
Op 18 maart 2015 zijn er in heel Nederland 
verkiezingen. Deze verkiezingen gaan over het 
bestuur van de provincies. Dit noemen we: Provinciale 
Statenverkiezingen 2015. 

Aan de verkiezingen doen veel politieke partijen mee. 
Elke partij heeft eigen plannen en ideeën voor Fryslân. 
Die zijn opgeschreven in verkiezingsprogramma’s. De 
ChristenUnie doet ook mee. 

De ChristenUnie is een christelijke partij. Wij geloven 
in God en in Jezus Christus; wij geloven in wat er in de 
Bijbel staat. Waar het in het christelijk geloof om gaat, 

is dat we God liefhebben boven alles en onze naaste 
als onszelf. Dat proberen wij elke dag te doen, ook in 
de politiek. 

Omdat het christelijk geloof zo belangrijk voor ons is, 
vragen we iedereen die gelooft op de ChristenUnie te 
stemmen. Ons verkiezingsmotto is: ‘Geef geloof een 
stem!’

Kort samengevat komen onze plannen en ideeën  
hier op neer: 

Geloof in zorg, geloof in werk en geloof in Fryslân.

Programma ChristenUnie ‘In gewone taal’

Fryslân

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN 2015

Je kunt op deze mensen stemmen: v.l.n.r. 
Reitze Douma (5), Richard Klerks (4), Anja Haga (1), Ynze de Boer (3), Wiebo de Vries (2)



Goede treinen en bussen
Het is belangrijk dat mensen gemakkelijk naar hun 
werk, school, de stad of het ziekenhuis kunnen 
reizen. En ook naar andere plaatsen in Nederland. 
Dat betekent dat er in heel Fryslân goede treinen en 
bussen moeten zijn. Wij vinden dat dit nog wel beter 
kan.

 Meer toeristen in Fryslân
Fryslân is een mooie provincie om vakantie te vieren. 
Het is heel belangrijk dat er goede autowegen, 
fietspaden, wandelpaden en vaarroutes zijn. Hoe 
meer toeristen er naar Fryslân komen, hoe meer 
banen dat oplevert voor inwoners van Fryslân.  

Meer mensen aan het werk
Wij willen dat bedrijven waar mensen werken de kans 
krijgen om verder te groeien. Als dat lukt, kunnen er nog 
meer mensen gaan werken. 

Makkelijker  
een bedrijf beginnen

Wij willen dat het makkelijker wordt om een eigen bedrijf 
te beginnen. Er zijn meer bedrijven nodig die mensen 
een baan geven die al heel lang geen werk meer hebben 
of die een beperking hebben.  

Geen koopzondagen
Wij vinden het niet goed als de winkels elke zondag 
open zijn. Kleine winkeliers zijn dan nooit meer vrij. 
Of ze verliezen hun klanten omdat die naar de grote 
winkels gaan die wel altijd open zijn. Uiteindelijk zullen 
de kleine winkels het dan niet meer redden. Dat willen 
we niet. Daarom willen wij dat de winkels op de meeste 
zondagen dicht blijven.

1

5

4

2

3

GELOOF IN WERK
Mensen worden gelukkig als ze bezig zijn met dingen die ze goed kunnen. Daarom is het 
belangrijk dat iedereen een opleiding kan volgen en werk vindt dat bij hem past. Helaas 
zitten nu heel veel mensen zonder werk. Wij willen dat de overheid nog meer haar best 
gaat doen om er nieuwe banen bij te krijgen. Want als je werkt, doe je mee en ben je 
meer betrokken bij alles wat er gebeurt. 

Fryslân



GELOOF IN ZORG 
De ChristenUnie wil dat mensen goed met elkaar omgaan. We zijn er om elkaar te helpen. 
Als iemand niet voor zichzelf kan zorgen, moeten anderen dat doen. Familie, buren of 
vrienden. Wanneer dat niet lukt, kan de overheid helpen. Zorg voor elkaar betekent:

Zorgen voor mensen 
die op de vlucht zijn

Er zijn mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en 
daarom naar Nederland vluchten. Bijvoorbeeld omdat 
er in hun land oorlog is of omdat ze een bepaald geloof 
hebben. Deze mensen moeten veilig in Nederland 
kunnen wonen. Voor kortere of langere tijd en als het 
nodig is voor altijd.

