te stimuleren

om op onze partijen te gaan stemmen. Mensen stemmen immers graag op mensen die ze kennen en

vertrouwen!

Het campagneteam heeft plannen om
een videospot te maken waarin karakte-
ristieke of voor ons belangrijke plekken
in Noord-Holland in beeld worden
gebracht en de lijsttrekker uitlegt waar-
om mensen op de ChristenUnie-SGP
zouden moeten stemmen. Als u sugges-
ties heeft welke beelden volgens u zeker
niet mogen ontbreken, laat het ons
weten!

Campagne Verkiezingen Provinciale Staten op 18 maart 2015

Het campagneteam is ook bezig met de
voorbereiding van regio- en werkbezoe-
ken. Het is de bedoeling met alle
ChristenUnie / SGP fracties in Noord-
Hollandse gemeenten te spreken en
lokaal te kijken wat er speelt. Als u sug-
gesties heeft voor werkbezoeken of wilt
u thema’s aan de orde stellen, waar we
zeker van op de hoogte moeten zijn, laat
het ons weten!

Daarnaast is het voornemen om contact
te zoeken met kerken in Noord-Holland
en met hen in gesprek te komen over
onderwerpen die ook politiek belangrijk
zijn. En ook omgekeerd: kerken vervullen
steeds vaker een belangrijke maatschap-

‘Mensen stemmen immers
graag opmensen die ze
kennen en vertrouwen’

pelijke rol. Wij willen dan ook graag
weten hoe wij de kerken kunnen steu-
nen in hun maatschappelijke activitei-
ten. Als u suggesties heeft, laat het ons
weten!

Heeft u zelf ideeën of suggesties?
Weet u plekken waar veel potentiële
stemmers op onze partij komen?
Wilt u brochures verspreiden?
Graag hoort het campagneteam
van u! Mail naar:
campagne@noordholland.christenunie.nl

“Jeugdzorg niet over
de schutting kieperen”
Op 1 januari 2015 wordt de Jeugdzorg overgedragen naar de gemeenten en
het is gebleken dat meer dan de helft van de Nederlandse Gemeenten niet tij-
dig de contracten heeft afgesloten. Zelfs bij het ter perse gaan van deze
nieuwsbrief moeten nog contracten getekend worden.

”Ontslag voor 95 vakspecialisten op het gebied van opvoedondersteuning en spe-
cialistische jeugdzorg.”, zo kondigde Bureau Jeugdzorg recentelijk aan. En tegelij-
kertijd rinkelen de alarmbellen van de VNG: “Meer dan helft Nederlandse gemeen-
ten haalt deadline Jeugdzorg niet” zo sprak de VNG in Binnenlands Bestuur. Maar,
laat de VNG geruststellend weten: “waarschijnlijk komt het wel goed”.

Een bekend spreekwoord luidt: “de wens is de vader van de gedachte”. Het kan ech-
ter niet bestaan dat de continuïteit, professionaliteit en effectiviteit van de jeugd-
zorg niet méér is dan een wens. De ChristenUnie-SGP wil harde garanties dat jeugd
niet in de knel komt door organisatorische of financiële problemen bij de transitie.
De ChristenUnie-SGP wil dan ook €2.250.000 reserveren als noodfonds, zodat het
college van Gedeputeerde Staten bij mogelijke knelpunten direct kan ingrijpen. Bij
de begrotingsvergadering was onvoldoende steun voor dit voorstel en daarom
komen we hier in het voorjaar van 2015 op terug.

24 januari 2015: High Tea

De Statenfractie van de
ChristenUnie-SGP organiseert op
zaterdag 24 januari van 15:00 –
17:00 uur de jaarlijkse High Tea.
Tijdens deze bijeenkomst voor
raads- en bestuursleden van
zowel de ChristenUnie als de SGP
is er volop gelegenheid om
elkaar te ontmoeten en van
gedachten te wisselen.

Belangrijk thema voor deze bijeen-
komst zijn de aanstaande verkie-
zingen van Provinciale Staten op
D.V. 18 maart 2015. Naast lijsttrek-
ker Michel Klein zullen veel kandi-
daten aanwezig zijn om met u en
elkaar kennis te maken en na te
denken over de campagne.

De High Tea zal plaatsvinden in
Paviljoen Welgelegen, het voor-
malig buitenverblijf van onder
meer Lodewijk Napoleon en prin-
ses Wilhelmina van Pruisen, aan de
Dreef 3 te Haarlem.



