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Geef op 18 maart geloof een stem in Zeeland
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Geef geloof een stem
Een
verbonden
Zeeland

Een goede en veilige ontsluiting van Zeeland
Een goede en veilige ontsluiting is van belang voor de 
werkgelegenheid in en leefbaarheid van Zeeland. De knelpunten in de 
dammenroute (N256) moeten worden opgelost om de doorstroming 
te bevorderen. Verkeersveiligheid dient hierbij voorop te staan, 
daarom worden de provinciale wegen goed onderhouden en moeten 
deze voldoen aan de nieuwste veiligheidsnormen. Daarnaast wil de 
ChristenUnie investeren in een veilig fietspadennetwerk en zich 
inzetten voor het openstellen van fietspaden langs zeedijken.

Een vitale regionale economie met focus op MKB en innovatie
Het midden- en kleinbedrijf (MKB) geeft de identiteit van Zeeland 
vorm. Hier moeten we zuinig op zijn. De provincie dient ruimte te 
bieden aan het MKB zodat deze hun ontwikkelingskansen ten volle 
kunnen benutten. Daarnaast wil de ChristenUnie dat de provincie 
innovatie stimuleert, alleen daardoor kan de Zeeuwse economie 
concurrerend blijven.

Iedereen doet mee
De leefbaarheid van onze provincie moet behouden blijven, daarvoor 
is het van belang dat iedereen kansen krijgt om een bijdrage aan de 
maatschappij te leveren. Sociaal ondernemerschap moet worden 
gestimuleerd, waardoor ook mensen met een beperking kunnen 
participeren in het arbeidsproces. Een samenleving waar iedereen telt 
en iedereen mee doet, daar gaan we voor.

Stem woensdag 18 maart ChristenUnie
Ook voor de waterschapsverkiezingen

Wonen wij veilig achter sterke dijken? Is het water in sloten en singels  gezond?  
Kan ons regenwater op tijd worden afgevoerd en is het grondwater niet te hoog?   
Kunnen de boeren en bedrijven goed hun werk doen?  Omdat het vaker en harder 
regent en de zeespiegel langzaam stijgt wil de ChristenUnie niet bezuinigen op 
veiligheid. Wij willen ook geen werk doorschuiven naar de mensen die na ons
komen. 
 
De ChristenUnie geeft richting; mensen zorgen voor de aarde in opdracht van hun 
Schepper.  Een goede taakuitvoering met mensen en natuur is dan 
vanzelfsprekend. De veiligheid staat voorop, verantwoorde kosten zijn belangrijk.

- Sterke dijken zijn van levensbelang, binnendijken verdienen meer aandacht.
- We werken versneld aan meer wateropvang in de polders om overlast te     
 voorkomen. 
- De kwaliteit van water in singels en waterlopen van onze steden en dorpen moet  
 omhoog. 
- Voldoende zoet water voor landbouw en natuur.    
- We werken nauw samen met Gemeenten en Provincie om de kosten in Zeeland   
 te beperken.
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Speerpunten

Kijk voor het hele verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten op
zeeland.christenunie.nl/verkiezingsprogramma

Meer weten over de waterschapsverkiezingen? 
scheldestromen.christenunie.nl/verkiezingen
waterschap@scheldestromen.christenunie.nl

Geef geloof een stem
Jaap van Ginkel: 
“Tandje erbij
met water” 



De ChristenUnie fractie
staat voor u klaar

Onze kandidaten voor Provinciale Staten

Wij zetten ons in voor een beter Zeeland. Dat is niet de wereld van 
‘ieder voor zich’, we zorgen voor elkaar.

De economie staat niet in dienst van geldzucht en winstbejag. Het kan beter. 
Daarvoor zijn andere idealen nodig, een nieuwe richting. Daar zetten we op in. 
Deze verkiezingen gaan over wat er gebeurt in steden en op het platteland. 
Ze gaan over ons werk, onze leefomgeving, onze gezinnen, de zorg voor elkaar 
en onze veiligheid. We hebben idealen. Idealen die werken. 

Een veilige en mooie leefomgeving, een eerlijke en duurzame economie. 
Een krachtig en verbonden Zeeland met een maximale zeggenschap voor 
de burgers.

Kleinschaligheid en creativiteit als sleutel tot leefbaarheid. Bereikbaar werk, 
onderwijs en zorgvoorzieningen. Daar gaan wij voor.
 
Jan Henk Verburg

1.  Jan Henk Verburg  

2.  Martin Otte

3.  Ria Rijksen

4.  Willemien Treurniet

5.  Leen van Dijke  

6.  Jaap Hage 

7.  Wim Dorst

8.  Lennard Oppeneer 

9.  Sjaco van Damme 

10. Jaap van Ginkel

11. Coen van Dalen

12. Adrie Kodde 

13. Cor Leunis 

14. Han Verduijn

15. Corniel van Leeuwen

16. Jaap den Doelder

17. Thijs Mennes  

18. Esther van de Vreede                      

19. Frank Visscher 

20. Arjan Beekman

Jan Henk (46 jaar) is werkzaam bij de Kamer van Koophandel. 
‘’Graag wil ik mijzelf inzetten voor een veilige, economisch gezonde 
en rechtvaardige samenleving waarin iedereen kan meedoen.’’

Martin studeert Finance aan Tilburg University. Met zijn 22 jaar is 
hij momenteel het jongste Statenlid van Nederland. ‘’Zeeland is een 
provincie om trots op te zijn, we mogen daarom ook lef tonen!’’   

Ria is 8 jaar lid van de gemeenteraad van Kapelle geweest. 
“De komende periode ga ik voor de leefbaarheid van onze kernen,
een veilige woonomgeving en respect voor lokale initiatieven’’

v.l.n.r.: Ria Rijksen, Willemien Treurniet, Martin Otte en Jan Henk Verburg 
zeeland.christenunie.nl
twitter.com/CUZeeland

facebook.com/christenuniezeeland

Een provincie
verbonden
met het water

Meer weten?


