
 

 

Samen recht doen 
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Inleiding 
ChristenUnie, partij in de samenleving 

 

De ChristenUnie is een christelijk-sociale partij. Dat betekent dat we het als onze opdracht 

zien om alles wat kwetsbaar is op onze wereld te beschermen en alles wat waardevol is te 

versterken. Vanuit ons geloof kiezen we voor een samenleving waar mensen er voor elkaar 

kunnen zijn. Een samenleving die sterk is, met een overheid die gemeenschappen 

ondersteunt. 
 

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn bijzonder. Bijzonder omdat we als 

samenleving een enorm lastige periode achter ons hebben gehad. Maar ook bijzonder omdat 

we in Medemblik voor heel belangrijke keuzes staan voor de toekomst. Keuzes over hoe we 

zorgen dat voldoende jongeren nog in onze gemeente een woning kunnen vinden. Keuzes 

over hoe we Medemblik een stukje groener en milieuvriendelijker doorgeven aan onze 

kinderen. En keuzes over hoe we de saamhorigheid en solidariteit in onze samenleving 

versterken. 

 

We zijn dankbaar dat we de afgelopen vier jaar in de gemeenteraad van Medemblik mee 

hebben kunnen praten en denken over zulke keuzes. En dankbaar het christelijk-sociale 

geluid ook in Medemblik sterk hoorbaar te hebben gemaakt. 

 

Jij telt mee 

Ieder mens is uniek en waardevol voor God. Wie je ook bent, wat je achtergrond ook is: jij 

telt mee. De ChristenUnie is blij met de kleine gemeenschappen waar mensen tot bloei 

komen. Om die bloei te dienen, moet de overheid vertrouwen geven. 

 

Menselijke maat 

Te vaak is een systeem belangrijker dan mensen. Te vaak blokkeren kille doelen en regels 

de menselijke maat. Te vaak is er nauwelijks nog oog voor die ene. Te vaak is er 

wantrouwen waar vertrouwen nodig is. Dit moet radicaal anders. Het is nu tijd om recht te 

doen. 

 

Iedereen recht doen 

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner die bijdraagt in Medemblik en aan iedereen 

die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan de schepping. Recht doen aan het kind 

wat opgroeit in armoede, en aan slachtoffers van mensenhandel. Wij willen recht doen aan 

woningzoekenden en recht doen aan onze waardevolle lokale economie in Medemblik en 

Westfriesland. 
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We kunnen niet zonder rechtvaardige regels. Maar ook niet zonder de ruimte om daarvan af 

te durven wijken om iemand weer perspectief te geven. Ruimte voor oplossingen op maat. 

Daarom zet de ChristenUnie zich in voor een samenleving, voor ons land en jouw stad of 

dorp, waar we recht doen. 

 

Bent u benieuwd naar hoe we als ChristenUnie concreet invulling geven aan onze 

uitgangspunten? Lees dan ons verkiezingsprogramma verder door. Mocht u vragen hebben 

over het programma of over de ChristenUnie Medemblik, neem dan vooral contact op via 

christenunie.medemblik@gmail.com 

 

 

Silva Visser 

Lijsttrekker ChristenUnie  
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Hoofdstuk 1 Een begripvolle overheid 

 

Medemblik is pas een samenleving als mensen elkaar echt zien en helpen, verbinding 

zoeken en over verschillen praten. Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Jij 

bent die samenleving, wanneer je in Medemblik woont en/ of werkt! Medemblik staat naast 

de mensen, mensen die allemaal verschillend zijn. Dit vraagt om maatwerk: de een heeft die 

ondersteuning sneller nodig dan de ander. Voor mensen die het echt niet zelf of samen met 

anderen kunnen, biedt de overheid een vangnet. 

 

De ChristenUnie laat zich leiden door wat de Heer van mensen vraagt: Zacharia 7:9-10 

Spreek eerlijk recht. Wees goed en vriendelijk voor elkaar. Wees niet slecht voor de 

weduwen en weeskinderen, voor de buitenlanders en de arme mensen. Denk geen kwaad 

van elkaar.  In Medemblik wil de ChristenUnie bijdragen aan het bouwen aan vertrouwen 

door open, herkenbaar en betrokken te zijn in onze gemeente, door in te zetten op goede 

relaties met inwoners en organisaties en door integriteit constant aandacht te geven. 

