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De ChristenUnie-SGP zet zich voor Prins Alexander in voor:
Voorkomen bebouwing in Ommoordse Veld en Wollefoppenpark.
Bevorderen van een prettige sfeer op het strand Nesselande.
Blijven aandringen op aanpassing en extra maatregelen rondom
de A16 in Ommoord.
Verbetering van de verkeersdoorstroming tussen President
Rooseveltweg en Capelseweg.
Aandacht voor de gevolgen van bodemverzakkingen in
Ommoord.
Goed onderhoud van openbaar groen.
Inzet voor behoud van kleinschalige wijkwinkelcentra met een
gevarieerd en aantrekkelijk winkelbestand.
Inzet voor behoud van de vereniging wijkbus Prins Alexander.
Goede verdeling geschikte huur- en koopwoningen voor jong
en oud.
Intensivering van de bezoeken aan ouderen om (verborgen)
problematiek, zoals eenzaamheid, op te sporen.
Het tegengaan van de vele wisselingen in maatschappelijk werk
(door voortdurende aanbestedingen).
	
	
Onze kandidaten in Prins Alexander
Nesselande: Marnix de Romph, Otto Muit
Ommoord: Jan Schippers, Leo de Raaf
Het Lage Land: Henk den Breejen, Gerard Wijland
Oosterflank: Teunis Rijneveld

Alle Rotterdammers
tellen mee.

bid

Verkiezingen in Rotterdam gaan over mensen. Mensen zoals jij en
ik: ouder en kind, buurman en buurvrouw, welzijnswerker in de wijk,
kapper op de hoek, ondernemer op de 40e etage en de dakloze op
straat.
We verschillen van elkaar in leeftijd, godsdienst, gezondheid, cultuur én we zijn allemaal Rotterdammer. Verkiezingen zijn er niet
voor politici. Verkiezingen gaan over de vraag hoe wij als Rotterdammers willen samenleven.
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Onze speerpunten:
	Alle Rotterdammers tellen mee
	Samenleven is investeren in elkaar
	Werken aan een schone toekomst
	Vrijheid om te geloven
Wij vinden het belangrijk dat de gemeentelijke overheid zich bescheiden opstelt en volop ruimte laat voor het maatschappelijke
initiatief van burgers en ondernemers.
Met uw en jouw stem kunnen we waardevolle stappen zetten en samen méér bereiken voor alle Rotterdammers.
Op onze lijst staan ruim veertig maatschappelijk betrokken jonge én
oudere stadsgenoten. Van mensen uit Pernis tot Alexander, uit Zuid
en Noord en van Hoogvliet tot Hillegersberg.
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Wij zijn een positief christelijke fractie die in de periode met Setkin
Sies veel heeft kunnen bereiken. Bijvoorbeeld dat er in de zomer
van 2017 16,5 miljoen extra beschikbaar kwam voor armoedebestrijding, duurzaamheid en gezinsbeleid (dat was trouwens ook hard
nodig!)
Andere voorbeelden zijn:
Het behoud van het Zuiderziekenhuis, ons voorstel voor een
duurzame luchthaven met minder geluidsoverlast.
De komst van een Groenfonds voor groene initiatieven.
We kwamen op voor geloofsvrijheid en het behoud van
erediensten in Huizen van de Wijk.
Natuurlijk willen we in 2018 graag verder en nog méér van het goede voor alle Rotterdammers. Méér positieve beweging, duwtjes in
de goede richting, verbinding tussen mensen, opkomen voor elkaar!
Wil je méér weten over onze plannen met de stad?
Kijk dan op onze website www.cusgprotterdam.nl
Volg ons via social media:
Twitter: @cusgprotterdam
Facebook: cusgprotterdam
Instagram: cusgprotterdam

