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ChristenUnie, partij in de samenleving 

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen.  

De ChristenUnie gelooft dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit. 

We willen een gemeente waarin we omzien naar elkaar. Een gemeente die leefbaar blijft, ook 

voor onze kinderen. 

Niet bij brood alleen 

Ons programma laat zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin 

iedereen meetelt. Wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een 

dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een 

duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.  

 

Dit vatten we samen in onze kernboodschap. De ChristenUnie: 

 Zorgt dat iedereen meetelt 

 Investeert in de toekomst van kinderen 

 Komt op voor (godsdienst)vrijheid 

Geef geloof een stem 

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke 

partij inspireren door de Bijbel. Wij geloven dat christelijke uitgangspunten in de politiek 

relevant zijn voor Rijssen-Holten. De overheid is er volgens de ChristenUnie om het zwakke te 

beschermen en het sterke te reguleren. 

Speerpunten waar de ChristenUnie voor staat 

• De ChristenUnie blijft principieel inzetten op het gesloten houden van winkels op 

zondagen. Koopzondagen zien wij als een ongewenste stap richting een 24-uurs 

economie. Wij willen voorkomen dat kleine zelfstandigen om economische motieven 

hun winkel op zondag moeten openstellen en dat winkelpersoneel verplicht wordt op 

zondag te werken.  

• De ChristenUnie wil betrouwbaar en constructief meewerken aan het besturen van de 

gemeente. Geen beloftes doen die niet zijn na te komen. 

• De lokale lastendruk stijgt in principe niet meer dan de inflatiecorrectie. 

• Identiteitsgebonden zorg voor onze kwetsbare jeugd en ouderen. 

• Mantelzorgers en vrijwilligers faciliteren. 

• Bestrijden van eenzaamheid ouderen. 

• Versterken van MBO- en HBO-aanbod. 

• Onderwijsgebouwen zijn duurzaam en hebben een goed binnenklimaat. 

• De ChristenUnie wil armoede bestrijden. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij 

extra aandacht. 

• De ChristenUnie komt op voor alle ondernemers (ook zzp-ers). 

• Versterken en verfraaiing van de winkelcentra. 

• De ChristenUnie stimuleert oprichting van energiecoöperaties. 

• Stimuleren van voldoende bouw van sociale huurwoningen. 

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) 