 

Wat de ChristenUnie wil bereiken: 

 

 Burgerparticipatie neemt een grote en vanzelfsprekende plaats in bij ontwikkelingen 

in de gemeente. Dit doen we door voordat de gemeente ingrijpende besluiten 

neemt, eerst in gesprek wordt gegaan met de samenleving. 

 Betere en minder knellende regels voor de voorzieningen van arbeidsmigranten bij 

werkgevers of op centrale plekken. In samenspraak met de werkgevers en de directe 

betrokkenen. 

 Een veilige digitale omgeving waarbij de gegevens van onze inwoners beschermd 

zijn en met grote zorgvuldigheid worden behandeld.  

 Als gemeente communiceren we in begrijpelijke taal met bewoners, een fysiek loket 

blijft altijd aanwezig. Daarnaast bieden we inwoners zoveel mogelijk de 

mogelijkheden zaken digitaal te regelen. Als inwoners een vraag stellen, krijgen ze 

altijd een duidelijk antwoord terug binnen de gestelde termijnen. 

 Kinderen een veilige omgeving geven waarbij Vrede, Voedsel en Veiligheid op 

nummer 1 staan. Terugbrengen van uit-huis plaatsingen door meer in te zetten op 

preventie en begeleiding. 

 Verbeteren van de faciliteiten voor jongeren in onze gemeente, die in samenspraak 

met jongeren en jeugdwerkers worden opgesteld. Geef ze ruimte om samen te 

komen en te zijn. En geef ze ruimte en begeleiding tot volwassenheid.  

 Huizen bouwen/creëren zodat jongeren in hun kernen kunnen blijven. Betere 

doorstroom van huizen zodat er verdeling komt. Stimuleren van burgerinitiatieven op 

bijvoorbeeld Tiny Houses en andere vormen.  
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 Voorrang geven aan besparingen door technieken met een hoge energie coëfficiënt 

en voorzieningen zoals isolatie en materiaal gebruik. 

 IJsselmeer: bescherming van het belangrijkste zoet-watergebied; de openheid en de 

ongereptheid. Laat het IJsselmeer niet te zout worden. 

 Energieopwekking. Eerst de infrastructuur; zonnepanelen op gebouwen voordat we 

overgaan op artollen op het IJsselmeer en grote windparken. 

 Ondernemers. Minder regels en meer handelen naar de geest van de regel in plaats 

van de letter van de regel. Goede infrastructuur en ontsluiting van de wegen en de 

digitale wegen.  

 Samenwerking met andere gemeenten in de regio West-Friesland versterken om de 

slagkracht te vergroten en elkaar te helpen. Keuzes voor samenwerking met andere 

gemeenten worden gemaakt op basis van inhoud, kwaliteit, draagvlak, 

herkenbaarheid en meerwaarde voor de lokale en regionale kracht en uitstraling. 

 We streven naar een coalitieakkoord met duidelijke afspraken, maar ook met 

voldoende ruimte voor alle partijen om invloed op beleid uit te oefenen en met eigen 

voorstellen te komen. We gaan verder met bestuurlijke vernieuwing op dit vlak. 

 Bij het maken van nieuw beleid doen we de Generatietoets: we checken welke 

impact keuzes hebben op de kwaliteit van leven van verschillende generaties. 
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Hoofdstuk 2 Een veilige gemeente 

 

Mensen zijn geschapen door God. Niemand mag de vrijheid en waardigheid van mensen 

aantasten. De ChristenUnie heeft aandacht voor slachtoffers en hun omgeving en stimuleert 

een effectieve, op herstel gerichte, aanpak van daders. Zacht waar het kan, hard waar het 

moet. Criminaliteit, mensenhandel, uitbuiting, eenzaamheid en andere sociale problemen 

zijn de harde werkelijkheid achter de schone schijn. 

 

Om de veiligheid en het gevoel van veiligheid voor onze inwoners te verbeteren, moeten 

inwoners goed worden betrokken bij gemaakte keuzes voor de inzet van preventie en 

handhaving. Dat kan door Burgernet of appgroepen in de wijk, maar ook juist door als 

overheid het gesprek aan te gaan en van daaruit te werken. Daarbij hecht de ChristenUnie 

veel waarde aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor inwoners in de wijk. 

