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Zeeland

Wij mensen zijn waardevol omdat we door God geschapen zijn.
Gods schepping is een geschenk waarop we zuinig willen zijn,
allereerst in onze eigen omgeving. Zeeland is ons thuis, onze regio
die we veilig en leefbaar door willen geven aan onze kinderen.
Dit is waarvoor de ChristenUnie zich in Zeeland wil inzetten:

Waardevolle mensen
Waardevolle schepping
Waardevolle regio
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Waardevolle
mensen

Waardevolle
schepping

Waardig ouder worden

Hernieuwbare energie

Ouderen vereenzamen; er lijkt steeds minder tijd te zijn voor omzien naar elkaar. De ChristenUnie geeft

Voor onze energievoorziening zullen we moeten overschakelen op bronnen als wind, water en zon. Omwille van

daarom prioriteit aan waardig ouder worden. Samen met gemeenten zetten we in op goede bereikbaarheid

het welzijn van onze (klein)kinderen.

van zorg en welzijn.

Biodiversiteit
Jong in Zeeland

De schepping is ons thuis. Daar zijn we zuinig op. De ChristenUnie zet in op het versterken van de

Jongeren die in Zeeland wonen, werken en studeren; dat is niet altijd vanzelfsprekend. Zeeland vergrijst en

biodiversiteit in Zeeland, waar dat mogelijk is. Het beleid mag een stuk ambitieuzer.

ontgroent. De ChristenUnie wil jongeren actief behouden door het versterken van:
- Onderwijs

Groene bermen

- Openbaar vervoer

De ChristenUnie wil meer aandacht voor beheer van het openbaar groen. Door forser in te zetten op

- Actieve matching van studenten en bedrijven

ecologisch bermbeheer worden de soortenrijkdom en het landschap op een slimme manier versterkt;
natuurgebieden worden verbonden.

Vrijwilligers
De ChristenUnie gelooft in de kracht van de samenleving. Vrijwilligers zijn daarbij een positieve en onmisbare

Vooruit met bomen

factor. We ondersteunen vrijwilligers waar mogelijk.

De ChristenUnie wil vooruit met het verbeteren van het landschap, de biodiversiteit en het vastleggen van
CO2 in planten. Niet achteruit. Dat is op dit moment binnen de Zeeuwse politiek helaas niet vanzelfsprekend.

Zeeuwse cultuur

Het duurt decennia eer een boom de grootte van een omgehakt exemplaar terug heeft. Als er bomen of groen

Cultuur zegt iets over onze identiteit, het is er onderdeel van. We leven in een tijd van globalisering. Voor de

worden gekapt, moet hetzelfde areaal en zo mogelijk meer worden teruggeplant.

ChristenUnie zijn cultuureducatie, erfgoed en kleinschalige initiatieven van inwoners van groot belang.

Zoet water
Verantwoord ondernemerschap

Het regent vaker hard en het is langer

We zijn niet alleen voor onszelf op de wereld. Een economie van de menselijke maat werkt.

droog. Daarom wil de ChristenUnie

De ChristenUnie geeft zoveel mogelijk ruimte aan duurzaam en sociaal ondernemerschap.

voldoende opslag voor zoet water in

We willen aan de slag met Ondernemers voor Ondernemers.

polders, natuurgebieden en bijvoorbeeld
kreekruggen. Natuur en landbouw

Veilig wonen

moeten daarvan profiteren.

Zeeland ligt grotendeels onder NAP, de zeespiegel

Het Volkerak-Zoommeer blijft zoet.

stijgt. De ChristenUnie is voor bouwen op locaties
met weinig risico op wateroverlast.
Daarnaast vragen we aandacht voor:
Gezonde zoetwaterpartijen in woonwijken
Het opvangen van zware hoosbuien
Gescheiden afvoer van riool- en regenwater
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Waardevolle
regio

Samen sterk
Zeeland is klein. We zijn sterk van elkaar afhankelijk en moeten naar buiten toe als een eenheid optreden. De
ChristenUnie is voor een kleine, slagvaardige en efficiënte overheid, dicht bij de mensen. Daarom willen we
nauwere samenwerking tussen Provincie, Waterschap en gemeenten. Fuseren doen we alleen bij breed draagvlak. Concreet wil de ChristenUnie:
Burgers en bedrijfsleven nauw betrekken bij besluitvorming
Voorkomen dat verschillende overheden apart hetzelfde werk doen
Overheden die met één mond naar burgers spreken

Provincie en Waterschap
Vooral de Provincie en het Waterschap kunnen veel intensiever samenwerken. De ChristenUnie zet daarbij in
op de volgende speerpunten:
Zeeland ontwikkelen als internationale proeftuin voor waterkennis
Zeeland slim laten meebewegen met het klimaat
Behoud van het areaal bomen en groen

Zeeland veilig
De ChristenUnie wil het verpauperen van onze provincie tegengaan. Samen bestrijden we ondermijnende criminaliteit, afvalstort in de polder en zijn we alert op veiligheid.

Goede wegen
De ChristenUnie wil dat overheden
gezamenlijk investeren in de kwaliteit
van wegen en fietspaden.
Per saldo moet de kwaliteit van wegen
omhoog.
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Zeeland

