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De ChristenUnie is een partij van christenen maar voor alle 
mensen.  
Wij geloven in God en willen luisteren naar wat Hij zegt. Dat 
gebruiken we bij de dingen die we besluiten voor Deventer. 
Daarom vinden wij het belangrijk om goed te zorgen voor de 
mensen en de natuur die God zo mooi gemaakt heeft.

Op onze lijst voor de gemeenteraad staan 15 namen van 
mensen die dat allemaal graag willen. Mannen en vrouwen 
die net als jij in Deventer wonen en werken, die hier naar 
hun school en naar de sport gaan, die hier hun vrienden 
hebben. 

Wij willen ook jouw stem laten horen in de gemeenteraad. In 
dit programma lees je meer over hoe we dat willen doen.

We willen een mooier Deventer doorgeven! Doe je mee?

Henrike Nijman
Lijsttrekker ChristenUnie Deventer
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Meedoen en meedenken

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeenteraad luistert 
naar de mensen, en samenwerkt. Wij vinden dat de gemeente er 
voor de mensen moet zijn. Maar het is ook belangrijk dat mensen 
ook zelf hun best doen. Hun steentje bijdragen. Zorgen voor elkaar 
en voor de omgeving. De gemeente kan niet alles oplossen.
De gemeente moet wijzen op wat je zelf kan, maar ook 
meedenken, stimuleren en helpen. Als dat nodig is, want de 
één heeft meer hulp nodig dan de ander. Zo kunnen mensen in 
bijvoorbeeld wijken, kerken en scholen zelf met ideeën komen en 
die samen uitvoeren. Want mensen weten zelf het best wat er in 
hun wijk, dorp of omgeving nodig is. Daar moet de gemeente ook 
geld voor hebben. Wij vinden het mooi dat iedereen anders is en 
dat alle wijken en dorpen verschillend zijn.

Ook vinden wij het belangrijk dat de gemeente eerlijk is en geen 
dingen belooft die ze daarna niet doet. En niet zoveel geld uitgeeft 
dat er daardoor in de komende jaren schulden of problemen 
ontstaan. Iedereen heeft wensen. De gemeente moet een eerlijke 
keus maken als er geen geld is voor alle wensen. Wij vinden dat 
het dan belangrijk is dat er in ieder geval genoeg geld is om te 
zorgen voor mensen die het moeilijk hebben, en genoeg geld voor 
zorg en veiligheid.

  
Deventer doorgeven

Deventer is een prachtige stad en een fijne gemeente om te 
wonen.
Dat komt vooral door de mensen – door u, door jou, door ons. 
Want wij hebben aandacht voor elkaar en voor onze omgeving. De 
ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente Deventer een 
fijne plek blijft. We willen Deventer ‘doorgeven’ aan onze kinderen 
en kleinkinderen. En daarom moeten we goed voor elkaar en voor 
de stad, de dorpen en de omgeving zorgen. 
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Veiligheid

In Deventer willen we veilig kunnen leven. De gemeente moet 
inwoners beschermen en criminaliteit aanpakken. Hoe dat het best 
kan, en wat er nodig is, verschilt per wijk en per dorp. Bewoners 
weten dat zelf het best, dus de gemeente moet luisteren naar de 
bewoners. Zodat kinderen veilig kunnen spelen en naar school 
kunnen, volwassenen zich niet onveilig voelen en ouderen gewoon 
over straat kunnen en actief kunnen zijn.

We willen ook samen proberen te zorgen dat mensen die toch de 
fout in zijn gegaan, dat later niet nog eens doen. Zeker als dat nog 
jongeren zijn. We willen luisteren naar slachtoffers, maar ook naar 
daders, hun ouders en leraren. En omdat de wijkagent heel goed 
weet wat er gebeurt in een wijk of dorp, willen we zorgen dat 
wijkagenten nog beter hun werk kunnen doen. 

Sommige mensen houden van vuurwerk. Anderen hebben er last 
van of zijn er bang voor. Daarom willen we meer vuurwerkvrije 
gebieden en meer georganiseerd vuurwerk.

Mensen die spullen van anderen of van de gemeente vernielen, 
moeten zelf de schade betalen.