Door de digitalisering is bescherming van gegevens en de informatievoorziening van steeds 

groter belang. Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat we zorgvuldig met de 

gegevens omgaan en dat we deze veilig beheren. 

 

Wat de ChristenUnie wil bereiken: 

 
 De gemeente brengt minstens elke vier jaar de ‘gevaarlijke plekken’ van de 

gemeente in beeld door te kijken naar ongevallen die zijn gebeurd en door het 

gesprek met de buurt aan te gaan voor verbetering. 
 

 Inwoners worden betrokken bij het opstellen van een veiligheidsplan per wijk, waar 
gemeente en politie met bewoners in samenwerken. Het IJslands model (Trimbos.nl 
| Het IJslandse preventiemodel) vormt hier een belangrijke pijler voor, waar dialoog, 

onderzoek en duurzame verandering voorop staan. 

 

 Zorgen voor voldoende capaciteit voor handhaving Drank- en Horecawet en aan 
banden leggen van reclamestunts in bv. de horeca in Medemblik. Daarbij wordt ook 
ingezet op voldoende capaciteit voor handhaving bij uitgaansgelegenheden, zeker in 

het weekend. Geen reclame voor gokmogelijkheden. 
 

 Niemand in de gemeente mag worden uitgebuit of minderwaardig worden 
behandeld. Iedereen verdient een menswaardig bestaan met goede huisvesting en 

eerlijk loon. 

 

 Er is in Medemblik geen plaats voor discriminatie en racisme. Er komt duidelijk 
inclusiebeleid waarbij iedereen in de gemeente zich gehoord en veilig voelt en mee 

kan doen. Een nieuw op te zetten inclusiepanel adviseert de gemeente bij het 
opstellen van plannen en beleid waarbij inclusie een rol speelt.  

 

https://www.trimbos.nl/kennis/ijslands-preventie-model
https://www.trimbos.nl/kennis/ijslands-preventie-model
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 Ouderenmishandeling en eenzaamheid krijgt meer aandacht, waarvoor de gemeente 
overlegt met mantelzorg- en ouderenorganisaties. 
 

 Bewustzijn vergroten van de medewerkers voor de bescherming van de 
persoonsgegevens. Organiseren en beheersen van de informatievoorziening door 
wettelijke te voldoen aan de beveiligingsvoorschriften. De Raad hier actief over te 
informeren. Hiervoor voldoende middelen vrijgeven. 
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Hoofdstuk 3 Een zorgzame samenleving 
 

Iedereen in onze samenleving maakt deel uit van een of meerdere netwerken van mensen. 

Zoals gezinnen, klassen in scholen, vriendengroepen, verenigingen en 

geloofsgemeenschappen. Tegelijkertijd is er sprake van steeds verdere eenzaamheid en 

individualisering. De coronacrisis heeft dit nog verder versterkt. Maar tegelijkertijd 

ontstonden er ook mooie initiatieven van mensen en organisaties die ervoor zorgden dat 

mensen zich gehoord voelden en eenzaamheid beperkten. 

 

Het mooie aan onze samenleving is dat mensen die niet meekomen, kunnen rekenen op 

steun vanuit de netwerken waar ze deel van uitmaken. Maar er zijn altijd mensen die om 

wat voor reden dan ook daar geen toegang toe hebben. Voor die mensen moet de overheid 

altijd klaar staan om te helpen. Daar zetten we ons ook in Medemblik voor in. 

 

Wat de ChristenUnie wil bereiken: 

 

 Er komt een concreet plan van aanpak om de gezondheid van inwoners van 
Medemblik te stimuleren. Dit komt tot stand in overleg met onder meer scholen, de 
GGD en maatschappelijke organisaties die hier hun bijdrage aan kunnen leveren.  

 

 Activiteiten vanuit de samenleving, zoals maatjes-/buddyprojecten die de taal en 
participatie van nieuwkomers bevorderen, worden omarmd en de gemeente steunt 
deze activiteiten ook financieel. 

 

 De gemeente ondersteunt initiatieven rondom de Rookvrije-generatie. 

