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Stem 21 maart 2018 op de ChristenUnie!

Wij zetten ons in voor Midden-Drenthe! Zie pagina 7.

Column  
 

Gert Jan Segers 
‘Waardig ouder worden’ 
inzet campagne!

De ChristenUnie maakt van het plan ‘Waardig 

ouder worden’ een speerpunt in de campagne 

voor de gemeenteraadsverkiezingen. Partijleider 

Gert Jan Segers: “Dit thema is nadrukkelijk 

op de agenda gekomen. Het kabinet maakt er 180 miljoen euro voor vrij. Veel moet 

uiteindelijk lokaal gebeuren, zoals huisbezoeken om het welzijn van ouderen in kaart te 

brengen. De huishoudelijke hulp moet in orde zijn en projecten van vrijwilligers moeten 

gesteund worden. We moeten werk maken van het tegengaan van eenzaamheid en 

gevoelens van ‘voltooid leven’ voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door het vinden van 

nieuwe woonvormen voor ouderen die een huisgenoot, goede buur of hulpverlener in 

de buurt kunnen gebruiken”.  De ChristenUnie lanceerde het manifest voor waardig 

ouder worden in november 2016, samen met omroep MAX en de ouderenbond KBO-

PCOB. In de maanden daarna haakten diverse politieke partijen aan en kreeg het 

initiatief steun van een groep bekende Nederlanders.*

De ChristenUnie Midden-Drenthe stelt zich voor de volle 100% achter dit initiatief.

*Bron: Nederlands Dagblad 12-02-2018.

Je kunt ons vinden op 
middendrenthe.christenunie.nl

Hart voor Midden-Drenthe!
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Waar staan we voor?

ChristenUnie, partij in de samenleving
Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, 
onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan 
over ons en onze manier van samenleven.

Hart voor de samenleving Hart voor de vrijheid  
van meningsuiting

Hart voor een energie-
neutrale samenleving

Hart voor alle inwoners

Hart voor de toekomst  
van onze kinderen

Wij geloven, dat wij op deze wereld zijn geplaatst om samen  

te leven. Om een samenleving te vormen. De ChristenUnie is 

ervan overtuigd, dat het in onze samenleving om veel meer gaat 

dan om geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid 

en veiligheid.

Wij willen geen samenleving waarin ons door de overheid 

verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar wij willen 

vrijheid van meningsuiting en zelf verantwoordelijkheid nemen. 

Wij willen een gemeente waar de overheid ruimte biedt aan  

inwoners, die maatschappelijk initiatief tonen. De overheid 

is daarbij niet bepalend maar ondersteunend. We willen een 

wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die duurzaam 

leefbaar blijft, ook voor onze kinderen.

Vrijheid van meningsuiting is een van de meest es-

sentiële grondwettelijke vrijheden, die we in dit land 

hebben. Wij staan daarvoor! Bij het zoeken naar ant-

woorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons 

als christelijke partij inspireren door de Bijbel. De Bijbel 

heeft een bevrijdende boodschap, die hoop geeft voor 

de toekomst. Wij geloven, dat Bijbelse uitgangspunten 

relevant zijn voor de gemeente Midden-Drenthe.  

Die uitgangspunten gaan over mensen, over samen- 

leven en over de overheid. Die bereid zijn verantwoor-

delijkheid te nemen en samen te werken voor een 

betere samenleving.

Wij beseffen heel goed, dat de overheid niet alle vraag-

stukken gaat oplossen. De samenleving is niet maak-

baar. De overheid is er volgens de ChristenUnie wel om 

het zwakke te beschermen en het sterke te reguleren, 

om zo vrede te stichten. De Bijbel roept ons op om 

recht te doen, trouw te zijn, en nederig de weg te gaan 

die God van ons vraagt (Micha 6:8).

Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met 

de schepping. Vervuiling van de lucht, verspilling van 

materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een 

grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en 

gezondheid.

