
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nieuwsbrief voor sympathisanten & 
leden in de gemeente Werkendam 
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Ervaren ChristenUnie-team klaar voor verkiezingen 
 

Het aftellen naar de gemeenteraadsverkiezingen van 7 
maart 2006 is begonnen. Nog enkele weken, dan zal 
duidelijk zijn hoe de kiezer heeft gesproken. Het erva-
ren team van de afgelopen jaren wil zich ook de ko-
mende vier jaar inzetten voor de burgers van de diver-
se kernen van de gemeente Werkendam. 
 
Voor Elkaar 
Met een duidelijk programma willen we de kiezers 
overhalen toch vooral te kiezen voor de ChristeUnie. 

Een partij die het Woord van God 
als basis hanteert. Hij heeft ons 
duidelijke normen en waarden ge-
geven, die gelden voor alle men-
sen. Hij roept ons op Hem lief te 
hebben, en onze naaste als ons-

zelf. Een prachtig uitgangspunt voor het bedrijven van 
politiek. We zijn er ‘voor elkaar’ in Werkendam. Met 
elkaar streven we naar het goede voor onze 
gemeente. 
Voor de ouderen en de jeugd, voor 
gezonden en zieken, voor boven-
modaal en minima. Waarbij zij die 
moeite hebben met het zorgen voor 
zichzelf, altijd een helpende hand 
krijgen toegestoken. Omdat dat onze opdracht is, en 
vanuit de bewogenheid van ons hart. 
 
Zorg voor elkaar 
Er is in de achterliggende jaren in onze gemeente een 
ruimhartig minima- en gehandicapten beleid gevoerd.  
Dit willen we zo houden. De regering wil dat mensen 
meer zorg krijgen van hun familie, vrienden of buren. 
Dat gebeurt in onze gemeente echter allang. 
  Professionele zorg wordt pas gevraagd  
 als alle andere mogelijkheden zijn  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
benut. Wij vinden dat er daarom niet meer druk 
mag worden gelegd op deze ‘mantelzorgers’.  
Er is meer huisvesting gekomen voor ouderen. Toch 
moet er nog meer gebeuren. In iedere kern moet een 
WoonZorgComplex komen, waar ouderen tot op  
hoge leeftijd zelfstandig kunnen wonen. 
 
Veilig bij elkaar 
We zijn blij dat het is gelukt om het Brandweer-
korps Sleeuwijk te behouden. 
De hogere politieleiding vindt 
dat het aantal (wijk)agenten in 
onze regio wel kan worden 

verminderd. 
De Christen-
Unie is tegen dit plan. Wij willen 
het hier graag veilig houden! 
Ook vinden wij dat de politie bin-

nen 15 minuten na een noodmelding op de plaats 
van de melding hoort te zijn. Geen versoepeling 
van de aanrijtijden. 
 
Een beter milieu doe je met elkaar 
Op voorstel van de ChristenUnie mag iedereen 
vier keer per jaar gratis groenafval inleveren. We 
zijn blij dat dit kan bij de twee milieustations in on-
ze gemeente.  
We willen dat de vuilcontainers 
worden gewogen, zodat nie-
mand meer betaalt dan nodig 
is. Bovendien moeten de 
tarieven omlaag wanneer blijkt 
dat de gemeente er geld aan overhoudt. Wij vin-
den dat dit geld van de burgers is, en dus weer 
naar hen terug moet! 
 Wordt vervolgd  
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