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Geloven in Enschede 

Enschede is een aantrekkelijke stad. Een kleurrijke stad in het groen. Het groen van de schepping dat 
tot in de stad doorloopt. Kleurrijk door bijna 160.000 unieke inwoners met verschillende talenten en 
nationaliteiten.  

Enschede is een stad om trots op te zijn. Met een mooie 
binnenstad waar het prettig is om te zijn. Er is een goed 
aanbod aan winkels en eetgelegenheden. Vaak 
gecombineerd met activiteiten. Onze stad heeft de 
afgelopen raadsperiode grote evenementen als The Passion 
en het EK vrouwenvoetbal  ontvangen. In Enschede zijn 
veel belangrijke voorzieningen zoals scholen en 
ziekenhuizen dichtbij. Jong en oud  kunnen zich hier 
ontwikkelen. Met een onderwijsaanbod op elk niveau: van 
basisschool tot universiteit. En onze stad heeft een goed 
vestigingsklimaat voor bedrijven. Dat is belangrijk voor de 
werkgelegenheid. 

Naast deze mooie kanten die Enschede heeft, maken mensen zich ook zorgen over de stad. Zij vragen 
zich af: is er toekomst voor mijn kinderen, blijft de stad veilig, vind ik wel een baan? De veranderingen 
gaan snel. Steeds meer informatie komt via het internet. Wat als ik dit niet goed begrijp of geen 
computer kan betalen? Wat als er weer een nieuwe vluchtelingenstroom komt? Of de wateroverlast 
toeneemt? 

Grote ontwikkelingen in de wereld raken ook Enschede. De vluchtelingenstroom als gevolg van veel 
conflicten in onze wereld gaat aan Enschede niet voorbij. De afgelopen periode merkte ook Enschede 
de gevolgen van de vluchtelingenstroom. De heel verschillende reacties op de komst van het AZC en de 
noodopvang maakte een kloof in de samenleving zichtbaar. Mensen kwamen tegenover elkaar te 
staan. Om deze tweedeling zijn wij bezorgd. Ook de veranderingen in het klimaat en milieu vragen om 
een antwoord. Enschede is van en voor ons allemaal. 

De ChristenUnie Enschede (CU) wil naast alle inwoners van Enschede staan. Luisteren naar 
bezorgdheid. Oog hebben voor kansen. De CU wil opkomen voor kinderen, jongeren en volwassenen 
die in de knel komen en het alleen (even) niet redden. Ook zijn we zuinig op onze mooie stad die we 
graag groen en mooi willen doorgeven aan onze kinderen. Kortom de ChristenUnie bestaat uit mensen 
die zich met hart en ziel willen inzetten voor het belang van u en van onze mooie stad. Dit doen wij 
met de Bijbel als ons inspirerend kompas. 

De kracht van onze samenleving ligt volgens de ChristenUnie in de balans die je in Enschede vindt. Die 
balans willen we de komende raadsperiode verder versterken. Een samenleving die aantrekkelijk is en 
kansen biedt aan jongeren en studenten maar ook aandacht en zorg biedt, onder andere aan ouderen. 
Een samenleving die het ondernemerschap volop stimuleert en ondersteunt maar ook klaar wil staan 
om bij te springen als het echt niet lukt. Waarbij het een uitdaging is om de grote verschillen die 
ontstaan tussen  wijken, werkenden en niet werkenden, hoog- en laagopgeleiden niet te ontkennen 
maar samen aan te pakken.  
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Drie speerpunten van ChristenUnie Enschede 

1. Voor alle inwoners: Enschede een inclusieve en zorgzame stad 

Wij willen met de verschillende mensen in onze stad bouwen aan Enschede. Ieder met zijn eigen talent 
en met respect voor elkaar.  

De ChristenUnie heeft alle inwoners op het oog. Mensen die hier al sinds jaar en dag wonen of nog 
maar kort geleden naar Enschede zijn gekomen. Mensen met een hoog en laag inkomen, ziek en 
gezond, met en zonder baan. Verschillen in opleiding, inkomen, herkomst, geaardheid of religie hoeven 
we niet weg te poetsen. Deze verschillen mogen niet leiden tot uitsluiting. Enschede is van ons 
allemaal. De liefde van Jezus Christus sluit mensen ook niet buiten. Jezus had oog voor iedereen en 
speciaal voor kwetsbare mensen ongeacht hun achtergrond. De ChristenUnie ziet de verschillen maar 
gelooft niet dat het verscherpen van tegenstellingen de stad verder helpt. Alleen met elkaar komen we 
verder. 

2. Voor vrijheid en tolerantie: Enschede een veilige stad 

De ChristenUnie is een groot voorstander van vrijheid, bijvoorbeeld vrijheid van onderwijs, 
meningsuiting en geloof. Als je om vrijheid vraagt om je geloof te beleven en in de praktijk te brengen 
dan gun je ook een ander die vrijheid. Rekening houden met elkaar dus.  

Een voorbeeld is onze inzet voor keuzevrijheid voor school of hulpverlening passend bij je identiteit en 
geloof. Ook vinden wij het belangrijk op te komen voor de vrijheid van vrouwen die gedwongen in de 
prostitutie zijn beland. 

Vrijheid vraagt ook dat de inwoners van Enschede verantwoordelijkheid willen dragen. Bijvoorbeeld 
ouders voor de opvoeding van hun kinderen. Hulpverleners voor het bieden van goede zorg. 
Ondernemers voor hun werknemers en bedrijf. En nieuwkomers om zich snel de taal en gewoonten 
van ons land eigen te maken. De gemeente zet zich in zodat iedereen kan meedoen en zich hier kan 
thuis voelen.  

De ChristenUnie is voor tolerantie. Dat betekent niet dat je het altijd met elkaar eens bent. Je kunt de 
denkwijze of handelswijze van iemand niet goedkeuren en elkaar wel aanvaarden. Tolerantie betekent  
dat je de ander zichzelf laat zijn. Geloven en uitingen van geloof hoeven dus niet alleen ‘achter de 
voordeur’. Ook in het ‘publieke domein’ mag je laten zien wie je bent. Wij zijn dankbaar dat we een 
land en een stad hebben waar die ruimte er is. Die ruimte moet er dan ook blijven. 