De ChristenUnie zet daarom in op een snelle en volle-

dige energietransitie binnen één generatie. Er is geen 

tijd te verliezen. Een schone en circulaire economie 

levert veel op voor ons en voor volgende generaties: 

een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere 

economie. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol. 

Wij willen zo snel mogelijk af van het gas en andere 

fossiele brandstoffen en willen ruim baan maken voor 

schone energie. Energiebesparing in de industrie,  

gebouwde omgeving en mobiliteit wordt toppriori- 

teit. Auto’s zonder uitstoot en energieneutrale huizen 

worden de norm. Grondstoffen willen wij niet verspillen, 

maar terugwinnen en hergebruiken. Wij kiezen voor de 

bescherming van waardevolle natuur en een verant-

woorde omgang met ruimte en landschap in Nederland. 

De ChristenUnie wil dat álle inwoners ongeacht huidskleur, 

overtuiging, geaardheid of anderszins zich thuis voelen in 

Midden-Drenthe. De ChristenUnie stimuleert dat inwoners zelf 

verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen en samen 

met anderen de zorg voor de samenleving oppakken. De over-

heid ondersteunt hen daarbij waar nodig.

De gemeente moet open staan voor initiatieven van inwoners, 

instellingen, bedrijven en andere organisaties, vooral als die het 

algemeen belang op het oog hebben. Hierbij past een overheid 

die meedenkt, drempels verlaagt en faciliteert.

Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente 

Midden-Drenthe moet daarom inzetten op veilige gezinnen, 

veilige scholen en veilige lokale gemeenschappen in dorpen, 

wijken en buurtschappen. De ChristenUnie wil dat kinderen die 

extra ondersteuning nodig hebben deze zoveel mogelijk dicht 

bij huis en school kunnen krijgen en dat de zorg past bij de 

identiteit van het gezin.

Het is hoog tijd om meer aandacht te besteden aan sterke en 

liefdevolle gezinnen. 

Voor kinderen en jongeren is het onderwijs een belangrijke 

plek waar ze zich cognitief en sociaal ontwikkelen en waar ze 

andere kinderen en jongeren ontmoeten. De ChristenUnie is 

voor de vrijheid van onderwijs.

Midden-Drenthe
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Kijk op onze website 

middendrenthe.christenunie.nl

Inhoudsopgave: lees het  
onderwerp van uw keuze!

1. Inleiding
 • Een samenleving met toekomst
 • Van christenen voor alle mensen
 • Programma van alle inwoners  
  voor alle inwoners

2. Betrouwbare overheid
2.1 Vertrouwen     
2.2 De gemeente, dat zijn we samen
 • Overheid en inwoner
 • Dorpen als lokale gemeenschap
 • Gemeentelijke herindeling  
  en samenwerking    
2.3 Financiën
 • Politiek is kiezen  
2.4 Privacy
 • Bescherming van persoonsgegevens 
       

3. Veiligheid
3.1 Een veilige samenleving 
 • Drugs en drank
 • Mensenhandel en uitbuiting
 • Radicalisering
 •  Ondermijning: verwevenheid tussen  

boven- en onderwereld   
  

4. Zorg
4.1 Volksgezondheid    
4.2 Zorg voor kwetsbare inwoners
 • Personen met verward gedrag
 • Mantelzorgers
 • Vrijwilligers
 • Iedereen telt mee en doet mee
 • Langer zelfstandig
 • Ouderen
 • Verslaving     
4.3 Zorg voor vluchtelingen   
   

5. Gezin, jeugd en onderwijs
5.1 Zorg voor kinderen en jongeren
 • Investeren in gezinnen
 • Effectieve ondersteuning
 • Kindermishandeling en huiselijk geweld
5.2 Onderwijs     
   

