Zorgzaam
en Koersvast
Wij, als SGP’ers, willen betekenisvol zijn voor álle

betekenis zijn in onze mooie gemeente. Met een

inwoners. In een onzekere tijd zoeken we voor en

vaste koers, de Bijbel als anker. Hoe we dat doen?

met elkaar naar rust en stabiliteit. Dat begint met

Hieronder vindt u een korte samenvatting met zes

verbinding en respect voor elkaar. Een samenleving

heldere speerpunten. Stem op ons en geef ruimte

die we samen vormen! Als SGP willen we echt van

voor een koersvast en zorgzaam bestuur!

Onze gemeente moet één van de
meest gezins- en kindvriendelijke
gemeenten van Nederland worden
Lijsttrekker en wethouder Nees van Wolfswinkel

Aandacht voor...
...zondagsrust

Ieder mens is uniek en waardevol. Naar
Bijbelse normen en waarden zorgen wij
voor elkaar. Met ruimte voor verschil en
oog en oor voor íedereen.

Wij geloven dat de zondag als rustdag bedoeld
is om God en elkaar te dienen. Wat ons betreft
is er op deze dag geen ruimte voor een (sport)
evenement of een winkelopenstelling.

...de schepping

...het gezin

Verantwoord omgaan met Gods schepping
is onze opdracht, iedere dag. Genietend
van het goede en zuinig zijn én blijven
op deze aarde. Dát is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.

Een stabiel gezin biedt kinderen veiligheid.
Er komen ook situaties voor waarin opvoeden onder druk staat of niet lukt. Juist dán
wil de SGP er zijn, met de beste zorg en
ondersteuning op het geschikte moment.

...wonen

...ondernemers

Voor iedereen die in onze gemeente wil wonen, moet er woonruimte beschikbaar zijn.
Dat vraagt om voldoende huur- en koopwoningen, zodat jongeren en ouderen passend
en betaalbaar kunnen wonen. Ook zetten we
actief in op het verduurzamen van bestaande woningen en infrastructuur.

Wij staan voor een sterke regionale economie met regelgeving die ondernemerschap
en innovatie stimuleert. Dat vraagt om een
evenwichtige balans tussen economie, milieu en werkgelegenheid. Passende huisvesting en goede bereikbaarheid zijn hiervoor
onmisbaar!

€

...elkaar
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Henry
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Rob
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