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Inleiding
Bij verkiezingen gaat het over mensen. Over u, jou en mij. Over onze ouders, 

kinderen, buren, de leerkrachten op school, onze werkgever, onze werknemers. 

Verkiezingen gaan ook over de leefomgeving van mensen. Over wonen, reizen 

met auto of openbaar vervoer, recreëren, landschap, groen en water, cultuur, 

musea en kerken. De ChristenUnie zoekt het beste voor het welzijn van mens, 

samenleving en natuur. Wij kiezen voor ‘Waardevol’.

Resultaten

De afgelopen vier jaar heeft de ChristenUnie zich in de Provinciale Staten van 

Fryslân van harte ingezet voor de provincie. We zijn dankbaar voor het werk dat 

we hebben mogen doen en de zegen die we op ons werk hebben gekregen.

We hebben onder meer de volgende resultaten behaald

• Uitbreiding van de subsidieregeling voor bedrijven die zich inzetten 

voor een circulaire economie.

• Verlenging van de regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’, in het 

jaar 2019.

• Discussie over de problematiek in het veenweidegebied (de enorme 

uitstoot van CO2), mede door een samen met andere partijen in-

gediend initiatiefvoorstel. Wij willen dat dit vraagstuk gezamenlijk 

met de boeren, de belangrijkste gebruikers van het gebied, worden 

opgepakt.

Onze missie

De ChristenUnie is een partij die uitgaat van de Bijbel. Onze missie is om te 

werken aan een eerlijke en leefbare wereld, ook voor onze kinderen en kleinkin-

deren. Wij willen een samenleving waarin mensen voor elkaar zorgen. Wij komen 

op voor mensen die niet voor zichzelf op kunnen komen. En we zorgen voor de 

natuur. Op deze manier geven we invulling aan ons geloof.
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Onze kernwaarden

Wij geloven dat mensen geschapen zijn voor relaties. Mensen worden gelukkig 

door samen te werken en voor elkaar te zorgen. Ons ideaal is een dienstbare 

samenleving. Zo’n samenleving vraagt een betrokken, maar ook bescheiden 

overheid.

De ChristenUnie wil een overheid die ervoor zorgt dat mensen hun talenten 

kunnen ontwikkelen en in vrijheid verantwoordelijkheden kunnen nemen. De 

overheid heeft de taak om de vrijheid en verantwoordelijkheid van mensen te 

beschermen en te respecteren. Alle mensen hebben het recht om in vrijheid 

hun geloof en overtuiging te delen, met elkaar, met hun kinderen en in de sa-

menleving.

Alle leven is Gods waardevolle geschenk. Daarom zetten wij ons in voor de 

waardigheid en de rechten van alle mensen: krachtig of kwetsbaar, geboren of 

ongeboren, nabij of veraf. Wij zetten ons in voor duurzame ontwikkeling en een 

zorgvuldige omgang met de schepping.

Onze missie en kernwaarden vormen het fundament voor 

alle keuzes die we maken. Daar mag u ons aan houden. In 

dit verkiezingsprogramma beschrijven wij hoe we dit con-

creet willen maken in de komende vier jaar.

De toekomst van Fryslân

Wij zijn trots op Fryslân: trots op de prachtige natuur in onze provincie. Trots 

op de tienduizenden vrijwilligers en mantelzorgers die elke dag klaarstaan om 

anderen te helpen. Trots op de duizenden ondernemers die onze economie en 

werkgelegenheid versterken. Tegelijkertijd zien we dat we als land en provincie 

voor grote uitdagingen staan. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen volwaardig 

mee kan doen in onze maatschappij? Hoe zorgen we voor voldoende werkge-
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legenheid, nu en in de toekomst? Wat moeten we (meer) doen om de aarde te 

beschermen? De ChristenUnie zet zich niet alleen in voor de huidige tijd, maar 

denkt ook aan de toekomst van Fryslân.

Onze missie, kernwaarden en onze visie op de toekomst van Fryslân vormen het 

fundament voor de keuzes die de ChristenUnie maakt. Dit verkiezingsprogramma 

laat zien hoe we daar in de periode 2019-2023 concreet vorm aan willen geven, 

door middel van de thema’s Waardevolle samenleving, Waardevolle schepping 

en Waardevolle regio.