 

 Voorzieningen in de kernen met een sociale functie zijn zeer belangrijk en moeten zo 
lang mogelijk deze functie blijven behouden. Hiervoor wordt overlegd met de 
dorpsraden; wijk, diaconieën en verenigingen. 

 

 De toegang tot openbare ruimte en het openbaar vervoer wordt zo ingericht dat 
mensen met een beperking zich thuis voelen, zich zelfstandig kunnen redden en mee 

kunnen doen met de activiteiten in Medemblik. 

 

 De gemeente faciliteert vrijwilligerswerk middels een vrijwilligersbank, een 
vrijwilligersverzekering en, indien nodig, een gratis VOG. 

 

 Medemblik faciliteert een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning, waaronder een 
respijtvoorziening. De bekendheid bij de doelgroep moet actief onder de aandacht 
worden gebracht. 
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3.1 Ouderen 

Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Ze hebben bijgedragen aan het 

functioneren van de samenleving zoals die nu is. Ouderen verdienen aandacht en steun, 

juist in deze tijd. Veel ouderen functioneren prima en weten lang hun weg zelfstandig of met 

zelf georganiseerde hulp of netwerken te vinden. Maar vaak ontstaat door lichamelijke of 

geestelijke klachten een verminderde mobiliteit. Eenzaamheid wordt zo een steeds groter 

risico. De ChristenUnie heeft hier oog voor en zet zich in om eenzaamheid te bestrijden.  

Wat de ChristenUnie wil bereiken:   

 Sport en bewegen voor ouderen wordt een speerpunt in het gemeentelijke 
sportbeleid. 

 De ChristenUnie wil dat ouderen ouder dan 70 standaard een bezoek krijgen vanuit 
het wijkteam/welzijnsorganisaties (evt. door vrijwilligers) om (verborgen) problemen, 

zoals eenzaamheid op te sporen. Zingeving wordt bij gesprekken met ouderen met 
een zorgvraag een bespreekbaar onderwerp, zo nodig maakt de gemeente hiervoor 
gebruik van deskundigheid van kerken of andere religieuze organisaties. 

 Gemeente Medemblik wordt een dementievriendelijke gemeente door relevante 
medewerkers een gerichte training Samen Dementievriendelijk aan te bieden, 

dementie in de samenleving bespreekbaar te maken en de juiste zorg en 
ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

 De website van de gemeente is ‘ouderenproof’. Per wijk is er een actuele sociale 
kaart, die ook in gedrukte vorm beschikbaar is. 

3.2 Jeugd & gezin  

Door in 2015 de jeugdzorg te decentraliseren heeft het Rijk het vertrouwen uitgesproken in 

gemeenten dat zij samen met de jeugdzorgaanbieders de jeugdhulp kunnen organiseren. 

Dat is mislukt en om de transformatie echt te laten slagen zal er verder ingezet moeten 

worden op niet alleen voldoende middelen van het Rijk voor deze taak maar ook op een 

integrale blik op de achtergrond van de problemen van kinderen en jongeren die zich 

melden bij de jeugdhulp. De ChristenUnie pleit voor het terugbrengen van Jeugdzorg naar 

de centrale overheid. Verder pleit de ChristenUnie voor preventie en vroeg-signalering, want 

jongeren en hun ouders zijn erbij gebaat als op het juiste moment de juiste zorg 

beschikbaar is.  

Wat de ChristenUnie wil bereiken:  

 Met professionals uit het veld en de betrokken ouders ontwikkelt de gemeente 
preventief (v)echtscheidingsbeleid, allereerst gericht op het laagdrempelig en 
vrijwillig versterken van relaties van alle ouders in gemeente Medemblik maar 
daarnaast ook op tijdige hulp als een scheiding onvermijdelijk is; 
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 Ondersteunen van de (pleeg)ouders waar nodig. De ChristenUnie is voorstander van 
initiatieven waarin ouders andere ouders ondersteunen, bijvoorbeeld via 
buurtgezinnen, Home-Start en de Family Factory. 

 De scholen in gemeente Medemblik moeten in staat gesteld worden hun pedagogisch 
klimaat zo vorm te geven dat kinderen en jongeren niet uitvallen. Daar waar dat toch 
dreigt is het nodig dat er een goede link is tussen jeugd scholen, jeugdzorg en 
gemeente. 