Wij vinden dat ieder mens waardevol is. Verslaving, prostitutie 
en mensenhandel zijn slecht voor mensen. De ChristenUnie wil 
daarom dat de gemeente zo goed mogelijk zorgt dat mensen niet 
verslaafd raken aan alcohol, drugs en games, en dat er hulp is 
voor prostituees en slachtoffers van mensenhandel. De gemeente 
moet haar uiterste best doen om mensenhandel te voorkomen.
De ChristenUnie wil dat iedereen zich in Deventer thuis voelt. Dat 
iedereen meetelt. We willen luisteren naar verschillende groepen 
mensen en we proberen ook te zorgen dat verschillende mensen 
met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Zo zorgen we allemaal 
samen voor elkaar en valt er niemand buiten de boot. Oud en 
jong, christen, moslim of ongelovig, arm en rijk.
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Zorg

De ChristenUnie gelooft dat alle mensen waardevol zijn. Wij vinden 
liefde en zorg voor anderen belangrijk. Veel mensen zijn deel van 
een groep, bijvoorbeeld een schoolklas, gezin, vriendengroep 
of een groep mensen uit dezelfde buurt. Maar er zijn ook veel 
eenzame mensen. Mensen die het moeilijk hebben. Soms zijn 
er geen mensen die voor hen zorgen. De ChristenUnie vindt het 
belangrijk dat we voor elkaar zorgen. Maar als mensen het niet zelf 
redden, moet de gemeente helpen. Zodat er zorg is voor iedereen 
die dat nodig heeft. De ChristenUnie wil dat mensen zelf kunnen 
kiezen voor de zorg die ze nodig hebben. En dat informatie over 
zorg in gemakkelijke taal wordt geschreven. Iedereen moet het 
kunnen begrijpen.

Natuurlijk moeten mensen vooral zelf gezond leven, als dat kan. 
Maar de gemeente kan daarbij helpen. Het is belangrijk dat de 
gemeente mensen helpt die voor iemand anders zorgen. Ook 
kerken en andere organisaties, zoals Stichting Present, het meester 
Geertshuis en anderen, doen heel goed werk. Wij willen dat de 
gemeente hen ondersteunt.

Ouderen zijn vaak eenzaam. Sommige dingen gaan moeilijker als 
je ouder wordt. De ChristenUnie wil daarom extra aandacht voor 
ouderen, zoals een bezoek door het wijkteam. Zodat we weten wat 
ze nodig hebben.

Ook mensen die niet zo goed lopen, zien of horen moeten mee 
kunnen doen. Daarom willen we samen met hen zorgen dat ze 
goed in Deventer kunnen komen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor 
goed openbaar vervoer. En door te zorgen dat je met een rolstoel 
of scootmobiel overal kunt komen. We willen ook de Deventer 
Sportploeg blijven steunen. Zij helpen mensen met een beperking 
die willen sporten.

Zieke mensen, verwarde mensen en mensen met een verslaving 
moeten zorg en aandacht krijgen. Voor mensen waar thuis vaak 
slaande ruzie is moet er hulp of een veilige opvang zijn.
Voor daklozen moet meer opvang komen. Daarna moeten mensen 
worden geholpen om hun leven weer op te pakken. 
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Gezin, jeugd en onderwijs

Kinderen en jongeren moeten veilig kunnen leven en naar school 
kunnen. De ChristenUnie wil dat ouders een school kunnen 
kiezen die bij hen past. Wij willen dat er ook kleine scholen 
blijven bestaan. Ook wil de ChristenUnie dat er in Deventer meer 
stageplekken komen voor jongeren die van school af komen. Zodat 
ze daarna makkelijker een baan vinden.
 
Sommige kinderen hebben extra zorg nodig. De ChristenUnie wil 
dat kinderen die zorg dicht bij huis en school kunnen krijgen. En 
dat de zorg past bij de manier van leven van het gezin. Scholen 
kunnen ook helpen, door goed op te letten en goed met kinderen 
en ouders te praten en te luisteren. Kinderen en ouders moeten 
jeugdhulp kunnen krijgen en er moet naar kinderen worden 
geluisterd. Zo leren ze dat ze er mogen zijn. Dat ze meetellen.
Ook wil de ChristenUnie dat pleeggezinnen en jongeren en 
gezinnen in de opvang extra aandacht krijgen. 

Jongeren die jeugdzorg krijgen en 18 worden, moeten alles opeens 
zelf doen omdat ze volwassen zijn. We willen ervoor zorgen dat ze 
ook na hun verjaardag nog hulp krijgen als dat nodig is.

Een kind is het beste af als de ouders het goed hebben samen. 
Daarom willen we ouders helpen samen een goede, liefdevolle 
relatie te behouden. Door te praten en te luisteren, maar ook door 
te helpen als ouders toch niet samen kunnen blijven.

De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op onderdak. Ook 
asielzoekers die eigenlijk niet in Nederland mogen blijven. Soms 
kunnen ze niet zo makkelijk terug naar hun eigen land. Wij vinden 
dat zij in Deventer in elk geval bed, bad en brood, en begeleiding 
moeten krijgen. Vluchtelingen die mogen blijven, moeten zo snel 
mogelijk de taal leren en gaan meedoen. Ze moeten snel leren hoe 
we in Nederland leven.
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Werk en Inkomen 

Iedereen telt mee en doet mee.

