
Christelijk, betrouwbaar

en betrokken

Samen voor Barendrecht
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Samen leven, samen zorgen

Zorg heeft een verstandige aanpak nodig, waar kwaliteit voorop 

staat, waar mensen vóór financiën gaan, waar mensen de zorg 

krijgen die bij hen past en waar vrijwilligers en mantelzorgers 

worden gezien! Dit verdient de volle aandacht van de gemeente!

Samen werken aan het versterken van de lokale economie

Wij zijn voor een 'rode loper' aanpak. Ondernemers moeten 

sneller, beter en vanuit één loket worden geholpen. De lokale 

economie wordt versterkt met het doorontwikkelen van de 

AGF-sector, goede ontsluiting en het stimuleren van innovaties.

Samen doen, samen meedenken

Of het nu gaat om een bouwplan of jeugdbeleid, wij zijn voor een 

gemeente die belanghebbenden, waaronder ook kinderen en 

jongeren, actief en zorgvuldig betrekt. Hierbij past een overheid 

die meedenkt, participeert, drempels verlaagt en facilieert.

Samen voor het behoud van het Barendrechtse karakter

Wij kiezen voor het Barendrechtse karakter: ruim opgezette, 

groene wijken en een historische kern. Dit willen wij zo houden en 

versterken met duurzame oplossingen en goed onderhoud van de 

buitenruimte. Barendrecht blijft een zelfstandige gemeente!

Wat willen wij bereiken?

www.barendrecht.sgp-christenunie.nl

Samen voor een veilig Barendrecht

Veiligheid is een thema dat blijvend aandacht verdient. 

Handhaving, preventie en het samen aanpakken van problemen 

vormen de kern van onze aanpak. We dringen fietsendiefstal 

verder terug en de wijkagent wordt meer zichtbaar in de wijk.



Stem 21 maart
SGP-ChristenUnie!

www.barendrecht.sgp-christenunie.nl

Facebook: SGPCUBarendrecht

Instagram: SGPCUBarendrecht

Twitter: CU_SGP_bdrecht

Hebt u vragen of wilt u een orienterend gesprek?

Kijk dan op de website voor onze contactgegevens.

Op woensdag 21 maart krijgen alle Barendrechters van 18 jaar en ouder een 

rood potlood in de hand. Er kan dan weer worden gestemd voor de 

gemeenteraad. En als SGP-ChristenUnie vragen wij u: wat gaat u met dat 

potlood doen? In de keuze die u maakt speelt vertrouwen een grote rol, ook 

bij de gemeenteraadsverkiezingen. Als SGP-ChristenUnie vragen wij u om 

dat vertrouwen. Met uw stem, de ervaren kandidaatraadsleden en onder 

Gods zegen willen wij zorgen voor een christelijk, betrouwbaar en betrokken 

beleid. Een beleid dat we samen maken en ook écht goed is voor 

Barendrecht, voor jong en oud! In deze flyer leggen we dit kort en helder 

uit. Wilt u meer weten? Kijk dan op de onze website! Spreken onze 

standpunten u aan? Stem dan 21 maart: SGP-ChristenUnie!

Leendert Mijnders, lijsttrekker SGP-ChristenUnie
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