
Wĳ zĳn ChristenUnie Dronten

Op 21 maart mag iedereen weer stemmen. 

We kiezen dan de gemeenteraad. 

Je kunt uit veel partijen kiezen.  

Onze partij heet de ChristenUnie.  

Op de lijst zijn wij nummer 4.  

Dit zĳn onze mensen
Voor de ChristenUnie werken veel mensen. 
Je ziet ons op de foto: 

1. Jaap Oosterveld 

2. Marloes Hotting 

3. Marianne Witteveen 

4. Roelof Siepel 

5. Ingrid Paalman 

6. Michel Degenhardt 

Wij willen samen met jou Dronten mooi 
maken!

  
Dit zijn onze mensen: 

 Michel, Marianne, Jaap, Marloes, 
Roelof en Ingrid. 

  

Jaap Oosterveld is onze lijsttrekker.  
Hij staat op nummer 1. 

ChristenUnie Dronten 
Dit willen wĳ in Dronten!



 

Kinderen zĳn belangrĳk
Dronten moet veilig zijn voor kinderen.

Er moeten mooie speelplaatsen zijn.
En goede scholen. Als er hulp nodig is,

moet die hulp dichtbij huis zijn.
Ook in Biddinghuizen en Swifterbant. 

 

 

Iedereen is belangrĳk
Wij vinden iedereen belangrijk.
Ook als je ouder wordt.
Jong of oud, we moeten goed voor elkaar zorgen.
Dronten moet een fijne plek zijn om te leven. 

 

De aarde moet mooi blĳven 
God heeft de wereld gemaakt.
We moeten goed voor de aarde zorgen.
De lucht moet schoon zijn.
En de straten moeten schoon zijn. 

 

Genieten is belangrĳk
Als je sport, danst, muziek maakt of tekent
heb je plezier. Kinderen kunnen dat op school leren.
Maar ook voor volwassenen is dat fijn.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen dat kan leren. 

 

Leven en werken is belangrĳk 
Er moet meer werk zijn in Dronten.

Voor iedereen die kan werken.
Want iedereen hoort er bij.

Je moet dichtbij huis kunnen werken.
Zodat je niet elke dag ver hoeft te reizen.

Dronten moet veilig zĳn
Je moet in Dronten veilig kunnen fietsen

en lopen. Als dat nodig is moet de goede
hulp er snel zijn. Politie, brandweer of
ziekenauto. Dat vinden we belangrijk.
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