
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Geloof in Leusden 
Wat vindt de ChristenUnie-SGP belangrijk voor Leusden! 

Verkiezingsprogramma in eenvoudige taal 

      Gemeente Leusden 2018-2022 
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Verkiezingsprogramma 2018-2022 in eenvoudige taal 

 
Op 21 maart kiest Leusden een nieuwe gemeenteraad. 
Jij kunt ook kiezen wie er in de gemeenteraad komt.  
Dat noemen wij stemmen.  
 
 

 
Ik ben Karolien Pouwels-Koopman  
Ik zit in de gemeenteraad voor de ChristenUnie-SGP.  
 
In deze folder leg ik uit wat onze partij belangrijk 
vindt.  
Bijvoorbeeld voor kinderen.  
Voor arme mensen.  
Voor de mensen die in Leusden wonen. 
  
Ik kies voor de ChristenUnie-SGP.  
Want ik vind die partij het beste. Jij ook? 
Stem dan ChristenUnie-SGP.  
Op woensdag 21 maart. 
  

 
 
 
 
Ik ben Jan Overweg  
Misschien kennen jullie mij wel. 
Of heb je mijn foto wel eens in de krant gezien. 
Ik ben wethouder. 
Ik kom bij heel veel mensen in Leusden op bezoek. 
Ik wil goed voor alle mensen in Leusden zorgen. 
Zodat ze goed wonen. 
En dat ze hulp krijgen als dat nodig is. 
Ik wil graag dat alle mensen gezond leven en werken. 
 
Ik kies ook voor de ChristenUnie-SGP. 
Ik vind die partij het beste.  
Omdat mensen van die partij naar God luisteren. 
En omdat ze goed voor alle mensen willen zorgen. 
 

 



Kiezen is stemmen  

Je mag kiezen als je achttien jaar of ouder bent.  
Kiezen voor een nieuwe gemeenteraad heet stemmen.  
Met de post krijg je een oproepkaart.  
En een lijst met alle namen van partijen.  
Op de kaart staat waar je mag stemmen.  
Op die kaart staat ook wanneer je mag stemmen.  
Die kaart neem je mee als je gaat stemmen.  
  
 
Verkiezingsprogramma  
Wil je weten op wie je moet stemmen?  
Lees dan de verkiezingsprogramma’s.  
Elke partij heeft een eigen verkiezingsprogramma.  
In het verkiezingsprogramma staat wat de partij belangrijk vindt voor Leusden.  
Je kiest de politieke partij die jij het beste vindt.  
Of de politicus die je het beste vindt.  
Jij kunt straks ook stemmen.  
 
  
De ChristenUnie-SGP 
De ChristenUnie-SGP is een politieke partij.  
Het is een christelijke partij.  
De mensen van de ChristenUnie en SGP geloven in God en in Jezus. 
Wij willen goed voor alle mensen zorgen. 
Wij vinden dat alle mensen belangrijk zijn. 
 
Wil je weten wat de ChristenUnie-SGP belangrijk vindt voor Leusden?  
Lees dan ons het verkiezingsprogramma op de volgende bladzijden.  
Wij hebben 8 dingen opgeschreven. 
Die vinden we heel belangrijk voor de mensen in Leusden. 
 
Wil je nog meer weten over ons? 
Je kunt veel lezen op onze website. 
https://leusden.christenunie-sgp.nl/ 
En op facebook vertellen wij ook heel veel. 
https://www.facebook.com/ChristenUnieLeusden/ 

 

 

https://leusden.christenunie-sgp.nl/
https://www.facebook.com/ChristenUnieLeusden/


 
 

 

Zorgen voor alle mensen  
De ChristenUnie-SGP vindt alle mensen belangrijk. 
Gezonde mensen, zieke mensen.   
Mensen met een beperking. 
Als ze ziek zijn moeten ze snel hulp krijgen. 
Hulp kun je vragen aan familie, buren of vrienden. 
Lukt het niet meer met de familie of anderen? 
Dan wil de gemeente je altijd helpen. 
 