3. Zuinig op de stad: Enschede duurzaam 
en aantrekkelijk  

Enschede moet ook in de toekomst een stad blijven 
waar het fijn wonen, werken en leven is. Daarom 
moeten we zuinig zijn op de stad. Dat komt terug in 
onze zorg voor het milieu: waterbeheersing, 
energievoorziening en groen. Maar ook in de zorg 
voor onze kinderen! Zodat zij zich in een veilige 
thuisomgeving kunnen ontwikkelen tot de nieuwe dragers van deze stad.  
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Voor alle inwoners: Enschede een inclusieve en zorgzame stad 

Ieder mens is waardevol. Onze waarde hangt niet af van prestaties, gezondheid, geaardheid, afkomst 
of leeftijd. Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen en te 
worden beschermd. 

Bijna iedereen hoort bij een aantal groepen als gezinnen en familie, vriendengroepen, school en werk, 
de buurt, kerk, sportvereniging, online netwerken en sociale media. Tegelijk is er individualisme en 
eenzaamheid.  

De ChristenUnie blijft inzetten op een inclusieve samenleving; het is belangrijk dat mensen elkaar waar 
het kan helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor passende ondersteuning 
en hulp aan mensen, die het niet op eigen kracht redden. Met goede en betaalbare zorg. De juiste 
zorg, tegen de juiste kosten met de juiste middelen. 

Aandacht voor gezinnen zodat kinderen stabiel en veilig kunnen opgroeien 

Kinderen zijn een geschenk van God. Opgroeien in sterke en liefdevolle gezinnen helpt om je te 
ontplooien en een plek te vinden in de maatschappij. Als eerste zijn de ouders verantwoordelijk voor de 
opvoeding van hun kinderen. Dit vraagt positieve aandacht voor de ouders: voor de moeders èn de 
vaders. Beide ouders spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van hun kind.  

De verwachtingen van een relatie zijn vaak hoog. Tegelijkertijd is trouw in relaties niet 
vanzelfsprekend. De afgelopen jaren is het aantal (v)echtscheidingen en verbroken relaties fors 
toegenomen. Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders vaak ingrijpend. Een kind is het beste 
af als de ouders het samen goed hebben.  

De ChristenUnie wil daarom inzetten op ondersteuning van ouders en kinderen. Met professionals en 
partners  gaat de gemeente verder met preventief (v)echtscheidingsbeleid. Allereerst gericht op het 
laagdrempelig en vrijwillig versterken van relaties van ouders in Enschede.  

Als het kan voordat het mis gaat. Als het niet goed  gaat en scheiding echt onvermijdelijk blijkt, moet 
betaalbare hulp beschikbaar zijn voor kinderen en ouders. Om snel hulp te kunnen bieden moet de 
zorg dichtbij de gezinnen zijn. Dit kan bijvoorbeeld door de jeugdzorg op scholen een spreekuur te 
geven. Met preventie en tijdige hulp kunnen we mogelijk voorkomen dat op termijn doorstroming naar 
duurdere en zwaardere vormen van zorg nodig is. Daarnaast ondersteunt het de leerkracht die met zijn 
zorgen over een kind, samen met de ouders, terecht kan bij een professional. De ChristenUnie wil 
verder aandacht voor  pleeggezinnen, gezinshuizen en steungezinnen. 

Een veilige thuisbasis voor alle kinderen van Enschede 

Kinderen hebben het recht om veilig te zijn, om beschermd te worden tegen kindermishandeling. De 
gevolgen van mishandeling zijn groot. Daarom wil de ChristenUnie verder inzetten op het voorkomen, 
signaleren en stoppen van kindermishandeling.  
Veilig Thuis Twente, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, moet 
laagdrempelig bereikbaar zijn en bekend bij alle inwoners van Enschede. Voor slachtoffers van huiselijk 
geweld moet er passende hulp en/of een veilige opvang zijn. We werken daarbij verder aan  een plek 
waar alle hulp onder één dak geboden kan worden.  
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Extra hulp aan jongeren die het alleen niet redden 

Bij veel jongeren gaat het mis omdat er snel schulden ontstaan of omdat er geen stabiele thuissituatie 
is. Daarom is aandacht nodig voor schuldsanering bij jongeren en hoe wij hen kunnen leren omgaan 
met financiën.  

Niet alle jongeren vinden zelfstandig een baan. Bijvoorbeeld door een psychische beperking of 
moeilijke thuissituatie. Deze jongeren hebben begeleiding naar de arbeidsmarkt nodig. Het gaat dan 
niet enkel om hulp bij het zoeken naar werk. Ook de sprong van thuis wonen naar zelfstandig een 
huishouding hebben lukt dan niet altijd zelfstandig. Voor jongeren met een beperking zet de 
ChristenUnie zich in voor een baan in een ‘gewone werkomgeving’. De gemeente heeft hier een 
stimulerende rol. De gemeente zoekt in samenwerking met het bedrijfsleven naar kwalitatief goede en 
voldoende  werkplekken. Het ingezette inclusieve beleid moeten we vasthouden. 

Jonge mantelzorgers houden ondersteuning, zodat zij gewoon naar school kunnen gaan en vrije tijd 
hebben. Ook tienermoeders redden het vaak niet zelfstandig. 

De overgang van jeugdzorg naar ‘reguliere zorg’ als een jongere 18 jaar wordt vraagt blijvend 
aandacht met het oog op de continuïteit van de zorg.  

Omzien naar elkaar om eenzaamheid te voorkomen 

De ChristenUnie wil  sociaal isolement onder ouderen en jongeren voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat 
één op de drie Nederlanders zich wel eens eenzaam voelt. En dan maakt het niet uit hoe oud je bent, 
hoewel eenzaamheid onder ouderen vaker voorkomt. Eenzaamheid  doet een beroep op ons als 
samenleving. In de Bijbel lezen we al dat God zegt “het is niet goed dat de mens alleen zij”. We zijn als 
mensen aan elkaar gegeven. Ieder mens is een medemens. We mogen en moeten omzien naar elkaar. 

Waardig oud worden 

Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Ze hebben bijgedragen aan het functioneren van de 
samenleving zoals die nu is. Daarom verdienen ouderen onze aandacht en steun, ook in deze tijd. Veel 
ouderen functioneren prima en weten lang hun weg, zelfstandig of met zelf georganiseerde hulp of 
netwerken, te vinden. Maar vaak ontstaat door lichamelijke of geestelijke klachten een verminderde 
mobiliteit. De ChristenUnie houdt hier oog voor en wil streven naar Enschede als een 
dementievriendelijke gemeente.  