De meeste mensen willen graag werken. Toch zijn er nog veel 
mensen in Deventer die een baan zoeken. Daarom willen we dat 
mensen die geen werk hebben, zonder ingewikkelde regels op zoek 
kunnen naar nieuw werk. En we willen dat de gemeente mensen 
helpt weer een baan te vinden. Als de gemeente helpt, moeten 
mensen ook zelf hun best doen. 

Voor mensen die willen werken maar die minder aankunnen, 
moet de gemeente proberen speciale werkplekken te vinden. 
Bijvoorbeeld mensen met een ziekte, of een andere beperking.
De gemeente moet ook proberen te zorgen dat kleine en grote 
bedrijven graag in Deventer willen zitten. Zo is er meer werk in 
Deventer. De ChristenUnie komt op voor ondernemers. Ook voor 
mensen die voor zichzelf werken. Bijvoorbeeld door te werken aan 
snel internet in de dorpen. Goede wegen. Genoeg postkantoren. En 
door ze adviezen te geven.

De ChristenUnie is ook trots op onze boeren. Jonge boeren 
verdienen een goede toekomst.

Ook mensen die geen baan hebben, zijn belangrijk. Bijvoorbeeld 
omdat ze vrijwilligerswerk doen. De ChristenUnie vindt dat de 
gemeente moet zorgen dat het gemakkelijk is voor iedereen, oud 
of jong, vluchteling of geboren Deventenaar, om vrijwilligerswerk 
te doen. En dat mensen die niet kunnen werken, bijvoorbeeld door 
ziekte, toch genoeg geld hebben om van te leven.

Er zijn ook nog teveel mensen die wel een baan hebben, maar 
toch heel weinig geld hebben. De ChristenUnie wil dat iedereen in 
Deventer genoeg geld heeft om van te leven. We willen luisteren 
naar scholen en wijkteams, die kunnen vragen of mensen hulp 
nodig hebben. We willen zorgen dat er een budgetcoach is die 
mensen kan helpen zodat ze geen schulden krijgen. En dat mensen 
dicht in de buurt hulp kunnen krijgen met omgaan met geld. 
Bijvoorbeeld in buurtcentra. Met extra aandacht voor mensen 
met kinderen. Zodat mensen niet in de problemen komen, en hun 
kinderen een goede start krijgen.
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Kunst, cultuur en sport

Je kan niet altijd maar werken. Leuke dingen, zoals muziek, 
theater en sport zijn ook belangrijk. De ChristenUnie wil mensen 
vooral helpen om samen dingen te doen. Bijvoorbeeld door 
verenigingen te helpen. Ook voor kinderen is het belangrijk dat 
ze creatief bezig kunnen zijn. We willen dat iedereen aan sport 
en cultuur kan doen. Ook bijvoorbeeld kinderen uit gezinnen met 
minder geld. Zij moeten gratis of voor weinig geld muzieklessen 
kunnen krijgen en kunnen sporten. We vinden het ook een goed 
idee om wandelpaden, fietsroutes en skate-routes aan te leggen. 
Als je ergens aan begint moet je dat afmaken. Filmhuis en theater 
De Viking wordt voor iedereen in Deventer. De ChristenUnie wil dat 
dit doorgaat. Maar ook dat het Burgerweeshuis blijft bestaan. En 
dat de wijken en dorpen een bibliotheek houden. Wij willen niet 
dat de gemeente geld geeft aan Go Ahead Eagles. Dat geld kan 
beter gaan naar mensen die zelf sporten of aan muziek doen.

Als mensen al schulden hebben, moet de gemeente proberen 
te helpen. Zo snel mogelijk. Zonder allerlei moeilijke regels en 
formulieren. De gemeente moet zorgen dat iedereen gemakkelijk 
hulp kan krijgen. Samen met bijvoorbeeld Schuldhulpmaatje en 
maatschappelijk werk.

We zouden het liefst willen dat de Voedselbank niet nodig is. Maar 
zolang die wel nodig is, vindt de ChristenUnie dat de gemeente de 
Voedselbank moet steunen. Bijvoorbeeld met geld of met vervoer.
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Milieu

Wij vinden dat mensen goed moeten omgaan met de schepping. 
We willen zo snel mogelijk stoppen met vervuilen. Als het aan 
ons ligt, gebruiken onze kinderen straks alleen nog maar schone 
energie. En wordt bijna al het afval in de gemeente Deventer 
gescheiden en gerecycled. We willen dat mensen die afval dumpen, 
streng worden gestraft. En dat het nog makkelijker wordt voor 
bewoners, scholen en bedrijven om afval te scheiden.

