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Christenunie-SGP zet zich in Hoogvliet, Rozenburg en Pernis in voor:
	Open houden van stadswinkel Pernis voor paar uur per week.
	Goed onderhoud groenvoorziening.
	Verbetering busverbinding Pernis-Hoogvliet, vanuit Rozenburg
en Maassluis en binnen de kernen.
Verbetering verbindingen vanuit Rozenburg naar Maassluis.
Vrij reizen met OV voor 65-plussers met een laag inkomen
behouden.
Aandacht voor problemen rondom Spijkenisserbrug en
Botlekbrug.
Voldoende geschikte woningen voor jong en oud.
We nodigen u uit om met ons in gesprek te gaan over deze en
andere onderwerpen op donderdagavond 1 maart in Hoogvliet,
Bethlehemkerk, Baarsweg 61. De koffie staat klaar vanaf 19.30u, de
avond begint om 19.45u.

Joke Meijboom-Speelman is onze
kandidaat uit Pernis (nr. 18 op de lijst)
Joke woont al vele jaren met plezier in
Pernis en is goed op de hoogte van de
situatie in Rozenburg, Hoogvliet en Pernis.

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.

jij

ik

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.

werk

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