6. Werk en Inkomen
 • Aan het werk
 • Armoede en preventie
 • Schulden      
  

7. Kunst, cultuur en sport
 • Monumentenbeleid en musea
 • Bibliotheken
 • Gebouwen en sportvelden
 • Sportstimulering    
  

8. Economie     
 • ZZP-ers
 • Duurzame bedrijventerreinen
 • Bloeiende dorpskernen
 • Recreatie en toerisme
 • Gezonde agrarische sector

9. Energie, klimaat en milieu  
9.1 Energieke gemeente
 • Verbinding lokaal-regionaal
 • Participatie
 • Afscheid nemen van gas
 • Zon
 • Energiebesparing industrie   
9.2 Afvalinzameling    
9.3 Toekomstbestendig waterbeheer  
   

10. Wonen en ruimte   
10.1 Wonen
 • Toekomstige generaties
 • Woningcorporaties    
10.2 Ruimte
 • Natuur     

11. Mobiliteit    
 • Openbaar vervoer
 • Parkeren
 • Verkeersveiligheid 

12. De dorpen, buurtschappen  
en drie grote kernen    
 • Beilen
 • Westerbork
 • De Smildes
 • Dorpen, wijken en buurtschappen

Belangstelling  
voor ons verkiezings- 
programma?

Midden-Drenthe

Colofon
De foto’s van de kandidaten voor de gemeenteraad 

zijn gemaakt door Pieter Sturrus van Foto-creations 

Beilen. De andere foto’s zijn gemaakt door Andries 

van den Berg te Westerbork.

De renovatie van het Van Weezelplein te Westerbork.

Smilde: meer vaartoerisme en een mooie aanlegsteiger.

Cultuur in Beilen.  Midden-Drenthe is culturele  

gemeente 2019/2020 van Drenthe.

’t Haolerhoes in Hooghalen. Samenbindend in  

dorpsgemeenschap.
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Hart voor het hart van Drenthe

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)

Midden-Drenthe
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Hart voor het hart van Drenthe: Midden-Drenthe!

De VAM-berg: afvalbergplaats wordt toeristische 

trekpleister.

Zonnepanelen in Smilde: een mooi voorbeeld  

van verduurzaming.

Nieuw-Balinge, parel met eigen dynamiek.
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De ChristenUnie is een partij, die verantwoor-

delijkheid neemt en mee doet waar het kan. 

We stáán voor onze principes. Rentmeester-

schap is voor ons belangrijk: bouwen en 

bewaren!

In de landelijke politiek maken we deel uit van 

het kabinet Rutte III. Onze ministers zijn Carola 

Schouten (Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit) en Arie Slob (Ministerie van 

Onderwijs – basis- en middelbaar onderwijs). 

En Paul Blokhuis is staatssecretaris op het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport. De Tweede Kamer-fractie bestaat uit 

Gert Jan Segers, Joël Voordewind, Carla Dik-

Faber, Eppo Bruins en Stieneke van der Graaf.

In de provinciale politiek maken we deel uit 

van het College van Gedeputeerde Staten. 

Tjisse Stelpstra, woonachtig in Midden-Dren-

the, is onze gedeputeerde. De CU-fractie in het 

Drents Parlement bestaat uit de Statenleden 

Bernadette van den Berg-Slagter (Assen), 

Harm Henk Veldsema (Weerdinge) en Roy 

Pruisscher (Emmen). Andries van den Berg 

(Westerbork) is commissielid-niet zijnde 

Statenlid.

In de plaatselijke politiek maakten we de 

afgelopen vier jaar deel uit van het College 

van Burgemeester en Wethouders. Gert Jan 

Bent (Smilde) was en is onze wethouder. Onze 

fractie bestond uit de gemeenteraadsleden 

Henk Heideveld en Ageet van Dijken-te Vel-

de, beiden uit Beilen. Andries van den Berg 

(Westerbork) was commissielid-niet zijnde 

gemeenteraadslid.

