Geloof in de Regio Zwolle
Wij geloven in de kracht van de Regio Zwolle. Dit is het moment om de
Regio Zwolle een duidelijke stem te geven in Den Haag. Dit pamflet geeft
aan waar de ChristenUnie op in zet!

De ChristenUnie zorgt dat
iedereen meetelt

De ChristenUnie investeert De ChristenUnie komt op
in de toekomst van kinderen voor (godsdienst) vrijheid

Zorg wordt maatwerk

Sneller naar een groene
economie

Wij willen zo min mogelijk bureaucratie in de
zorg en alle ruimte geven aan zorg op maat en
vernieuwing van zorg. Bijvoorbeeld voor slimme
vormen van gecombineerde huishoudelijke hulp
en individuele begeleiding maar ook sociaal
ondernemerschap. De jeugdzorg moet werken
vanuit de vragen van het kind en de ouders.
Eigen regie en keuzevrijheid staan centraal. We
waarderen en ondersteunen mantelzorg.

De toekomst van onze kinderen vraagt om een
gezonde wereld. In onze regio is de kennis,
kunde en ambitie om de volgende stap te maken
richting groene economie en energie. We gaan
voor een wereld zonder afval. Regio Zwolle moet
ruimte krijgen om koploper te worden op dit
gebied door landelijke stimuleringsregelingen:
vooral met belastingvoordeel.

Eerbied voor onze schepping
Maatwerk in de zorg gericht op
eigen regie en keuzevrijheid
Waardig ouder worden
De ChristenUnie zet zich in voor een samenleving
waarin ouderen worden gezien en gewaardeerd.
Onder ouderen is veel eenzaamheid. Veel
ouderen voelen zich geen onderdeel meer van
de samenleving. Wij nemen de nood onder
ouderen serieus. De ChristenUnie pleit voor een
minister voor ouderenbeleid, herwaardering van
ouderdom, ondersteuning voor mantelzorg en
vrijwilligerswerk.

Economie
Regio Zwolle is de derde economische toplocatie
van Nederland. Daarmee is deze regio relevant
voor heel Nederland. Overijssel is de meest
MKB-vriendelijke provincie van Nederland, dat
willen we zo houden en hier zetten we dan ook
op in. Wij pleiten voor doorgaande investering
in de gezamenlijke haven Zwolle-Kampen
Meppel. Wij verzetten ons tegen het vertrek van
regionale werkgelegenheid zoals rechtbanken,
kazernes en gevangenissen. Overheidsdiensten
moeten verspreid over heel Nederland: juist ook
in de regio. De spoorzone in Zwolle biedt voor
diensten een optimaal vestigingsklimaat.

In de Regio Zwolle is water, hei en bos en
zijn schitterende natuurgebieden zoals open
landschappen, de Weerribben en polders. Goed
rentmeesterschap is belangrijk om natuur en
milieu in stand te houden: daar investeren wij
in. En van de schepping mag genoten worden.
Er komt extra geld voor bijvoorbeeld fiets- en
wandelpaden.

Ruimte voor landbouw en
visserij
De landbouw in de Regio Zwolle levert een
onmisbare bijdrage aan stad en platteland.
In voedselvoorziening, als top-exportsector
maar ook zeker in het beheer van ons
landschap. Boeren moeten de ruimte krijgen
te ondernemen, innoveren en verduurzamen.
Verduurzaming en investeringen in milieu en
dierenwelzijn worden aantrekkelijk gemaakt. De
ChristenUnie wil de regeldruk in de agrarische
sector lager: ruimte voor boeren.

Cultuur
Het aantal culturele hotspots in de Regio
Zwolle is in de afgelopen jaren fors gegroeid.
Cultuur verbindt en cultuur maakt je trots.
Culturele plekken zijn plekken van bezinning
en ontmoeting. en economische aanjagers.
De ChristenUnie geeft ruimte aan creatieve
culturele ondernemers.

Onderwijsvrijheid
De ChristenUnie staat voor de vrijheid van
(bijzonder) onderwijs. Voor ruimte aan ouders
om kinderen onderwijs te laten volgen waar ze
in geloven. De inrichting van het onderwijs is
primair een verantwoordelijkheid van de school
en ouders en niet van de overheid. Kwalitatief
goed onderwijs moet toegankelijk zijn en blijven.
De kleinescholentoeslag blijft.

Investeren in de toekomst van
onze kinderen
Er wordt extra geïnvesteerd in de kwaliteit
van onderwijs in de Regio Zwolle. Meer geld
voor kleinere klassen en ondersteuning van
leerkrachten is nodig. We investeren in een
optimale aansluiting tussen passend onderwijs
en jeugdhulp.

Werken aan een gezonde
wereld zonder afval
Studenten mogen schuldenvrij
studeren
Iedere student met een studieschuld zijn
leven laten starten? Daar geloven wij niet in.
De hele maatschappij heeft baat bij vorming
en ontwikkeling van mensen en hun talenten.
Daarom willen wij herinvoering van de basisbeurs
voor studenten. Het onderwijs moet optimaal
aansluiten op de arbeidsmarkt, zodat studenten
zo snel mogelijk werk kunnen vinden.

Lagere regeldruk en ruimte voor
ondernemen

Beter bereikbaar via spoor,
weg en fiets
Een goede bereikbaarheid is belangrijk
voor de Regio Zwolle. Wij geloven in
een slimmer gebruik van verschillende
mobiliteitsvormen en verlagen van
file- en milieudruk. Een slimme mix van
ander vervoer en efficiënter gebruik van
infrastructuur. De ChristenUnie pleit voor
investeringen:
- Een hogere maximumsnelheid op de
Hanzelijn met daardoor kortere reistijd
naar de rest van Nederland
- Upgrade van de spoorverbinding
Zwolle-Enschede
- Verbetering van de Vechtdallijn tussen
Hardenberg en Zwolle
- Betere doorstroming op de
knooppunten van de A28
- Betere doorstroming en veiligheid op de
regionale wegen N50, N35, N36, N340
en N348
- Investeren in fietssnelwegen

Geloof in regio Zwolle
#pluspunt

Weet u een goed pluspunt voor de regio Zwolle?
Vertel het ons op www.christenunie.nl/pluspunt