 

Dat de vergrijzing toe zal nemen in de aankomende periode is bekend. Ook in Enschede zal dit 
gebeuren. Steeds meer mensen met een zorgvraag zullen  langer thuis blijven wonen. Woningen 
moeten dus geschikt zijn voor ouderen en mensen met een beperking. De gemeente heeft daarin, 
samen met woningeigenaren en woningcoöperaties een grote verantwoordelijkheid. 
Niet alleen woningen maar ook de openbare ruimte moet toegankelijk en veilig zijn en uitnodigen tot 
ontmoeting en activiteiten.  

Zingeving blijft bij gesprekken met ouderen met een zorgvraag een bespreekbaar onderwerp, zo nodig 
maakt de gemeente hiervoor gebruik van deskundigheid van kerken of andere religieuze organisaties. 

 



Verkiezingsprogramma 2018-2022 ChristenUnie Enschede 
   

• 7 

Zorg voor hulp dichtbij de mensen 

De ChristenUnie is voorstander van zorg die dichtbij is georganiseerd. Zorg op een menselijke schaal 
en met een menselijk gezicht.  
Steeds vaker doen mensen een beroep op hulpverlening binnen de kerken. Kerken pakken steeds 
meer maatschappelijke taken op. Deze constructieve rol en toegevoegde waarde vragen, met 
inachtneming van de scheiding tussen kerk en staat, om wederzijds respect en om versterking van de 
contacten tussen overheid en kerken (diaconieën). In Enschede is het diaconaal platform hier een mooi 
voorbeeld van. 
 
De ChristenUnie wil dat goed naar de zorgvraag van de inwoners wordt geluisterd in een persoonlijk 
gesprek waarin de zorgvrager aangeeft wat hij nodig heeft en waar in overleg wordt gekeken welke 
hulp nodig is. Medewerkers die namens de gemeente gesprekken voeren met hulpvragers doen dat 
over schuldhulpverlening, indicaties voor respijtzorg, Wmo-voorzieningen en jeugdhulp. Zo wordt 
integraal indiceren mogelijk. 

Een persoonsgebonden budget (pgb) is bij verantwoord gebruik één van de instrumenten om passende 
zorg onder regie van de zorgvrager aan te vragen.  

Fraude en misbruik van zorggelden is niet acceptabel. Net als alle andere vormen van fraude. Daarom 
blijft de ChristenUnie investeren in kwaliteit, toezicht en handhaving.  

De eigen bijdrage voor zorg/ondersteuning mag niet leiden tot zorgmijding. En de ChristenUnie is voor 
hergebruik en delen van (zorg-)middelen. 

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn kostbaar 

De ChristenUnie vindt het belangrijk te blijven benadrukken dat mensen meer zijn dan alleen hun 
verdienvermogen. Vrijwilligerswerk of op een andere manier meedoen in de samenleving kan heel 
waardevol zijn. Ook voor de Enschedese maatschappij. 

Er wordt steeds meer een beroep gedaan op mantelzorgers. Omzien naar de ander is waardevol. De 
ChristenUnie wil dat Enschede een mantelzorgvriendelijke gemeente is. Dat betekent dat de gemeente 
de mantelzorgers ondersteunt en voorkomt dat zij overbelast raken. De gemeente wijst mensen die 
mantelzorger zijn of worden actief op ondersteuning. 

Ook willen wij bij werkgevers het bewustzijn voor de belasting van mantelzorgers blijven bevorderen. 
Voor jonge mantelzorgers heeft het onderwijs een signaalfunctie. 

Enschede kent veel vrijwilligers en de ChristenUnie is trots op al het werk wat vrijwilligers verzetten. 
Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde binnen onze samenleving. Daarom wil de CU vrijwilligerswerk 
ondersteunen en niet moeilijker maken door extra regels of beperkingen. Dit geldt voor het doen van 
vrijwilligerswerk naast een uitkering, maar ook voor het geven van mantelzorg naast een baan en het 
activeren van vluchtelingen door middel van vrijwilligerswerk. 

Voorkomen dat schulden en armoede ontstaan 

We leven in één van de rijkste landen ter wereld maar ook in Enschede is armoede en lukt het niet 
iedereen om het hoofd boven water te houden. De ChristenUnie vindt dat niemand in Enschede aan 
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zijn of haar lot mag worden overgelaten. Daarom willen wij armoede bestrijden. Armoede leidt vaak tot 
sociale problemen, slechtere schoolprestaties en levert veel stress op. Omdat voorkomen beter is dan 
genezen moet maximaal worden ingezet op preventie en vroegsignalering. Gezinnen met kinderen 
verdienen hierbij onze extra aandacht. Een vicieuze cirkel van achterstand, waarbij armoede van 
generatie op generatie over gaat willen wij doorbreken. 

De gemeente kijkt kritisch naar het eigen gedrag als schuldeiser. Voor mensen met een laag inkomen 
handhaven we een collectieve zorgverzekering, met een aantrekkelijk tarief en scherpe 
randvoorwaarden, zoals een compensatie van of meeverzekerd eigen risico. Bij regelingen voor minima 
moet de gemeente rekening houden met de groep die qua inkomen net boven de bijstandsnorm zit. 

Scholen en sportverenigingen vragen wij alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen en deze te 
melden bij het wijkteam. We stimuleren vrijwilligersprojecten om mensen met schulden te helpen, 
bijvoorbeeld het project Schuldhulpmaatje. 

Verantwoordelijkheid nemen voor opvang van asielzoekers 

Omzien naar hen die hulp nodig hebben is een taak die we als opdracht hebben meegekregen. 
Wanneer in de toekomst opnieuw een beroep wordt gedaan op Enschede om medewerking bij de 
opvang van vluchtelingen te leveren zal de ChristenUnie daar opnieuw van harte aan meewerken. 

De afgelopen periode toonde dat dit geen gemakkelijke beslissing is. Inwoners zijn bezorgd. De 
ChristenUnie vindt dat zowel de bestaande inwoners van Enschede als de asielzoekers moeten kunnen 
vertrouwen op veiligheid. Om dit te bevorderen wil de ChristenUnie dat vluchtelingen actief ons 
actieprogramma volgen om snel de taal en gewoonten te leren zodat ze zich ‘thuisvoelen en meedoen’. 
Dit bevordert het onderlinge contact.  