De ChristenUnie neemt 
verantwoordelijkheid en 
doet mee!

Midden-Drenthe

1. Beilen
Een centrumplan waarbij provincie, gemeente en bedrijfsleven samen 

gaan investeren in een meer aantrekkelijk centrum. De ChristenUnie 

wenst daarbij, dat Beilen een aanzienlijk meer ‘groene’ uitstraling 

krijgt, passend bij het Drentse landschap.

2. Westerbork
Westerbork is één van onze mooie dorpen waar wonen een genot is. 

Om een toekomstbestendige woonplaats te blijven heeft Westerbork 

ruimte nodig voor nieuwbouw. De ChristenUnie pleit ervoor om ook 

voor Westerbork bouwkavelruimte te stimuleren. 

3. De Smildes
Recreatie en toerisme is verbonden met de Smildes door de plezier-

vaart op de Drentse Hoofdvaart. De ChristenUnie wil een nog meer 

aantrekkelijke aanlegsteiger realiseren in Smilde om de pleziervaart 

langer vast te houden in onze gemeente. Daarnaast vraagt de  

uitstraling van delen van Smilde om een verdere kwaliteitsimpuls 

waaronder de omgeving van het winkelgebied. 

4. Fietssnelweg
De aanleg van een ‘fietssnelweg’ tussen Beilen en Assen vanwege  

de vele (jeugdige) fietsers.

5. Lokale fietsagenda
In de gemeente wordt een lokale fietsagenda ontwikkeld vanwege  

het toenemende belang van het (o.a. elektrische) fietsverkeer;  

belangrijke thema’s in deze agenda zijn: veiligheid, parkeren, fiets 

delen en elektrisch fietsen. De VAM-berg wordt een toeristische en 

sportieve fietsattractie.

6. Parels met eigen dynamiek
Midden-Drenthe bestaat uit een groot aantal dorpen, buurten, 

buurtschappen en drie grotere dorpen. Eén voor één zijn het parels 

met hun eigen dynamiek doordat de inwoners van de dorpen ze ‘tot 

leven brengen’.  Ons verkiezingsprogramma richt zich op al die  

dorpen, wijken en buurtschappen en haar inwoners.

7. Samenwerking
Het stimuleren van samenwerking tussen Provincie, gemeente, water-

schappen, agrarische sector, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 

Drents Particulier Grondbezit en land- en tuinbouworganisaties.

8. Natuurgebied
De ChristenUnie bepleit investeringen in recreatievoorzieningen aan 

de randen van natuurgebieden waaronder wandel- en MTB-routes.

9. Agrarische sector
Landbouwondernemingen krijgen de ruimte voor een moderne  

bedrijfsvoering door uitbreiding mogelijk te maken, voor zover deze 

een bijdrage levert aan duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebe- 

sparing, milieu en landschap.

10. Toerisme
Gebiedspromotie (dorp of gebied), samen met recreatieondernemers, 

culturele organisaties, inwoners en lokale ondernemers.

11. Kamp Westerbork
Gemeentelijke ondersteuning bij de uitbouw van dit Herinnerings- 

centrum, opdat wij niet vergeten…

Bloembollenteelt in agrarisch Midden-Drenthe:

innovatief, toeristisch aantrekkelijk.

Attero te Wijster: afvalverwerking draagt bij aan  

verduurzaming.
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Tijd voor verantwoording

Terugblik op vier jaar ChristenUnie Midden-Drenthe
De bestuursperiode 2014-2018 is bijna ten einde. Vier jaar waarin veel is bereikt in 
Midden-Drenthe. Door het college en raad zijn veel besluiten genomen, die voor u en/
of andere inwoners hebben geleid tot nog plezieriger wonen in deze mooie gemeente. 
Wonen in een gemeente midden in Drenthe waar natuur uw achtertuin en naoberschap 
een werkwoord is.  