 
Zorgen voor arme mensen 
Er zijn veel arme mensen.  
Ook in Leusden.  
De ChristenUnie-SGP wil dat arme mensen niet meer arm 
zijn.  
Daarom moeten ze geholpen worden.  
Zodat ze elke dag hun eigen eten kunnen kopen. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
De aarde  
Wij moeten goed voor de dieren en de planten zorgen. 
Bomen en struiken en gras zijn gezond voor mensen. 
In Leusden is heel veel groen. 
Daar zijn we blij mee. 
We willen veel groen houden. 
Dan kan iedereen lekker wandelen. 
Of sporten. 
 
De aarde is heel mooi gemaakt. 
We moeten zuinig zijn op de aarde.  
Dat doen we door onze vuilniszak naar de ondergrondse 
container te brengen.   
En we gaan op de fiets of lopend naar de winkel. 
Misschien doen we zelfs wel een zonnepaneel op ons dak. 
En we gebruiken niet heel veel stroom. 
Dan blijft de lucht schoon.  
De ChristenUnie-SGP vindt dat we goed voor de aarde 
moeten zorgen. 
 
 

  



 

Zorgen voor een huis 
Alle mensen hebben een huis nodig om in te wonen. 
Sommige mensen hebben niet veel geld. 
De ChristenUnie-SGP wil dat zij wel in een huis kunnen 
wonen. 
Daarom moeten er veel goedkope huizen gebouwd 
worden. 
En iedereen moet ook met een rolstoel in huis kunnen 
komen. 
Sommige mensen hebben geen huis.  
Dat is heel erg.  
De ChristenUnie-SGP wil deze mensen helpen.  
Zodat ze weer in een huis kunnen wonen. 
 

 
 

 

 
 
Iedereen is belangrijk 
De ChristenUnie-SGP vindt alle mensen gelijk en 
belangrijk. 
Sommige mensen zijn blind, of zitten in een rolstoel. 
Veel oude mensen lopen met een rollator. 
Zij moeten allemaal goed over de straat kunnen. 
Mensen moeten zich veilig voelen op straat.  
Daar wil de ChristenUnie-SGP voor zorgen.  
Het is fijn als je je veilig voelt in je buurt. 
Mensen moeten elkaar helpen. 
Dat is goed. 
 

 
 
 

 

 
 
Samen leven  
In Leusden wonen veel mensen, bijna 30.000. 
Achterveld en Stoutenburg horen ook bij Leusden. 
De ChristenUnie-SGP wil dat al die mensen samen fijn met 
elkaar kunnen wonen:   

 mensen zijn vriendelijk voor elkaar.  

 samen gaan ze leuke dingen doen. 

 ze doen boodschappen voor elkaar. 

 ze helpen als iemand ziek is. 
We worden blij als buren aardig voor elkaar zijn. 
Zo kunnen wij fijn samen leven in Leusden.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zorgen voor de kinderen 
De ChristenUnie-SGP vindt kinderen belangrijk.  
De ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat kinderen het 
thuis fijn hebben. 
We willen hun vaders en moeders daarbij helpen. 
Kinderen moeten het leuk hebben op school. 
En kinderen moeten veilig door Leusden kunnen fietsen.  
En in speeltuintjes kunnen spelen. 
 
 
 
 
Werken en uitrusten 
Werken is fijn.  
Werken is goed.  
Je verdient dan geld om alles te betalen. 
De ChristenUnie-SGP vindt dat iedereen mag werken. 
Ook als je het moeilijk vindt. 
Dan helpen we jou om werk te vinden. 
Werk bij een bedrijf in de buurt.  
In Leusden zijn veel bedrijven. Fijn. 
Voor de boeren willen we goed zorgen. 
Want zij zorgen voor  genoeg eten voor iedereen. 
En dat het buiten het dorp zo mooi is. 
 
Werk is niet het belangrijkste.  
Mensen moeten ook uitrusten.  
Dat vindt de ChristenUnie-SGP belangrijk.  
Wij vinden de zondag een mooie rustdag. 
Dan hebben mensen tijd om naar de kerk te gaan. 
Of om voor elkaar te zorgen.  
En andere leuke dingen te doen. 

  
 
 

 

  

En nu….  
Nu weet je wat de ChristenUnie-SGP belangrijk vindt voor Leusden.  
Je hebt het verkiezingsprogramma gelezen.  
Ga jij stemmen op 21 maart? 
En ga je ook op de ChristenUnie-SGP stemmen? 
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