Enschede zal de taakstelling voor huisvesting van statushouders blijven halen en bewaken dat dit niet 
tot verdringing op de huizenmarkt leidt.  ‘Asielzoekerwijken’ of ‘vluchtelingenflats’ zijn onwenselijk, 
daarom is spreiding belangrijk. 
De ChristenUnie vindt dat iedereen erbij hoort en recht heeft op onderdak. Dat geldt ook voor 
uitgeprocedeerde asielzoekers en staatlozen. Zolang de buitenschuldregeling onvoldoende werkt of 
landen van herkomst onvoldoende meewerken aan terugkeer mogen uitgeprocedeerden daar niet de 
dupe van zijn.Enschede blijft ook de komende raadsperiode opvang bieden (bed, bad en brood), 
aangevuld met de b van begeleiding, om perspectief te geven op de toekomst. 

Mensen met verward gedrag en daklozen horen niet in een politiecel 

Mensen die verward gedrag vertonen of dakloos zijn horen niet thuis in een politiecel, ze verdienen de 
aandacht van omgeving en hulp. Tegelijk zal de samenleving meer oor en oog moeten krijgen voor 
buren die ‘anders’ zijn. De ChristenUnie vindt dat mensen niet op straat horen te leven. 

Samen met de GGZ worden afspraken gemaakt hoe mensen met verward gedrag in hun eigen situatie 
kunnen worden ondersteund, hoe netwerken betrokken worden en hoe wordt voorkomen dat mensen 
afhankelijk worden van de GGZ. 

De politie, de GGZ, de Spoedeisende Hulp-afdeling van het ziekenhuis en de wijkteams maken 
afspraken over wat te doen bij het aantreffen van mensen met verward gedrag.  
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We blijven investeren in maatschappelijke opvang en beschermd wonen en in de zorg voor mensen 
met GGZ-problematiek die thuis wonen: 24/7 ambulante psychische zorg in de wijk, inloophuizen en 
voorzieningen voor kortdurende opname. 

Laaggeletterdheid bestrijden door leesbevordering 

Steeds vaker is het internet de ingang naar informatie en hulp. Om hier je weg te vinden is het nodig 
dat je behoorlijk kunt lezen. Helaas is in Enschede een grote groep inwoners laaggeletterd. De 
ChristenUnie wil laaggeletterdheid blijven bestrijden. Dit kan met positieve aandacht voor de ‘week van 
alfabetisering’. 

Onder andere de bibliotheken vervullen hierbij een belangrijke rol. Projecten die goed werken willen we 
voortzetten zoals de VoorleesExpress en andere succesvolle projecten. Dit is een belangrijk hulpmiddel 
voor gezinnen die net in Nederland zijn en waarvan de ouders onze taal nog niet machtig zijn. Ook 
andere initiatieven van de bibliotheek als ‘Het taalpunt’, het ‘Lees en schrijfhuis’ en de collectie 
‘makkelijk te lezen boeken’ voor volwassenen hebben het doel om het lezen en schrijven te verbeteren. 
De samenwerking tussen bibliotheken en basisscholen en het ROC blijven we stimuleren. Zo kunnen 
alle kinderen en jongeren uit een uitgebreide collectie kiezen. We willen niet alleen inzetten op de 
‘centrale’ bibliotheek maar ook op de voorzieningen in de wijken. En de samenwerking met Power en 
de welzijnsorganisaties. Samenwerking tussen scholen en deze wijkbibliotheken willen we verder 
versterken.  

De gemeente gebruikt bij schriftelijke communicatie met inwoners zoveel mogelijk eenvoudig 
Nederlands. (taalniveau B1). 
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Voor vrijheid en tolerantie: Enschede een veilige stad 

Een belangrijke taak van de overheid is zorgen voor de veiligheid van haar inwoners. Veiligheid begint 
met goede omgangsvormen. Rekening houden met elkaar, andermans spullen met rust laten, je aan de 
maximale snelheid op de weg houden. Eenvoudige dingen die een veilig gevoel voor iedereen 
bevorderen.  

Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de ChristenUnie haar hart voor de samenleving. 
Hard waar het moet, zacht waar het kan, altijd met een hart. De ChristenUnie heeft aandacht voor 
slachtoffers en hun omgeving en stimuleert een effectieve, op herstel gerichte, aanpak van daders.  

Inwoners worden, als oren en ogen van de politie, actief betrokken bij de veiligheid op straat en in de 
wijk. Dit kan door de inzet van Burgernet en van internet, zoals WhatsApp-groepen in de wijk. 
Cameratoezicht is een prima middel en de ChristenUnie wil het beperkt blijven toepassen. 

Optreden tegen overlast van drugs en drank 

Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken, prostitutie en 
mensenhandel zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken.  

De ChristenUnie wil de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs actief tegengaan en 
streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. De gemeente moet bij 
de aanwezige coffeeshops actief handhaven. 

Tegen illegale hennepkwekerijen wordt streng opgetreden. De gemeente Enschede moet meer doen 
tegen het toenemende gebruik en de groeiende acceptatie van synthetische drugs. Het dumpen van 
(drugs)afval levert enorme milieuschade op en gaat gepaard met illegaliteit en criminaliteit. De 
ChristenUnie wil dat Enschede zich sterk maakt voor een taskforce om drugsgerelateerde criminaliteit 
en overlast aan te pakken.  

De overheid moet duidelijk stellen wat wel en niet mag. De ChristenUnie vindt het een verkeerd 
signaal wanneer de overheid de verkoop van verslavende en steeds sterker wordende middelen die 
lichaam en geest kapot maken, gedoogt of zelf in de hand neemt. De ChristenUnie Enschede is dan 
ook geen voorstander van experimenten met door de overheid georganiseerde wietteelt. Enschede 
hoeft van ons niet vooraan te staan bij een landelijke pilot. 

Wij staan achter de norm: NIX 18. Wij zijn voor extra alertheid op handhaving van deze leeftijdsgrens. 
De ChristenUnie wil dat de strijd tegen drankmisbruik gevoerd wordt samen met scholen, ouders, 
kerken, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen. Niet alleen drugs, maar ook drank 
richt meer schade aan dan ons lief is. 