Zorgen dat het veilig is  
voor iedereen

Er zijn mensen die werk moeten doen dat ze niet willen 
doen of dat slecht voor hen is. Soms krijgen ze veel te 
weinig geld voor hun werk. Voor hen is Nederland niet 
veilig. Dat willen wij veranderen. Want iedereen heeft 
recht op veilig en eerlijk werk.

Zorgen dat mensen  
gezond zijn en blijven

Het is belangrijk om goed te bewegen en te sporten. 
Daar word je gezonder van. Maar dat lukt alleen als er 
voldoende mogelijkheden voor zijn. Wij willen dat ieder-
een de kans krijgt om meer te sporten en te bewegen, 
ook als je oud bent of gehandicapt. 

Zorgen dat mensen 
zelfstandig kunnen 
blijven wonen

Wij willen dat mensen die oud of ziek zijn, zo lang 
mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen. 
Daarvoor hebben ze wel voldoende zorg in de buurt 
nodig. Dat betekent bijvoorbeeld dat er dokters en 
verzorgenden in de buurt moeten zijn. En als iemand 
in een rolstoel komt te zitten, dan moet het huis daar 
op worden aangepast. 

Zorgen voor de mooie 
dingen die we in onze 
provincie hebben

Wij willen zuinig zijn op mooie en oude dingen in 
onze provincie, zoals schilderijen, kunstwerken en 
kerkjes. Over honderd jaar moeten mensen daar toch 
ook nog van kunnen genieten? Dat betekent dat we 
die oude en mooie dingen goed moeten bewaren en 
daar geld voor over hebben.
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GELOOF IN FRYSLAN
Wij geloven dat mensen de taak hebben om goed voor de aarde te zorgen. Mensen, 
dieren, bloemen en planten moeten het hier goed hebben. Niet alleen nu, maar ook 
in de toekomst. Hoe laten we de aarde achter voor onze kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen? We mogen er geen bende van maken.

Ben je het hiermee eens? 
Geef geloof een stem.  

Stem ChristenUnie!

Schone energie vinden
Op dit moment halen we veel energie uit gas 
en olie. Die energie maakt de lucht vies. Het is 
belangrijk om schone energie te vinden die de lucht 
niet vuil maakt en niet gevaarlijk is voor mensen. 
Daarom willen wij zoveel mogelijk zonne-energie, 
windenergie en energie uit water halen. Als we 
daar ons best voor doen, dan zorgen we goed voor 
Fryslân en voor de toekomst.  

Trots op de Friese taal
Fryslân is de enige provincie met een eigen taal. Dat 
is echt bijzonder. Wij willen er samen voor zorgen 
dat kinderen thuis en op school Fries kunnen leren. 
Want een eigen taal, is iets om trots op te zijn.

Mooiste provincie blijven
Fryslân is de mooiste provincie van Nederland. Laten 
we ervoor zorgen dat onze provincie zo mooi blijft. 
Daar hebben we iedereen bij nodig en zeker de 
boeren. Want zij werken elk dag met dieren en in de 
natuur. 

Eten kopen  
van de Friese boeren

Boeren en tuinders zorgen ervoor dat we elke dag eten 
krijgen. Denk aan melk, vlees, groenten, fruit en brood. 
Als we dit voedsel van onze eigen Friese boeren en 
tuinders kopen, steunen we hen én sparen we het 
milieu. Het eten komt van lekker dichtbij.

Minder stroom  
en water gebruiken

We moeten meer ons best doen om de lucht, het water 
en de grond schoon te houden.  Onze manier van leven 
kost heel veel stroom en water. Het is belangrijk dat we 
daar zuiniger mee omgaan. We kunnen bijvoorbeeld 
minder lang douchen en niet onnodig lampen laten 
branden. 
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www.christenunie.frl
www.facebook.nl/CUFryslan
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