‘Wij hebben het college
gevraagd binnenkort met
concrete plannen voor
burgerparticipatie te komen’

Windenergie
Windenergie is een belangrijk thema op dit moment in de provinciale politiek. De Rijksoverheid heeft

de provincie Noord-Holland de opdracht gegeven om in totaal 685,5 Megawatt (MW) aan windener-

gie te realiseren. Dat is twee keer zo veel als er momenteel in onze provincie wordt opgewekt. Een

groot deel van de extrawindmolenswordt op ditmoment al gebouwd in deWieringermeer,maar voor

105,5 MW (zo’n 35 molens) moet nog een plek worden gevonden. Het college van Gedeputeerde

Staten heeft een voorstel gedaan voor een aantal gebieden waar de windmolens zouden kunnen

komen (voornamelijk West-Friesland, ten oosten van Schagen, rondom Nieuw-Vennep en in het

Noordzeekanaal-gebied).

Voor de fractie van de ChristenUnie-SGP
staat het buiten kijf dat we ons in moe-
ten zetten voor een omslag van fossiele
energie naar duurzame energie.
Windmolens zijn daar een onmisbaar
onderdeel van. De fractie heeft altijd
gepleit voor het zo veel mogelijk plaat-
sen van windmolens in industriële
gebieden. Wij zijn daarom blij met de
keuze voor het Noordzeekanaal-gebied
als voorkeursalternatief.

Tegelijkertijd weten we dat windmolens
veel weerstand op kunnen roepen. Op
het voorstel van het college van GS zijn
153 zienswijzen binnengekomen! Onze

fractie heeft daarom herhaaldelijk
gepleit om meer werk te maken van bur-
gerparticipatie. Wanneer omwonenden
mede-eigenaar kunnen worden van
windmolens, en ook meedelen in de
opbrengsten, is het draagvlak vaak stuk-
ken groter! Er zijn in Friesland en in
Denemarken hele goede voorbeelden
van regelingen die er voor zorgen dat
dorpsgemeenschappen profiteren van
windmolens in hun buurt. Wij hebben
het college gevraagd binnenkort met
concrete plannen te komen om te zor-
gen dat omwonenden meer baat heb-
ben bij windmolens in hun omgeving.

Als vast lid van de steunfractie van
de ChristenUnie-SGP volg ik de
provinciale politiek op de voet,
waarbij mijn interesse vooral uit-
gaat naar het beheer van de schep-
ping en de economische ontwikke-
lingen. Nu ik geen vaste baan meer
heb, probeer ik mij als vrijwilliger
zoveel mogelijk in te zetten voor
kerk en maatschappij. Zo geef ik
onder meer belastingadvies aan
uitkeringsgerechtigden, bied waar
nodig administratieve ondersteu-
ning, begeleid muzikaal in kerkelij-
ke gemeenten en verricht ik de
nodige hand- en spandiensten bin-
nen de SGP. Ik sta actief in juist de
christelijke politiek omdat ik geloof
dat Gods Woord van belang is voor
zowel provincie als inwoners.

Even
voorstellen:

Jan van Zaane
nr. 4 op de kandidatenlijst
voor de verkiezingen van

2015



Cultuur is belangrijk voor de samenleving in Noord-Holland. Meedoen met de samenleving en kennis

nemen van kunst en cultuur ontwikkelt begrip voor anderenmet andere normen enwaarden. Kunst en

cultuur weerspiegelen de normen en waarden en het ontwikkelingsniveau van de maatschappij.

Cultuureducatie,
een provinciale taak

als vierde Unesco-werelderfgoed, nog
ongeveer 14.000 Rijksmonumenten. Tel
daarbij op evenveel provinciale en
gemeentelijke monumenten en dan is
duidelijk dat onze provincie een rijkdom
heeft aan cultuurhistorie en cultuurhis-
torische objecten om trots op te zijn.

Dit gevarieerde en unieke aanbod kan
alleen blijvend behouden worden als wij
Noord-Hollanders ons bewust zijn van
de geweldige toegevoegde waarde die
dit brengt. Cultuur verrijkt en ontwikkelt
de samenleving.

Daarom moeten we blijven investeren
cultuureducatie op de scholen in Noord-
Holland. Want ook nu is Noord-Holland,
net als in de afgelopen eeuwen, nog
altijd een provincie waarin creativiteit en
innovatie centraal staan. Zij zijn een
belangrijk onderdeel van onze kennis-
economie.

Deze investering in cultuureducatie in
Noord-Holland wordt nog belangrijker
nu de rijksoverheid de afgelopen jaren

fors heeft bezuinigd op de cultuursector.
Tegelijk ligt het niet voor de hand dat
gemeenten de zorg voor cultuureduca-
tie van de provincie gaan overnemen
omdat zij het financieel steeds moeilijker
hebben. Bovendien zijn kunst en cultuur
niet alleen van lokaal belang, maar heb-
ben vooral een regionale functie, wat
eerder genoemde erfgoederen maar
eens te meer duidelijk maken.

