
 

 

 

 

 

  

 

Waar staat de ChristenUnie als partij voor? 

Oog hebben voor mensen, hun relaties en hun 

welzijn. 

Mensen met elkaar in contact brengen door te 

investeren in gezinnen, scholen, bedrijven, 

kerken en verenigingen. 

Culturele en religieuze verschillen respecteren 

en stimuleren om zo de diversiteit tot 

versterking van de samenleving te laten zijn. 

Sterkere schouders de zwaardere lasten laten 

dragen, ondersteuning waar het echt nodig is. 

Goede voorzieningen voor het onderwijs; 

basisonderwijs zoveel mogelijk in iedere kern. 

De kleine kernen aantrekkelijk houden voor  

jonge gezinnen: vitale samenleving. 
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Nieuw voor 

Geldermalsen en 

Neerijnen. 

Gevestigd en de 

grootste in Lingewaal. 
 

 Uw/jouw keuze voor 

de nieuwe gemeente 

West Betuwe! 
 

De partij van christenen 

voor iedereen. 
bestuur@westbetuwe.christenunie.nl 

fractie@westbetuwe.christenunie.nl 

 

 

 

De verbinding bevorderen tussen 

werkgevers, onderwijs, regio en jongeren. 

Een sterk verenigingsleven als belangrijke 

pijler voor de leefbaarheid; we willen 

goede (financiële) regelingen voor het 

sport- en verenigingsleven. 

(Sociale) woningbouw naar behoefte in 

iedere kern, zodat onze ouderen, maar ook 

onze jongeren in de eigen woonplaats 

kunnen blijven wonen. 

Financieel verantwoord besturen, werken 

met een sluitende begroting en de lasten 

acceptabel houden. 

Samen werken aan een prettige 

samenleving waarin iedereen meetelt. 

 



 

Onze kandidaten. 

De kandidatenlijst van de ChristenUnie voor 

de gemeenteraadsverkiezing van onze 

nieuwe gemeente West Betuwe telt 26 

namen. Een mooie mix in leeftijd, in de 

verhouding man/vrouw en wonend in de 

drie fusiegemeenten.  

Lijsttrekker is Fred Temminck, nu 

fractievoorzitter in Lingewaal.  

Tweede op de lijst is Martha Kool uit Tricht. 

Vervolgens Linda van Willigen, Govert van 

Bezooijen, Wilma van Noord, Stephan de 

Meulmeester, Ineke Verheul, Piet Jan den 

Dikken, Ingeborg Roukema en Foke de Jong. 

De volledige lijst staat op onze website: 

westbetuwe.christenunie.nl 

facebook.com/christenuniewestbetuwe 

twitter.com/ChristenUnieWB 
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Wij horen graag uw 

mening, jouw visie, 

want we hebben het 

over uw woongenot, 

jouw toekomst.   
 

De ChristenUnie, een partij die op 

Europees, landelijk en provinciaal niveau 

meedoet, en in de gemeente juist de 

lokale onderwerpen belangrijk vindt. Zo 

zijn wij in Lingewaal de grootste geworden 

en zo willen wij ons blijven inzetten voor 

de nieuwe gemeente West Betuwe. 

Wij zijn dichtbij en betrokken op onze 

samenleving. Betrouwbaar, duidelijk en 

eerlijk. Makkelijk aanspreekbaar en altijd 

een luisterend oor. Met daadkracht 

hebben we al veel bereikt.  

Nu ook in 

Waarom voor de ChristenUnie kiezen?  

We luisteren naar de stem van de mensen uit 

de kernen. 

We kijken realistisch en vanuit een modern 

oogpunt naar zaken. 

We strijden voor behoud van het landelijke 

karakter van onze gemeente. 

We denken aan het milieu, we maken ons 

hard voor een schone, gezonde en veilige 

planeet waar ook volgende generaties op 

kunnen leven. 

Een sterke ChristenUnie kan met daadkracht 

meebesturen.  Govert van Bezooijen, ervaren 

wethouder en financieel specialist, is ook  

beschikbaar als wethouder voor West Betuwe. 

Hij heeft met de portefeuilles financiën, 

onderwijs en sport veel bereikt in Lingewaal. 

 

 