Help vrouwen (en mannen) die uit de prostitutie willen stappen 

Prostitutie gaat in tegen Gods bedoeling met seksualiteit. Criminaliteit, mensenhandel, uitbuiting en 
andere sociale problemen zijn een schrijnende werkelijkheid. Wij willen dat de gemeente zorgt voor 
voldoende hulp- en uitstapprogramma’s voor prostituees. Regelmatige prostitutiecontrole is nodig.  

Met de verschuiving van prostitutie van de clubs en bordelen naar het thuiswerken en via internet 
seksdiensten aanbieden, neemt de onzichtbaarheid van de prostitutiebranche toe en daarmee ook het 
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risico op illegaliteit, uitbuiting en mensenhandel. De ChristenUnie wil verdere afspraken maken over 
preventie, opsporing, zorg en samenwerking. 

Wij willen ook meer aandacht voor het bestrijden van mensenhandel. 

We  blijven  zorgen voor een veilige opvang voor slachtoffers van loverboys en lovergirls, pooiers en 
mensenhandelaren. 

Blijf alert op radicalisering 

Radicalisering vormt een bedreiging voor de manier waarop wij in Enschede in vrijheid en veiligheid 
samen leven. Radicalisering ontstaat als personen of groepen opvattingen ontwikkelen die haaks staan 
op de democratische rechtsorde en bereid zijn daar in de praktijk vergaande consequenties aan te 
verbinden.  
Naast het beschermen van de samenleving, heeft de overheid ook tot taak het beschermen van de 
individuele (minderjarige) inwoners. Vooral jongeren die op zoek zijn naar hun plek in onze westerse 
samenleving zijn kwetsbaar. Radicalisering en jeugdbendes zijn daarmee niet alleen een 
veiligheidsvraagstuk maar ook een maatschappelijk vraagstuk. 

Voor iedereen een prettige jaarwisseling 

De gevolgen van de verschrikkelijke ramp die onze stad trof zijn voor sommige van onze inwoners nog 
steeds zichtbaar en voelbaar. Vuurwerk is daarmee een beladen begrip in Enschede. De ChristenUnie 
vindt de toename van illegaal vuurwerk en het vroegtijdig afsteken een ongewenste ontwikkeling.  

De ChristenUnie is voorstander van het breed bespreekbaar maken van een centraal vuurwerk, bijv. in 
combinatie met vuurwerkvrije zones, zoals dat nu al gebeurt met G1000. Wij nemen  de uitkomst van 
dit traject serieus  bij de verdere besluiten die de raad hierover gaat nemen.  
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Zuinig op de stad: Enschede duurzaam en aantrekkelijk 

Houd Enschede groen en duurzaam 

De ChristenUnie vindt het vanzelfsprekend dat we zorgen voor de natuur en het milieu. Wij mensen 
mogen deze wereld als rentmeesters beheren. De aarde is niet ons eigendom. Wij willen dat de 
komende generaties ook in onze stad kunnen leven en dat er voor hen ook ruimte en energie is.  

Uitbreiden van natuur in de stad kan bijvoorbeeld door bloeiende bermen en een maaibeleid dat ruimte 
geeft aan de natuur. Vanzelfsprekend moeten de kinderen goede en veilige speelplekken hebben en de 
kruispunten overzichtelijk blijven. Ook hier is het zoeken naar balans.   

Wij willen doorgaan met het maken van een goede waterafvoer bij ernstige regenval. 

Wij zetten in op aandacht voor een duurzame economie, ook wel circulaire economie genoemd. De 
natuur, onze grondstoffen en de milieukwaliteit zijn de basis voor een goed leven als rentmeesters van 
Gods schepping. Daarom blijven we investeren in vormen van duurzame energie en gaan we door met 
‘Enschede wekt op’. En het stimuleren van energie neutraal bouwen en afbouwen van gas. Daarbij 
worden  onze kwetsbare gebieden ontzien. En dat geldt ook voor de “diepe” ondergrond. 

Veel van ons afval is geschikt voor hergebruik. Daarom willen we verantwoord doorgaan met 
gescheiden afvalinzameling en recycling. Optreden tegen dumpen van afval ook in het buitengebied 
hoort hier bij. 

Zuinig zijn op de vrijheid van goed onderwijs 

De ChristenUnie is voor de vrijheid van onderwijs. Ouders moeten, vanuit hun verantwoordelijkheid 
voor de opvoeding van hun kinderen, kunnen kiezen voor een school die aansluit bij de eigen waarden, 
identiteit en idealen. De gemeente moet de diversiteit van scholen op levensbeschouwelijke en 
pedagogische gronden respecteren en ondersteunen. Lokale  samenwerking mag geen inbreuk vormen 
op de autonomie van besturen en de identiteit van scholen. Vrijheid van onderwijs vraagt om een 
terughoudende overheid. Samenwerking is goed, samenwerking afdwingen niet. 

Al het onderwijs is bijzonder. De scholen in Enschede zijn niet van de gemeente, maar van de 
samenleving. De gemeente en het onderwijs delen de maatschappelijke opdracht om kinderen en 
jongeren zich optimaal te laten ontwikkelen. Wij willen bevorderen dat er voldoende stageplaatsen zijn 
bij bedrijven en instellingen waar de gemeente mee samenwerkt.  

In Enschede biedt het onderwijs gelijke kansen voor alle leerlingen, onafhankelijk van de wijk waarin 
een school staat of de financiële situatie van ouders. Er komt extra begeleiding vanuit het wijkteam in 
samenwerking met het onderwijs voor overbelaste jongeren die door een complexe thuissituatie 
(bijvoorbeeld door het geven van mantelzorg) niet of weinig naar school gaan. 

De ChristenUnie wil dat er bij huisvesting van onderwijs aandacht is voor duurzaamheid en een goed 
binnenklimaat. 

Kennisontwikkeling biedt kansen 

In economisch opzicht willen we volop inzetten op onze sterke punten, zoals kennisontwikkeling en 
diverse vormen van hoogwaardige productie. Enschede heeft een ruim aanbod aan voortgezette 
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opleidingen: ROC van Twente, Hogeschool Saxion, ArtEZ en Universiteit Twente. Zij bieden uitstekende 
kansen om op deze terreinen een belangrijke rol te blijven spelen.  

Aan de andere kant is het soms nodig om mensen te helpen basisvaardigheden te leren die in onze 
samenleving nodig zijn om echt mee te kunnen doen. Daaronder vallen bijvoorbeeld taalcursussen.  