De ChristenUnie-SGP is van mening dat
de provincie haar verantwoordelijk moet
nemen om de cultuureducatie te waar-
borgen in het onderwijs, zoals dit tot op
heden is gerealiseerd.

‘Cultuur verrijkt
en ontwikkelt

de samenleving’

Afscheid Hugo Veldhuizen

In de commissie Ruimte &Milieu
kreeg Hugo Veldhuizen een
warm afscheid als duo-commis-
sielid namens de Statenfractie.

Aanleiding voor zijn terugtreden is
de fulltime studie, waarmee hij is
gestart en die de komende tijd zijn
volledige aandacht opeist.

"De ChristenUnie-SGP staat voor
solide en betrokken bestuur en dat
vraagt om een grote inzet. Het
komend jaar kan ik vanwege mijn
studie onvoldoende tijd hieraan
besteden en dan is het verstandig
om afstand te nemen en daarom
ben ik ook niet beschikbaar voor
het lijsttrekkerschap of de kandida-
tenlijst."

De Statenfractie en het bestuur
van de Provinciale Unie zijn dank-
baar voor zijn grote inzet in de
afgelopen periode en wensen
hem veel succes en zegen toe.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat
zich juist in Noord-Holland zoveel monu-
menten en erfgoederen bevinden. Al
eeuwenlang kenmerkt Noord-Holland
zich door een samenleving waarin ruim-
te is voor creativiteit en innovatie, een
maatschappij met ruimte voor uitwisse-
ling van ideeën en voor beïnvloeding
door vreemde culturen.

Het bracht ons welvaart én welzijn. Dat
resulteerde erin dat Noord-Holland nu in
het bezit is van maar liefst vier Unesco-
werelderfgoederen, drie daarvan zijn
voorbeelden bij uitstek van wat creativi-
teit en innovatie een samenleving kan
brengen: de Amsterdamse grachtengor-
del, de Stelling van Amsterdam en
Droogmakerij de Beemster. Daarnaast
heeft de provincie, met de Waddenzee

Ik ben afgestudeerd als sociaal
geograaf en in het dagelijks leven
werkzaam als eindredacteur en coör-
dinator projecten. Buiten werktijd zit
ik niet stil. Zo ben ik actief als secreta-
ris voor het Hineni Symfonie Orkest
en voor de bewonersvereniging van
mijn buurt. Ik besteed ook tijd aan
zingen, zowel in koor en als solist.
Voor de ChristenUnie ben ik
bestuurslid van de kiesvereniging
Gooi-Noord. Ik leef in een mooi wel-
varend land met een grote verschei-
denheid aan mensen en wensen.
Samenleven gaat alleen niet vanzelf,
daar moet je aan blijven werken. Daar
wil ik actief aan meewerken, dat is
voor mij ‘geloof een stem geven’.

Even voorstellen:
Marijke

Terlouw
nr. 3 op de kandidatenlijst

voor de verkiezingen van 2015



Samen met ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber heeft een delegatie van de plaatselijke en provin-

ciale ChristenUnie op 20 augustus meegewerkt aan de Boskalis Beach Cleanup Tour 2014.

aandacht komen voor de grote hoeveel-
heden afval in zee en de gevolgen hier-
van voor het milieu en het leven in zee.
Daarom ondersteun ik dit initiatief van

Met vrijwilligers van Stichting De
Noordzee werd van het strand zwerfaf-
val opgeruimd tussen Callantsoog en
Julianadorp. Dik-Faber: ,,Er moet meer

Beach Cleanup Tour 2014

In Noord-Hollandworden 96 natuurgebieden beheerd door de stichting LandschapNoord-Holland.Met

maar liefst 6000 vrijwilligers wordt 4.448 hectare natuur beheerd. Daarmee levert deze onafhankelijke

stichting, die al sinds 1936 bestaat, een geweldige bijdrage aan het natuurschoon in Noord-Holland.

De provincie Noord-Holland moet stevig
bezuinigen en het college van
Gedeputeerde Staten heeft in het najaar
van 2014 het voorstel ingebracht om de
subsidie aan Landschap Noord-Holland af
te bouwen met € 1.167.000, zodat in 2018
nog € 762.800 resteert.
Het afbouwen van deze subsidie bete-
kent dat de continuïteit van het natuurbe-
heer in gevaar komt. De functie van
Buitengewoon Opsporingsambtenaar
komt te vervallen en daarmee wordt toe-
zicht en preventief optreden fors vermin-
derd. De inzet en ondersteuning door de
vele vrijwilligers komt in gevaar.