 De praktijkondersteuner GGZ-jeugd wordt verder uitgebreid om jeugdigen met lichte 
psychosociale problematiek ondersteuning te geven. 

 Afbouw van gesloten jeugdzorg: Kinderen hebben fundamenteel recht om op te 
groeien in een gezin. Soms kan dat niet, daarom willen we extra investeren in 
pleeggezinnen, gezinshuizen en steungezinnen. 

 Betaalbare Jeugdzorg door terugbrengen naar de centrale overheid en een scherpere 
intake van de zorgaanbieders. 
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Hoofdstuk 4 Een bereikbare buurt 
 

Goede wegen, paden en ov-verbindingen zijn noodzakelijk om sociale, culturele en 
economische activiteiten te ondernemen. Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en het is 
daarom belangrijk dat onze stad goed bereikbaar is voor mensen binnen en buiten de 
gemeente. 

Om deze duurzame mobiliteitstransitie te realiseren investeren we in sociaal veilige 
wandelroutes, in meer ruimte voor de fiets, meer fietsopladers en frequente 
busverbindingen vanuit elk dorp in gemeente Medemblik. 

 
Wat de ChristenUnie wil bereiken: 
 

 De ChristenUnie wil een ambitieuze fietsagenda gericht op groei van het fietsverkeer. 
Hier maakt in ieder geval onderdeel vanuit een goede fietsverbinding vanuit de 

verschillende kernen. Bij het onderhoud aan wegen wordt gekeken of er meer ruimte 
kan worden gecreëerd voor fietsers en voetgangers. 
 

 Straatparkeren in de binnenstad Medemblik verdwijnt zoveel mogelijk en vindt plaats 
in gratis parkeergarages of mogelijkheden achterdijks. Bestaande parkeerterreinen 
worden indien mogelijk voorzien van daken met zonnepanelen en/of groen. Voor de 

ondernemers is een vrije en goede toegankelijke parkeergelegenheid nodig om te 
overleven.  
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Hoofdstuk 5 Een duurzame toekomst 
 

Mensen zijn onderdeel van een prachtige schepping waarvan het bestaan in Gods handen 
ligt. We genieten van de wonderlijke schoonheid van de wereld die we in bruikleen hebben 
gekregen. De ChristenUnie wil krachtig inzetten op een hoopvolle en noodzakelijke 
beweging die gaande is naar een groene, duurzame economie die zich houdt aan de 

grenzen van de aarde en aan de norm van ecologische en sociale gerechtigheid. 
 
 

Wat de ChristenUnie wil bereiken: 
 

 Bij duurzaamheidsplannen omtrent woningen is de eerste stap altijd isoleren. Daarna 
kan pas worden gekeken naar het verduurzamen van de toevoer van energie. 
Immers is energie die niet wordt gebruikt de meest duurzame. 

 
 Energiearmoede moet worden aangepakt. De gemeente moet meer aandacht 

hebben voor het ondersteunen van mensen met een laag of middeninkomen. Zij 

kunnen de steun van de gemeente bij verduurzaming het beste gebruiken. 

 

 Van grijze daken en gevels maken we zoveel mogelijk daken en gevels met 
zonnepanelen en/of groen. 

 

 Zoveel mogelijk van de energie die in Medemblik wordt opgewekt is lokaal eigendom, 
van de gemeente of van energiecoöperaties van inwoners, bedrijven en organisaties. 
 

 In overleg met scholen en andere organisaties zorgen we voor het beter scheiden 
van afval in onze stad. Daar waar noodzakelijk worden wijken voorzien van 

ondergrondse containers. We zijn niet voor een systeem (DIF-TAR) waarbij per zak 
of lediging restafval wordt betaald. Het is wel nodig dat inwoners van Medemblik hun 
afval altijd goed kunnen scheiden. 

 

 Huurders van Medemblik mogen er niet op achteruitgaan als er warmtenetten 
worden aangelegd in de wijk. Kopers worden gefaciliteerd om hun woning van het 
aardgas af te halen. 

 

 IJsselmeer behouden en waarom:  
Drinkwatervoorziening. IJsselmeer is het grootste zoetwater bekken van Noord-West 
Europa en dat moeten we behouden. Het water dat voor ons zo vanzelfsprekend uit 
de kraan komt, willen we graag zo houden. 