Midden-Drenthe

Verduurzaming is geen keuze maar een plicht 
•  Er is de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het verder 

verduurzamen van onze gemeente. 

•  Om geen gas en andere fossiele brandstoffen meer te gebruiken 

zullen wij als inwoners en gemeente duurzame keuzen moeten 

maken. 

•  De gemeente heeft het energiegebruik teruggebracht vanuit haar 

voorbeeldfunctie. Zo zijn er bijvoorbeeld veel straatlantaarns 

uitgerust met energiezuinige verlichting. 

•  De zonnelening om inwoners te ondersteunen om zonnepanelen te 

plaatsen op hun dak is een mooi voorbeeld van verduurzaming van 

onze gemeente.  

•  Zonnepanelenparken dragen in onze gemeente bij aan de 

opwekking van energie in onze gemeente. 

Landbouw is wat ons tot zo’n mooie gemeente maakt
• Wij zijn als ChristenUnie trots op onze agrariërs. 

•  De landbouwsector is van grote economische betekenis voor onze 

gemeente. Ook landschappelijk gezien zorgt de agrarische sector 

er voor dat wij in zo’n mooie gemeente wonen. 

•  De verduurzaming in deze sector is in volle gang! Agrariërs zijn 

ondernemers met hart voor de natuur en hun dieren. 

•  Een bedrijfstak, die volop in beweging is met nieuwe innovatie. 

Open bedrijven-dagen, de door de sector geschonken sierlijke 

bloembollen in onze gemeente en de prachtige “tulpen bij nacht”-

routes zijn voorbeelden hoe de sector verbinding zoekt met onze 

inwoners. Een compliment waard! 

Investering in nog betere infrastructuur 
•  Onze wegen worden de komende jaren duurzaam onderhouden en 

waar nodig vernieuwd.

•  De fietspaden worden in onze gemeente op het hoogste niveau 

gebracht. Wij zijn trots op Drenthe als fietsprovincie bij uitstek.

Investeren in onze mooie dorpen
• Het centrum van Westerbork is prachtig nieuw ingericht.

•  Er wordt stevig geïnvesteerd in het centrum van Beilen om 

winkelen en wonen nog aantrekkelijker te maken. 

•  In diverse dorpen zijn straten en buurten opgeknapt om wonen nog 

aantrekkelijker te maken. 

Recreatie en toerisme belangrijke bedrijfstak 

•  In onze gemeente wordt jaarlijks bijna 100 miljoen euro besteed 

door de toeristen en recreanten. Een bedrijfstak dus met echte 

ondernemers. 

•  De recreatie-ondernemers werken nauw samen met de gemeente 

om nog meer toeristen te laten genieten van onze mooie gemeente. 

•  Veel nieuwe initiatieven zijn deze periode ontstaan zoals het 

bouwen van een prachtige boomhut XXL en het stimuleren van 

camperplaatsen op campings. 

 

Onderwijs betekent investeren in onze toekomst 
•  In de afgelopen jaren zijn op alle basisscholen kindcentra 

gerealiseerd. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen het 

onderwijs en de gemeente. Daar zijn wij best trots op. 

•  Onze jeugd volgt onderwijs in moderne schoolgebouwen. Ook 

voor het voortgezet onderwijs wordt een duurzame nieuwe school 

gebouwd. 

Naoberschap is in Midden-Drenthe een werkwoord 

•  Er ligt een belangrijke taak voor de gemeente om steun te 

bieden aan inwoners, die dat nodig hebben. Wij bieden daarom 

bijvoorbeeld steun aan mantelzorgers waar nodig. 

•  In onze gemeente is zorg voor inwoners, die ondersteuning nodig 

hebben, heel goed geregeld. Naoberschap is in onze gemeente 

gelukkig geen luxewoord maar een wérkwoord. 

•  Er zijn voor jongere en oudere inwoners goede voorzieningen 

wanneer er steun nodig is in de vorm van jeugdhulp of bijvoorbeeld 

huishoudelijke hulp. 

