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veilig

ChristenUnie-SGP zet zich voor IJsselmonde in voor:
Behoud van het groene karakter van IJsselmonde (geen of zo min
mogelijk woningbouw in park De Twee Heuvels).
Bieden van aantrekkelijke woningen voor gezinnen in
IJsselmonde (Smeetsland Noord, Rietveld/Smeetsveld).
Goede randvoorwaarden om overlast van afval, vernielingen en
(fout)geparkeerde auto’s te voorkomen rondom het nieuwe
stadion Feijenoord.
Aandacht voor wateroverlast in Lombardijen.
Bevorderen en ondersteunen van bewonersinitiatieven die zich
richten op het voorkomen en opruimen van afval op straat.
Ondersteunen van (bestaande) maatschappelijke en kerkelijke
initiatieven rondom AZC Beverwaard.
Aandacht voor eenzaamheid van, onder andere, ouderen
(intensiveren van keukentafelgesprekken, betrekken van
organisaties in de wijk).
Makkelijker maken van het anoniem melden van verdachte en
criminele situaties.
Dit zijn onze kandidaten in IJsselmonde
Roshan Jibodh, Maarten Boot, Marian van Veen, Leen van
Waardenberg, Anja Elzinga - Wimmenhove, Jan Vlot, Paul de Jong,
Wouter Boonzaaijer, Jan-Johan Nieveen, Jan Willem van der Wiel
	
Paul de Jong: “Ik ben al 69 jaar Rotterdammer en woon al 42 jaar
	
met veel plezier in IJsselmonde. Vanuit mijn christelijke levensvisie
geloof ik dat we als mensen aan elkaar gegeven zijn. Dat vraagt om
keuzes 7 dagen per week. Daarom stem ik op 21 maart van harte
CU-SGP: jij en ik, samen méér Rotterdam!”

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