Geen atollen vanwege verstoring van de stromingen en bij beschadiging gevaar voor 
bodemvervuiling. Het wordt de ideale biotoop voor het ontstaan van een hele reeks 
ziektes en virussen. 

Geen verzilting van het water voor het gebruik van het water voor de landbouwers. 
Noodzakelijke besproeiing van het land voor ons voedsel. 
Vissers. Ruimte voor de visserij om te vissen om ons lokaal van voedsel te voorzien. 

 

 5G loket. ChristenUnie pleit voor een regionaal loket waar burgers hun zorgen en 
klachten van 5G kunnen melden. 
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Hoofdstuk 6 Woningen en Ruimte 
  

Het is voor jong en oud steeds lastiger om een betaalbare woning te vinden. In de 
gemeente Medemblik moet iemand minstens 9 jaar(!) ingeschreven staat voor een sociale 
huurwoning, om een kans te maken. Dat betekent dat voor onze jongeren die zich op hun 
achttiende inschrijven, pas op hun 27ste een sociale huurwoning beschikbaar komt. Deze 

wooncrisis heeft veel impact op gezinnen en op de samenleving als geheel. 
 
De ChristenUnie kiest er daarom voor om als overheid het heft in handen te nemen en de 

wooncrisis aan te pakken. Niet alleen overlaten aan de markt, maar als overheid investeren 
en regels stellen aan wat er moet gebeuren. 
 
Wat de ChristenUnie wil bereiken: 

 
 We doen onderzoek naar collectieve woonvormen voor ouderen (‘Medemblikse 

hofjes’). Op die manier zorgen we ervoor dat ouderen in een zorgzame omgeving 
waardig ouder kunnen worden, daarnaast zien we kansen voor generatiewoningen 

en soortgelijke woonvormen met een sociaal karakter.  
 

 Wij vinden het belangrijk dat monumenten in stand worden gehouden en beschermd 

èn dat verfrommeling moet worden voorkomen. Erfgoed legt immers een fundament 
voor kwaliteit van de leefomgeving. Het talrijk aanwezige Erfgoed in onze gemeente 
geeft onze gemeente een gezicht. Wij willen ook een actieve rol van de gemeente bij 

voorlichting aan bewoners op welke manier de positie van Erfgoed kan worden 
versterkt.  Maatwerk is dan vaak noodzakelijk. Wij vinden dat daarbij ook 
aangrenzende percelen in aanmerking worden genomen. Alle plannen moeten 

worden beoordeeld met de noodzakelijke bescherming van het unieke karakter van 
Erfgoed in het achterhoofd. 
 

 Minstens 30% van alle nieuw te bouwen woningen zijn sociale huurwoningen. Zo 
kunnen we grote stappen maken in het terugdringen van het tekort aan betaalbare 

woningen voor lagere inkomens. 

 

 Minstens 30% van alle nieuw te bouwen woningen zijn betaalbare koopwoningen. 
Daarmee bedoelen we woningen tot een koopsom van 325.000 euro, de grens van 
de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Minstens een derde van deze woningen 

heeft een koopsom van rond de 200.000 euro. 

 

 Overleg met omliggende gemeenten en woningcorporaties is nodig om aan de 
woningbouwopgave te kunnen voldoen. We zetten in op slimme binnenstedelijke 

verdichting, maar ook aan het bouwen op landbouwgrond valt niet te ontkomen. In 
prestatieafspraken met woningcorporaties moet onder meer aandacht zijn voor de 
beschikbaarheid van goede sociale huurwoningen en de verduurzaming van 

bestaande woningen. Ook worden afspraken gemaakt over de verkoop van sociale 
huurwoningen en nieuwe sociale huurwoningen. 
 

 We kijken scherp naar diversiteit van woonvormen en woonprijzen in wijken. In 
‘dure’ wijken komen relatief meer goedkopere woningen, in wijken met lagere huren 
en huizenprijzen relatief meer koopwoningen. 
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 Arbeidsmigranten niet in de kern. Wij stimuleren initiatieven grootschalige 
huisvesting zoals bijvoorbeeld Groenwijk. Wij zijn voor om het aantal 
arbeidsmigranten te verhogen bij de bedrijven. Arbeidsmigrantenhuisvesting bij 
bedrijven mogen optimaal benut worden het hele jaar door. 
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Hoofstuk 7 Een levendige maatschappij 
 

Onderwijs, sport en cultuur verrijken het leven en de samenleving. Alle drie brengen ze ons 

dichter bij elkaar en zorgen ze voor zingeving. Het is mooi hoe stichtingen en verenigingen 
zorgen voor voldoende activiteit en vermaak in onze stad. We ondersteunen 
onderwijsstichtingen en sportverenigingen in hun belangrijke rol. 