Werkloosheid verder laten dalen 

Stimuleren van nieuwe ondernemers (in de vorm van startups) maar ook het aantrekken van bedrijven 
en instituten van naam is belangrijk. Zo kunnen we werk bieden voor de inwoners van onze stad, maar 
ook een belangrijke leidende rol vervullen in onze regio. Regionale afstemming en samenwerking is 
belangrijk om voor heel Twente kansen te benutten. Daarnaast zullen we ook voor inwoners met een 
lager opleidingsniveau kansen moeten blijven bieden. Door ook bedrijvigheid op dit niveau te blijven 
stimuleren maar ook door mogelijkheden voor doorgaande studie en opleiding mogelijk te maken. Het 
huidige beleid via het Werkplein moet zeker doorgaan.  

Het hebben van werk is immers belangrijk. Ons werk is een plek waar ons talent en onze 
verantwoordelijkheid tot hun recht komen. De afgelopen periode zijn hier goede stappen in gezet. Het 
werkloosheidspercentage zakt weer van 10% naar ruim 8,5%. Dit percentage is nog wel te hoog. Er 
zijn ook teveel mensen die ondanks een baan dichtbij of onder de armoedegrens leven. De komende 
periode moeten we blijven inzetten op werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus. 

Voor mensen met beperkingen moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid krijgen om 
hun talenten in te zetten, of dat nou betaald of via vrijwilligerswerk is. De gemeente geeft hier zelf het 
goede voorbeeld in en stimuleert bedrijven ook actief. Misbruik van ‘gratis werk’ (zoals 
werkervaringsplaatsen) dat ten koste gaat van reguliere arbeidsplaatsen is niet gewenst. Re-
integratietrajecten die de kansen op betaald werk aantoonbaar verhogen moeten juist worden 
gestimuleerd. De gemeente neemt, in samenwerking met het bedrijfsleven, verantwoordelijkheid voor 
voldoende participatiebanen. Ondernemers en bedrijven die aantoonbaar succesvolle (re)integratie-
trajecten (leerwerktrajecten) bieden krijgen een beloning. 

Voor nieuwkomers is het voor een goede integratie van belang dat zij snel aan de slag kunnen. Ook 
hier geldt: hoe eerder, hoe beter. Er wordt maatwerk geboden om een opleiding te volgen, een 
leerwerktraject te doen of stage te lopen. 

Als de gemeente helpt, mag een tegenprestatie worden verwacht. Daarbij is het belangrijk dat wij 
zoveel mogelijk rekening houden met de eigen kennis en talenten van mensen. 

Bewaak de balans inspanning-ontspanning 

De ChristenUnie is van mening dat niet alles in het leven in het teken van de “economische drift” moet 
staan. De Bijbelse uitdrukking “Niet bij brood alleen…“ is hier meer dan op zijn plaats. Ook hier geldt: 
er moet balans zijn. De ChristenUnie is geen voorstander van een 7x24-uurs economie die meer en 
meer plek opeist in ons leven en vaak ten koste gaat van sociale betrokkenheid. Zo'n economie heeft 
tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Een collectief rustmoment komt 
de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag daarvoor een 
uitstekende dag. God geeft ons niet voor niets zes dagen om te werken en een zevende dag om te 
rusten. Wij zijn dus voor een gezamenlijk rustmoment in de week. 
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We zien daarnaast landelijk dat door de toename van het aantal koopzondagen veel kleine 
zelfstandigen het extra moeilijk hebben gekregen en soms zelfs door eigenaren van winkelcentra 
worden gedwongen om hun winkel op zondag open te stellen. Ook is er vaak sprake van dwang om op 
zondag te werken. Wij willen dat ondernemers en medewerkers in de detailhandel de vrijheid hebben 
om hun winkel niet op zondag te openen of niet verplicht zijn te werken. Ook hier moet naar de 
mening van de ChristenUnie sprake te zijn van een sociale balans. Balans in onze samenleving waarbij 
we op een respectvolle wijze met elkaars overtuigingen omgaan. Wij zijn dankbaar  met hoe we dit 
met onze collegedeelname in de afgelopen periode konden invullen.  

Om sociale betrokkenheid te bevorderen wordt  parkeren op alle zondagen gratis. 

Cultuur maakt een stad levendig 

Ons culturele erfgoed maakt de stad aantrekkelijk. We moeten het daarom beschermen. Niet alleen de 
gebouwen maar ook tradities en collecties. Deze vertellen de geschiedenis van de stad.  

Onze musea trekken bezoekers uit het hele land en dragen bij aan de aantrekkelijkheid van onze stad. 
Een goede samenwerking op regionaal niveau zorgt voor een goede balans van het aanbod dat past 
binnen de financiële kaders. Investeren in dure cultuurgebouwen is soms nodig maar moet kritisch 
beoordeeld worden op nut, noodzaak en de financiële haalbaarheid en houdbaarheid op lange termijn. 

Als het gaat om evenementen mag dat van de ChristenUnie best prikkelend zijn maar niet 
aanstootgevend. Kunst is wat ons betreft niet bedoeld om te kwetsen en groepen te scheiden. Het mag 
ons wel aan het denken zetten.  

Sport verbindt en houdt ons vitaal 

Sporten is werken aan een gezonde leefstijl. De ChristenUnie pleit voor sport in de breedte; bereikbaar 
en betaalbaar voor iedereen. En voor jong en oud. Zodat elke inwoner zijn of haar sportieve talent kan 
ontdekken en ontwikkelen. De focus van de gemeente ligt allereerst op de breedtesport en 
amateurverenigingen, en daarna op de topsport en geprofessionaliseerde clubs. Er moet sprake zijn 
van een goed voorzieningen- en accommodatiebeleid. Daarbij zet de ChristenUnie in op 
toegankelijkheid en bereikbaarheid. In het accommodatiebeleid van de gemeente wordt geprobeerd 
om met behulp van clustering alle verenigingen op een passende en eerlijke maar ook financieel 
gedegen wijze te bedienen. 

Sportaccomodaties worden zo veel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het gebruik te 
optimaliseren, anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, sportverenigingen, 
kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheken, muziekscholen, zorginstellingen te benutten en 
samenwerking te versterken. Het Diekman als open sportcampus met regionale functie is hiervan een 
voorbeeld. 

 

Sporten is niet alleen gezond en leuk maar sport bindt ook samen. Alcohol, roken en sport gaan niet 
samen. Het alcoholgebruik in sportkantines tijdens en aansluitend aan sportactiviteiten willen wij 
ontmoedigen.  