•  Ons motto is: zelfstandig zijn waar het kan en ondersteuning 

bieden door gemeente wanneer dat nodig is. 

Cultuur is wat ons Midden-Drenthe maakt 
•  Er is een nieuwe wind gaan waaien door cultureel Midden-Drenthe. 

Tal van nieuwe initiatieven zijn ontstaan en waar nodig financieel 

ondersteund door de gemeente. Cultureel Midden-Drenthe bruist! 

•  Ook in het onderwijs is er door extra financiering door de gemeente 

veel aandacht besteed aan cultuur. Zo blijkt dat de Midden-Drentse 

basisscholen de hoogste kwaliteit cultuuronderwijs verzorgen in 

onze provincie. 

•  Midden-Drenthe is door de provincie aangewezen tot culturele 

gemeente in 2019-2020. Een prachtig resultaat, dat samen als 

gemeente en culturele sector is bereikt. 

  

Van afval naar grondstof
•  In deze periode is de gemeente overgegaan naar drie containers. 

Een duurzame keus.

•  U zult het thuis ongetwijfeld wel merken hoeveel plastic afval wij 

elke dag weggooien. Heel slecht voor het milieu. Met de derde 

container dragen wij bij aan het zorgen voor een beter milieu.  

Je kunt ons vinden op middendrenthe.christenunie.nl
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Onze kandidaten

Wij hebben hart voor het hart van Drenthe: Midden-Drenthe!

Midden-Drenthe

1. Gert Jan Bent - Smilde 
Beroep: Wethouder bij de Gemeente Midden-Drenthe
Deskundigheid: Afkomstig uit het onderwijs, heb ik mij de 
afgelopen vier jaar als wethouder mogen verdiepen in tal 
van onderwerpen en mijn steentje mogen bijdragen aan 
het nog mooier maken van onze gemeente.

2. Henk Heideveld - Beilen
Beroep: Zelfstandig ondernemer als orgelmaker
Deskundigheid: Ruimtelijke ordening. Was de afgelopen 
vier jaar fractievoorzitter ChristenUnie en voorzitter van 
de Commissie Ruimte & Groen.

3. Ageet van Dijken-te Velde - Beilen
Beroep: Directeur Christelijke Basisschool ‘Paul Kruger’
Deskundigheid: Als gemeenteraadslid heb ik In mijn 
raadsportefeuille onder andere zorg en welzijn en 
financiën. Boeiende portefeuilles met een diversiteit aan 
onderwerpen om weer mee aan de slag te gaan.

4. Henk Post - Brunsting
Beroep: Programmadirecteur bij Waterschap Drents  
Overijsselse Delta
Deskundigheid: Duurzaamheid, milieu, bouwen.

5. Gert Pronk - Beilen
Beroep: Software engineer en programmeur
Deskundigheid: ICT, Landbouw en innovatieve 
technologieën.

6. Martin van Beelen - Beilen 
Beroep: Zelfstandig ondernemer in de bouw
Deskundigheid: Bouwen, duurzaam, hergebruik 
grondstoffen.

7. Boukje van der Heide-Hoving - Hooghalen 
Beroep: Thuismoeder 
Deskundigheid: Mensenmens, natuur en gezin.

8. Arjen van Iwaarden - Smilde 
Beroep: Senior Manager bij Achmea 
Deskundigheid: Juridisch, management en financieel.

9. Gert Smit - Beilen 
Beroep: Zelfstandig ondernemer in de groenvoorziening
Deskundigheid: Praktijkgericht en hulpvaardig.

10. Leo van Essen - Zwiggelte 
Beroep: Melkveehouder
Deskundigheid: Agrarische sector.

11. Zwaantje Snippe-Pullen - Brunsting 
Beroep: Facilitair medewerker van een verzorgingstehuis 
Deskundigheid: Zorg en welzijn.