 
In onze culturele instellingen werken professionals en amateurs samen aan het mooier 
maken van de Medembliks maatschappij. Kunst en cultuur zijn als eerst ook van en voor de 

samenleving. De overheid vervult daarbij een belangrijke rol als subsidieverstrekker, 
opdrachtgever en hoeder van ons culturele klimaat en erfgoed. Cultuur maken en houden 
we bereikbaar voor alle lagen van de bevolking. 

 
Wat de ChristenUnie wil bereiken: 
 

 
 We zetten in op het uitbreiden van hoger beroepsonderwijs (hbo) naar Medemblik, in 

samenwerking met het bedrijfsleven. We denken hierbij aan sectoren als zorg, ICT, 

techniek en de agrarische sector. Momenteel moeten onze jongeren daarvoor vaak 
reizen naar Alkmaar of Amsterdam, terwijl er voldoende vraag is uit onze gemeente 
en omliggende gemeenten. 

 

 Jongeren moeten altijd deel kunnen nemen aan sport en aan de culturele activiteiten 
die Medemblik rijk is. Als mensen buiten de boot dreigen te vallen, passen we regels 
waar nodig aan en zorgen we voor maatwerk. 

 

 De ChristenUnie pleit voor een buurt- of gemeentelijke sportcoach (project Thuis op 
Straat) om zo de verbinding tussen sport, onderwijs en zorg te bevorderen. 

 

 Elk kind in Medemblik heeft aan het einde van de basisschoolleeftijd een 
zwemdiploma. Voor ouders die de kosten hiervoor niet kunnen betalen, springt de 
gemeente bij. 

 

 Bij evenementen die in Medemblik worden georganiseerd, worden afspraken 
gemaakt over afval/duurzaamheid, geluid en preventie van alcohol- en 
drugsmisbruik. 

 

 De ChristenUnie investeert in cultuurgebouwen en -instellingen, waarbij subsidie wel 
kritisch wordt bekeken op basis van nut, noodzaak, financiële haalbaarheid en 
houdbaarheid op lange termijn. 

 

 We kiezen voor vitale sportverenigingen in Medemblik, waar mogelijk door het 
combineren van sportaccommodaties op één of een aantal locaties. 

 

 Kunst en Cultuur draagt bij aan inspiratie, ontmoeting, zingeving, verbeelding, 
verbinding en (vorming van) identiteit. Het actief of passief beleven van kunst 
bevordert de gezondheid en het algehele welbevinden. De ChristenUnie staat voor 
kunst en cultuur die inclusief, verbindend en innovatief is en pleit voor een een 

nieuwe cultuurnota in de komende jaren waarbij deze sector ruim gefaciliteerd wordt 
om deze rol daadwerkelijk te vervullen. 
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Hoofdstuk 8 Een sterke economie 

De ChristenUnie staat voor een economie die er is voor mensen in plaats van andersom. 
Bedrijven en ondernemers in gemeente Medemblik zijn onmisbaar. Ze zijn van grote waarde 
voor onze economie en leefbaarheid. Ze creëren werk en zorgen voor innovaties. Een sterke 

lokale en regionale economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te 
realiseren. Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt 
en verantwoordelijkheid neemt, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en 

grenzen kent. De coronacrisis heeft laten zien hoe sterk bedrijven ook afhankelijk zijn van 
een goed functionerende overheid. Aan de andere kant mogen we van ondernemers en 
bedrijven vragen om ook dienstbaar te zijn aan de lokale samenleving. 

 
De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere 
overheden, een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de 

(regionale) circulaire economie. Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale 
economie, voor ontwikkelingen van producten en voor de leefbaarheid. De ChristenUnie 
komt op voor ondernemers.  

