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Voor geloofwaardige 
gemeentepolitiek



Midden-Groningen is een gemeente om trots op te zijn. U weet 
dat want u woont er. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Neem 
nu de aardbevingen! Daar hebt u niet om gevraagd! Ook niet 
om de scheuren. Daar worden u en wij niet vrolijk van. Daarom 
willen we dat die schade wordt vergoed. De gemeente helpt u 
daar bij.

Wij willen:
• Minder gas dus minder aardbevingen.
• Geen zoutwinning in onze gemeente.
• Meer geld voor het maken van uw huis.
• Hulp bij de aanvraag door de gemeente.

Op die manier blijft het wonen in Midden-Groningen plezierig. 
Daarin heeft u vast ook wensen. Een schone buurt. Onderhoud-
en groen. Mooie routes door onze natuurgebieden. Sport die 
betaalbaar is voor iedereen. Actief en gezond. 
Midden-Groningen wordt steeds meer een gemeente waarop u 
trots bent. 

Wij willen:
• Goed onderhouden straten en wijken.
• Nieuwe routes door de natuur.
• Goede sportvoorzieningen dicht bij huis.
• Geen grote windparken.

De ChristenUnie past goed op uw geld. Wij gooien het niet 
over de balk. U betaalt niet meer dan nodig is. Lijsttrekker en 
kandidaat wethouder Jan Jakob Boersma heeft als uitgang-
spunt “Met geld van de burgers ga je zorgvuldig om!” Als 
wethouder financiën heeft hij laten zien dat hij goed op de 
gemeentelijke portemonnee past.

Wij willen:
• Een betaalbare gemeente.
• Lage belastingen.
• U helpen wanneer u niet kunt betalen.

Op een goede manier oud worden. Wie wil dat nu niet.  Voor 
veel mensen geldt dat ze langer thuis wonen. Waardig ouder 
worden is een van de belangrijkste speerpunten van de 
ChristenUnie.

Wij willen:
• Bereikbare zorg. Als het kan in een multifunctioneel 
           centrum.
• Een passende invulling voor de vrijgekomen tehuizen in 
           ‘t Olderloug in Slochteren en Gockingaheem in                                          
 Noordbroek.
• Goede hulp in het huishouden.