We willen de maatschappelijke functie van sport verder uitbouwen. Sportstimulering en specifiek het 
betrekken van minima, ouderen, mensen met een beperking en andere doelgroepen is belangrijk. De 
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ChristenUnie pleit voor open clubs met een sterke verbinding tussen het sociale en het 
gezondheidsdomein.  

Kinderen uit gezinnen in armoede in Enschede kunnen korting krijgen zodat ze toch mee kunnen doen 
aan muzieklessen en/of sport. De Stichting Leergeld blijft hiervoor een belangrijk instrument.  

De Sportnota wordt de komende raadsperiode verder uitgevoerd. 

Houd Enschede bereikbaar  

Mobiliteit en bereikbaarheid zijn voor Enschede en in breder verband voor onze regio, van groot 
belang. Nu al is het zo dat enerzijds een groot gedeelte van onze stadsgenoten buiten Enschede 
werken (deels tot in de randstad toe) en anderzijds veel mensen dagelijks naar onze stad komen om er 
te werken. Deze mobiliteit is kenmerkend voor onze huidige samenleving. We willen graag blijven 
wonen in de omgeving waar we ons goed voelen, dat we daarbij wat meer moeten reizen voor ons 
werk wordt dan geaccepteerd. Ook het doorgaande goederentransport vraagt hierbij om meer 
aandacht. Dit stelt zowel eisen aan de bereikbaarheid binnen onze regio, als met andere regio’s binnen 
en buiten ons land. Investeren in de bereikbaarheid met het Euregiogebied is daarbij van groot belang. 
Deze investeringen zullen we samen met landelijke en provinciale overheden en met onze regionale 
partners moeten doen. Deze regionale en landelijke samenwerking geldt voor alle vormen van 
bereikbaarheid en mobiliteit (OV, auto, fiets). 
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Een betrouwbare overheid  

Wij geloven in Enschede. Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die niet 
het werk is van de overheid maar van mensen en maatschappelijke verbanden samen.  
De gemeente heeft dus een bescheiden rol en heeft vooral als taak de kracht in de samenleving te 
versterken. De gemeente staat naast mensen. Om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen 
waar dat nodig is en ook te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid waar het kan. Dit vraagt om 
maatwerk: de een heeft sneller ondersteuning nodig dan de ander.  

Inwoners moeten een beroep kunnen doen op de overheid als hun vrijheid, veiligheid of 
bestaanszekerheid in het geding is. Om die reden is het goed dat de overheid op een aantal terreinen 
ook grenzen aangeeft en deze handhaaft. 

Vertrouwen vragen en geven 

Het vertrouwen in de politiek en in de overheid staat onder druk. De ChristenUnie ziet dat en neemt 
dat serieus. Wij zijn ervan overtuigd dat goed bestuur en integer leiderschap de basis vormen voor een 
bloeiende samenleving. Bij de overheid passen geen willekeur en loze beloftes. Net zo belangrijk is een 
samenleving die zich realiseert dat de gemeente niet alles kan oplossen en zelf ook 
verantwoordelijkheid neemt.  

De ChristenUnie kandidaten zetten in hun werk in de gemeenteraad in op luisteren en samenwerken. 
Het innemen van standpunten in de raad wordt allereerst bepaald door de uitgangspunten van de 
partij, die zijn vastgelegd in dit programma. Als partij en fractie willen we in Enschede als betrouwbaar 
en constructief bekend staan: zichtbaar en benaderbaar.  

De gemeente zijn we samen 

De gemeente moet op haar beurt open staan voor initiatieven uit de samenleving. Vooral als die het 
algemeen belang op het oog hebben. Meer verantwoordelijkheid van inwoners vraagt om minder regels 
van de gemeente, om minder administratieve lasten en bureaucratie. Kortom, om een college en raad 
die durven los te laten. 

Burgerinitiatieven willen we ruimhartig verwelkomen en participatie stellen we op prijs. Wel letten we 
erop dat de gemeenteraad vanaf het begin heel duidelijk is over de ruimte die er is voor 
burgerparticipatie. Dat steekt nauw. Aan de ene kant niet pas het gesprek aangaan als keuzes al 
gemaakt zijn maar ook geen ongecontroleerde burgerparticipatie.  
Juist bij belangentegenstellingen is het de gemeenteraad, die als hoeder van het algemeen belang, 
knopen doorhakt. Het lokaal bestuur blijft eindverantwoordelijk.  
 

In de wijken gebeurt het 

De ChristenUnie waardeert het eigene van onze wijken en dorpen. De gemeente moet bewoners van 
buurten betrekken bij zaken die hen raken. Enschede houdt de inspraak in de wijkraad laagdrempelig. 
De ChristenUnie wil wijken eigen verantwoordelijkheid geven, ondersteund met wijkbudgetten. De 
kracht van de buurt is daarbij het uitgangspunt. 
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Buurtplatforms en wijkorganen  worden ondersteund om hun vertegenwoordigende rol te kunnen 
vervullen. Voorwaarde is dat er een duidelijk draagvlak voor de vereniging in de wijk aanwezig is. 

Indieners van burgerinitiatieven worden niet van het kastje naar de muur gestuurd. De gemeentelijke 
organisatie hanteert hiervoor een eenvoudig systeem of loket. 

De ChristenUnie is voor vroegtijdig duidelijk en eerlijk de inwoners  betrekken bij beleidskeuzes en/of 
grote ontwikkelingen in plaats van een raadgevende referendum. Raadgevende referenda zijn geen 
oplossing bij complexe politieke vraagstukken. Het feit dat de uitslag niet bindend is, levert verwarring 
en ontevredenheid op. En bovendien: raadsleden zijn gekozen om zorgvuldig alle belangen af te wegen 
en weloverwogen besluiten te nemen.  

 

Regionale samenwerking is onmisbaar 

De ChristenUnie vindt een verdere herbezinning op regionale samenwerking een goede ontwikkeling. 
De overheid moet dicht bij de inwoner staan, maar samenwerking kan een bijdrage leveren aan 
kostenbesparing, verbeteren van de kwaliteit en verminderen van de individuele kwetsbaarheid van 
gemeenten. De samenwerking binnen de bestaande regionale verbanden als Regio Twente, Euregio en 
de Veiligheidsregio bieden zeker kansen. 