 
De ChristenUnie hecht grote waarde aan een goede balans tussen werken, zorgen en 
rusten. De ontwikkeling naar een 24-uurs economie lijkt niet te stoppen. Tegelijkertijd zien 

we mensen op zoek naar meer rust en onthaasting. Het gaat goed met onze samenleving 
als er rustmomenten zijn om te genieten van rust, kerkdiensten, verenigingsleven en van 
gezin en familie. 

 
Wat de ChristenUnie wil bereiken: 
 

 
 De gemeente moet goede voorwaarden scheppen en lokaal en regionaal en 

(maatschappelijk) verantwoord ondernemerschap stimuleren. Gemeentelijke inkoop 

doen we in gemeente Medemblik zoveel mogelijk lokaal of regionaal en aanbesteden 
doen we mkb-vriendelijk. Bij alle aanbestedingen is maatschappelijke meerwaarde 
die met genomen of te nemen maatregelen wordt bereikt, ook wel social return 

genoemd, een voorwaarde. 
 

 De ChristenUnie in gemeente Medemblik wil dat de lokale overheid investeert in 
goede digitale infrastructuur, waaronder een glasvezelnetwerk. 

 

 Gemeente Medemblik zet zich in voor goede samenwerking tussen de gemeente en 
de provincie en omliggende gemeenten als het gaat om het aantrekken van 

werkgelegenheid.  
 

 Voor ondernemers moet er één (digitaal)/fysiek loket zijn waar men met alle 
(aan)vragen terecht kan. Dit loket sluit aan bij het provinciale loket. Dit geldt ook 
voor ZZP’ers. 

 

 In overleg met het bedrijfsleven proberen we leegstand in Medemblik te voorkomen. 
In gemeente Medemblik zetten we in op herstructurering van de binnenstad waarbij 
we het winkelaanbod meer centreren en tegemoetkomen aan veranderende 
behoeftes van bedrijven aan ruimte en mengen van werkvormen. 
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 We zetten in op vitale, toegankelijke en veilige bedrijventerreinen waarbij we een 
aantrekkelijke gemeente en regio zijn voor bedrijven om zich te vestigen. Toegang 
tot Overspoor moet geregeld worden. 

 

 De ChristenUnie wil dat de gemeente samen met de ondernemers inzet op 
energiebesparing bij bedrijven en opwekking van duurzame energie. Maak samen 
duidelijke doelen voor energiebesparing. Stimuleer de circulaire economie door 
kenniskringen die zich richten op het besparen van grondstoffen te besparen, 

energie en het gebruik maken van elkaars warmte of energie. 
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Onze kandidaten 

De ChristenUnie Medemblik presenteert een diverse lijst met inwoners die zich met hart en 

ziel willen inzetten voor christelijk-sociale politiek in onze stad. Hieronder vindt u de namen 

van de 12 kandidaten. Heeft u een vraag voor een van onze kandidaten? Laat het ons weten 

via christenunie.medemblik@gmail.com 
 

1. Silva Visser    Andijk      

2. Evert Jan Gorter   Andijk 

3. Jan Groot   Andijk 

4. Jan van Vliet   Wervershoof 

5. Klaas Groot   Twisk 

6. Adrie Peereboom  Wervershoof 

7. Peter Zwagerman  Andijk 

8. Edwin Winter   Andijk 

9. Maarten Verbruggen  Andijk 

10. Frits Vriend   Andijk 

11. Johan Bos   Andijk 

12. Margriet Staat   Andijk 

    
 

 

 

 

 

 

  

mailto:christenunie.medemblik@gmail.com
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Slotwoord 
Ons verkiezingsprogramma is tot stand gekomen dankzij de input van allerlei mensen en 

organisaties in Medemblik. We spreken daar onze dank voor uit. Alleen mét de samenleving 

kunnen we laten zien dat de politiek er is van en voor onze inwoners. De komende vier jaar 

kijken we uit naar intensievere samenwerking met iedereen in Medemblik. We gaan in 

gesprek en staan altijd open voor vernieuwende inzichten. Wilt u een keer het gesprek met 

ons aangaan over iets in onze gemeente? Neem dan contact op via 

christenunie.medemblik@gmail.com. 

 

 Graag tot snel! 

 

mailto:christenunie.medemblik@gmail.com
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