We willen meer windmolens plaatsen als dat mogelijk is. En 
dat mensen in de buurt van windmolens daarvan profiteren, 
bijvoorbeeld doordat ze geld of energie terugkrijgen. Ook mensen 
die niet genoeg geld hebben om eerst veel geld te investeren.

  
Economie

Om fijn te kunnen leven in de stad en in de dorpen, moeten 
er genoeg winkels zijn. Vooral kleine winkels hebben het soms 
moeilijk. Winkeliers werken vaak heel hard. Ze verdienen ook 
een dag vrij. Om samen te zijn met anderen. Daarom wil de 
ChristenUnie niet dat er meer koopzondagen komen. En we willen 
dat mensen op koopzondagen zelf mogen kiezen of hun winkel 
open is.

Deventer heeft een prachtig centrum. De stad is oud, en toch 
levendig. Er komen ook veel toeristen. Die geven geld uit in 
winkels. Dat zorgt voor banen en zo kunnen de winkels in de 
binnenstad blijven. De ChristenUnie werkt hard om het centrum 
mooi te houden. Bijvoorbeeld door te zorgen dat het Grote Kerkhof 
niet meer vol met auto’s staat maar een mooi plein wordt. We 
willen geen extra parkeerplaatsen in het centrum. We vinden dat 
mensen beter in parkeergarages en aan de rand van de binnenstad 
kunnen parkeren

Er zijn ook grote evenementen in Deventer, zoals Dickens, 
Deventer op Stelten en de Boekenmarkt. Die zijn goed voor 
Deventenaren en voor toeristen, dus we maken er reclame voor 
zodat iedereen weet dat ze bestaan. 
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Ook willen we dat er meer zonnepanelen op de daken komen. 
Maar niet iedereen heeft een dak waarop dat kan. Dus moet de 
gemeente zorgen dat bewoners samen, en samen met bedrijven, 
zonne-energie kunnen opwekken.

Nieuwbouwwoningen krijgen geen gasaansluiting meer. Dat is 
duurzamer, en vaak goedkoper. De gemeente moet zorgen dat een 
energiezuinig huis ook voor mensen met weinig geld te betalen is.
We willen met de gemeente en met alle inwoners, ondernemers en 
bedrijven zo veel mogelijk energie gaan besparen. Bij alles wat de 
gemeente doet en koopt, moeten we ook kijken naar de energie 
en het milieu. Daarbij hoort ook water: we willen proberen minder 
water te gebruiken, regenwater apart af te voeren en groene 
daken aan te leggen.

Auto’s en scooters zorgen voor luchtvervuiling. De ChristenUnie 
wil dat het in Deventer nog gemakkelijker wordt om in elektrische 
auto’s te rijden, en om zonder auto overal te komen, bijvoorbeeld 
op de fiets of met het openbaar vervoer. Ook voor ouderen. We 
willen ook dat er ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen 
zijn op handige plekken. Wij hebben ons ingezet voor fietsen en 
wandelen in Deventer en wij blijven dat doen. We zorgen zo veel 
mogelijk voor veilige fietsroutes en looproutes. Ook willen we dat 
de dorpen goed bereikbaar zijn met de bus. Ook voor ouderen en 
gehandicapten moeten bushaltes toegankelijk zijn.

We willen dat er meer treinen rijden naar Zwolle, Utrecht en 
Amsterdam/Schiphol, ook ‘s nachts, en dat er stations komen in 
Bathmen, Deventer-Noord en Deventer-Zuid.
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Wonen

Er moeten meer sociale huurwoningen komen, zodat mensen 
minder lang hoeven te wachten op een huis. Ook wil de 
ChristenUnie dat er meer goedkope koophuizen komen. Lege 
gebouwen willen we verbouwen tot woningen. En we willen dat er 
‘tiny houses’ (speciale kleine huizen) in Deventer kunnen komen.

De ChristenUnie wil startersleningen, zodat jonge mensen hun 
eerste huis kunnen kopen. Ouderen moeten geld kunnen lenen om 
hun huis aan te passen, zodat ze thuis kunnen blijven wonen. 

Als er gebouwd wordt, willen we dat er geluisterd wordt naar 
mensen in Deventer en naar de buurt. Zodat we ook echt bouwen 
wat mensen willen. Om te huren of te kopen.

Wij willen zorgen dat bewoners zelf meehelpen aan het 
onderhouden van de wijk. Zo kunnen ze zelf (mee)beslissen en 
gaan mensen samen aan de slag. Bewoners en de gemeente 
maken samen afspraken over wat er wel en niet kan. Er zijn wel 
grenzen, in de stad en daarbuiten. Want natuur is kwetsbaar en 
kan niet voor zichzelf spreken. De gemeente moet daarom regels 
maken om de natuur en het landschap te beschermen. 