De ChristenUnie wil de bestuurlijke drukte bewaken. Bestuurlijke samenwerkingsverbanden zoals 
gemeenschappelijke regelingen (WGR) vragen een kritische houding. Het is belangrijk dat de raad met 
het college zicht en invloed houdt op besluiten die een WGR neemt. 

Zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld 

Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de beschikbare 
middelen. In de afgelopen periode is het takenpakket van de gemeente flink uitgebreid. Hierbij zijn de  
financiële risico’s toegenomen. Daarmee is de noodzaak versterkt om alle risico's beter in beeld te 
brengen en te beheersen. Toekomstige generaties mogen niet worden opgezadeld met de gevolgen 
van het (financieel) beleid van hun voorgangers. Ook de komende periode willen we daarom een solide 
begroting. . 

Zorg altijd voor een sluitende begroting 
 

Het college van burgemeester en wethouders moet jaarlijks zorgen voor een sluitende begroting. Het 
opbouwen en bewaken van een reservepositie is belangrijk om tegenvallers op te kunnen vangen. 
Publieke middelen zijn per definitie schaars; er zijn altijd meer wensen dan er geld beschikbaar is. De 
gemeenteraad moet zorgvuldig de verschillende wensen, noden en belangen kunnen afwegen. Bij de 
huidige financiële ontwikkelingen is een scherpe prioriteitstelling belangrijk. De volgende onderwerpen 
zijn voor ons prioriteit bij het opstellen van de begroting: zorg en welzijn, armoedebeleid en 
schuldhulpverlening, werk en bijstand, onderwijs en sport. 

Belastingen en leges  
Belastingen en leges  zijn geen sluitpost van de begroting, waarmee tekorten kunnen worden gedekt. 
De jaarlijkse aanpassing van de lokale lasten en leges moet plaatsvinden op basis van heldere 
afwegingen. De gemeente is  terughoudend  met het verhogen van de lastendruk boven de inflatie om 
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ambities te kunnen betalen. Efficiëntieverbetering moet een voortdurend proces zijn om stijging van de 
lokale lastendruk waar mogelijk te voorkomen.  

Persoonsgegevens verdienen bescherming 

Voor een goede vervulling van de toegenomen wettelijke taken en verplichtingen heeft de gemeente 
de beschikking over veel gevoelige persoonsgegevens. Het koppelen van gegevens is nodig om snel de 
juiste zorg te kunnen leveren. Onduidelijke privacyregels leiden ertoe dat zorgverleners de veilige kant 
kiezen en daarmee goede hulpverlening in de weg staan.  
Voor het vertrouwen in de overheid is het tegelijk van het grootste belang dat zorgvuldig met deze 
gegevens wordt omgegaan. De bewoners van Enschede hebben daar recht op: het recht op 
bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht. De inwoners moeten daarom goed 
geïnformeerd zijn over wat er met hun gegevens gebeurt. 

Elke medewerker van de gemeente die gevoelige persoonsgegevens verwerkt volgt een privacytraining 
of heeft een dergelijke training gevolgd. De gemeente stelt heldere privacystatements op.  

 

 

  



Verkiezingsprogramma 2018-2022 ChristenUnie Enschede 
   

• 19 

ChristenUnie: politiek op Bijbels fundament  

Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de 
leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van 
samenleven. 

Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen 
te leven. Om een samenleving te vormen. De ChristenUnie gelooft dat het om veel meer gaat dan om 
geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid. 

Wij willen geen samenleving waarin ons verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar wij willen 
vrijheid om te geloven en om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen een gemeente waar een 
bescheiden overheid ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen. We willen een stad  
waarin we omzien naar elkaar. Een stad die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen. 

Als ChristenUnie-politici maken wij deel uit van een beweging van maatschappelijk betrokken 
christenen die op tal van plekken in de samenleving hun geloof een stem geven. Die hun geloof niet 
bewaren voor de kerk of thuis, maar uitdelen in de maatschappij. Die bereid zijn 
bestuursverantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving. 

Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken gaat oplossen. De samenleving is niet 
maakbaar. Maar de overheid is er volgens de ChristenUnie wel om het zwakke te beschermen en het 
sterke te reguleren, om zo vrede te stichten. De ChristenUnie gelooft dat de Bijbelse richtingaanwijzers 
heilzaam zijn voor de samenleving. Daarom wil de ChristenUnie ook in de politiek zo krachtig mogelijk 
vertegenwoordigd zijn. Een voorbeeld van een richtingaanwijzer uit het Bijbelboek Jesaja: 

Jesaja 58,7 

Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden  

die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? 

Deze praktische aanwijzingen komen ook overeen met een aantal van de zeven werken van 
barmhartigheid zoals we die al eeuwen kennen. 

Wij beseffen dat de Bijbel geen politiek handboek is waar kant en klare oplossingen in staan voor alle 
problemen van deze tijd. Daarom is het belangrijk om bij een open Bijbel te bidden om wijsheid voor 
de vraagstukken van vandaag. Wij zijn er van overtuigd dat de lessen die God ons leert in zijn woord 
heilzaam zijn voor de hele maatschappij. Of het nu gaat om een rustmoment in de week, eerlijkheid, 
betrouwbare overheid, of omzien naar eenzamen in de maatschappij. 

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven 
van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Enschede. Doe met ons mee. Wij 
geloven in Enschede! 
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Kandidaten ChristenUnie Enschede 

 

nr lijst init voornaam achternaam
1 J.C.R. Jurgen van Houdt
2 H. Henri de Roode
3 H. Hadassa Meijer-Ytsma
4 W. Wim Tekkelenburg
5 J.M.J. Janny Joosten-Leijendekker
6 K. Gabriel Yacoub
7 A.K. Arjan Hof
8 P.J.J. Pieter Cnossen
9 S. Seine Moraal

10 Petra Pelties
11 Najib Mesbahi 
12 Nadine Witvoet
13 R. René Verhoef
14 J.J. Jolanda Verschoof-Dekker
15 Bryan Verveld
16 Iris ter Horst
17 H.N. Huib de Jong
18 J. Jan Lassche
19 P.J. Peter Jan van Tuil
20 J. Han ter Horst
21 J.J. Jaap van Tilburg
22 E.M. Ernst Hooiveld
23 J. Jan Dubbeldam
24 B.P. Bernard Veldkamp
25 G.J. Gerda Dekker-Meijer