12. Hugo Waalewijn - Lieving 
Beroep: Gepensioneerd gemeenteambtenaar 
Deskundigheid: Openbare werken, groenvoorziening, 
begraafplaatsen, slachtofferhulp, hulp aan vluchtelingen/
statushouders.

13. Jannie Slingerland-Hanekamp - Beilen
Beroep: Beeldend kunstenaar 
Deskundigheid: Ontwerpen en maken van beelden in klei 
en brons. Nauw betrokken bij de zorgwereld in verband 
met de meervoudige handicaps van onze dochter.

14. Martin Sloots - Beilen  
Beroep: Voorganger van evangelische gemeente Nardus
Deskundigheid: Geloof en maatschappelijke 
ontwikkelingen bijeen brengen.

15. Andries van den Berg - Westerbork 
Beroep: Gepensioneerd 
Deskundigheid: ZZP-er in management, communicatie en 
ondersteuning bedrijven. Was lid van Commissie Ruimte 
en Groen gemeente Midden-Drenthe. Was acht jaar 
raadslid. Lid van Commissie FCBE bij de Prov. Staten.

16. Catrien Venema-van der Heide - Beilen 
Beroep: Gepensioneerd
Deskundigheid: Veel bestuurlijke ervaringen in politiek, 
kerk en maatschappij. Voormalig raadslid. Lid van het 
bestuur van de ChristenUnie Provincie Drenthe en van de 
Bestuurdersvereniging van de ChristenUnie.

17. Ebele Jan van der Laan - Beilen 
Beroep: Manager Finance Shared Service Center PostNL
Deskundigheid: Management, Financiën.

Hart voor het hart  
van Drenthe:  
Midden-Drenthe!



8 Midden-Drenthe

	

Jorik	Doornbos	Boomverzorging	

Uw	boom,	mijn	zorg!	
	

	
								Internet:	www.doornbosboomverzorging.nl		

								E-mail:	info@doornbosboomverzorging.nl	
								Tel.:		06	1391	7870	

 

Hart voor  
Midden-Drenthe 

 

Lijst 7 

 Kleine nieuwbouw
 Verbouw
 Onderhoud 

De Brootacker 1
9414 BK  Hooghalen
Tel: 0593 592 157
Fax: 0593 592 091

www.heidebouw.nl

www.kremerkeukens.nl

Raak betrokken,
zoals jij dat wilt
Met jouw stem op de ChristenUnie zorg je ervoor 
dat we het verschil kunnen maken. Maar je kunt méér doen.

De ChristenUnie vertegenwoordigt een beweging van maatschappelijk betrokken 
christenen. Zij zorgen voor een basis van gebed, advies, vrijwilligerswerk en financiële 
ondersteuning.
Er zijn verschillende mogelijkheden om betrokken te raken, op een manier die bij jouw past. 
Dat kan door financiële steun via een lidmaatschap, vriendschap of door een eenmalige 
donatie. Maar je helpt ons ook met je gebed, je steun op internet en sociale media, als 
vrijwilliger of in een actieve rol in de partij. 

Landelijk of lokaal; de keuze is aan jou!
www.christenunie.nl Geef geloof een stem

Ook werken met Gert? 
Samen uw tuin ontwerpen en/aanleggen? 

Samen uw tuin snoeien?

06-12444424

Jannie Slingerland
Kalmoes 3
9411CP Beilen
Tel: 0593  542664 

www.slingerlandbeelden.nl

Gert Jan Bent: “De ChristenUnie is voor mij een partij van mensen, die omzien naar de ander  
hoog in het vaandel hebben staan. De ChristenUnie is een partij, die samen met inwoners beleid 
wil vormgeven. Daarbij is ons uitgangspunt, dat de inwoners zelf de kracht van onze samenleving 
zijn en de gemeente waar dat nodig is een ondersteunende rol biedt”.   

Onze lijsttrekker!