De ChristenUnie-SGP is van mening dat
effectiever en efficiënter natuurbeheer
nauwelijks mogelijk is dan het huidige
bedrag van ruim één miljoen euro.
Hiermee kunnen 6000 vrijwilligers niet
alleen met passie hun werk blijven doen,
maar ook actief zijn als ambassadeurs
voor het Noord-Hollandse landschap.

Om dit onverstandige voorstel van
Gedeputeerde Staten te wijzigen heeft de
ChristenUnie-SGP samen met GroenLinks,
de Partij voor de Dieren, 50+ en de SP een
amendement ingediend met als doel
deze voorgenomen bezuiniging onge-

daan te maken. Helaas bleek de coalitie,
bestaande uit VVD, CDA, D66 en de PvdA
de rijen te hebben gesloten en niet bereid
om de stichting Landschap Noord-
Holland de helpende hand toe te steken.

De ChristenUnie-SGP zal hier echter na de
verkiezingen van maart 2015 op terug
komen en met een nieuw voorstel komen
om te voorkomen dat deze stichting met
al die duizenden vrijwilligers in de kou
komt te staan.

Landschap Noord-Holland

harte. Samen afval opruimen voor een
beter milieu!” In 2014 hebben 1.479 vrij-
willigers ruim 20 ton kilo afval van de
Nederlandse stranden gehaald.



Redactie:
Geert Jongsma
(fractievoorzitter)
Johan Paul de Groot
(fractiemedewerker)

Contactadres:
Fractie ChristenUnie-
SGP Noord-Holland
Paviljoenslaan 9
2012 JE Haarlem
fractie@noordholland.christenunie.nl

Colofon

Wat kunt u doen als ‘gewoon’ lid of als kiesvereniging?

➊ Wij willen samen met al die anderen die zich vanuit hun geloof inzetten werken
aan een beter Noord-Holland. Daarom geven we geloof een stem!

➋ Wij zetten ons in voor schoon, efficiënt en toegankelijk openbaar vervoer
➌ Wij maken werk van een schone, veilige en gezonde leefomgeving
➍ Wij willen zorgvuldig omgaan met de schepping en kwetsbare natuur versterken
➎ Wij willen leegstaande (kantoor) panden inzetten voor het oplossen van sociale

woningnood en studentenhuisvesting
➏ Wij willen aanpak van winkelleegstand en dus geen concurrerende outletcentra of

andere detailhandel aan de rand van dorpen en steden
➐ Wij willen inzetten op duurzame werkgelegenheid en stimuleren kansen in de offs-

hore, visserijsector, landbouw en duurzame industrie
➑ Wij willen eerst de bestaande bedrijventerreinen benutten voordat nieuwe plan-

nen ontwikkeld worden
➒ Wij zetten in op een omslag van fossiele naar duurzame energie
➓ Wij willen dat de provincie alert is op zorgknelpunten en deze oplost indien nood-

zakelijk

HELP
ONS

en U
ZELF

10 redenen om ChristenUnie-SGP te stemmen:

Even voorstellen: Klaas-Jan Knol
nr. 5 op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 2015

Ik ben opgegroeid in de historische havenstad Hoorn, momenteel woon ik in
Hoofddorp, gelegen in de mooie Haarlemmermeerpolder. Na mijn studie techni-
sche bedrijfskunde ben ik gaan werken bij Schneider Electric, een wereldwijde spe-
cialist op het gebied van energiemanagement. De ChristenUnie biedt mij een podi-
um om op te komen voor degenen die buiten de boot vallen in de maatschappij en
om mij in te zetten voor een duurzame leefomgeving. Belangen van de lokale
inwoners moeten serieus worden genomen bij afwegingen in de provinciale poli-
tiek. Ik geloof in een pragmatische politieke benadering om oplossingen te vinden
voor economische, infrastructurele en maatschappelijke problemen.

• Laat weten dat u achter de ChristenUnie-SGP staat!• Stuur enkele dagen voor de verkiezingen een mailbericht naar uw familie- en ken-
nissenkring• Help mee met het folderen op de markt of in een winkelstraat• Hang een poster voor de ramen of help met plakken• Doe mee aan werkbezoeken of bijeenkomsten• Laat ook via Social Media weten dat u de ChristenUnie-SGP leuk vindt• Ook is het – persoonlijk – gebed in deze verkiezingstijd heel belangrijk• Kijkt u voor meer informatie op de provinciale website of stuur een mail naar
campagne@noordholland.christenunie.nl


