
Samen
De samenleving van Ommen staat bij de 
ChristenUnie centraal. Daarom willen we 
investeren in de kracht van de samenleving. 
Minder overheid, meer samenleving. Het actief 
meedenken en meedoen van inwoners wordt 
aangemoedigd. 

Samen betekent ook dat, wanneer mensen 
niet kunnen meekomen, de overheid er voor 
hen is. De ChristenUnie zet zich daarom in 
voor een overheid die naast de mensen staat. 
Juist nu de gemeente verantwoordelijk is voor 
een groot aantal zorgtaken. 

Vertrouwen
De ChristenUnie wil ook in Ommen een 
betrouwbare en constructieve partner zijn. De 
gemeenteraadsleden zetten in op luisteren en 
samenwerken. 

Financiën 
Het gaat in de gemeente Ommen nu 
financieel weer de goede kant op. Deze 
stijgende lijn wil de ChristenUnie doorzetten. 
Daarom is het belangrijk dat er duidelijke 
keuzes worden gemaakt met de inwoners. 

Veiligheid
Met elkaar willen we in Ommen veilig 
samenleven. Veilig samenleven houdt ook in 
dat overlast actief wordt tegengegaan. 
Overlast van drugs en alcohol wordt 
tegengaan samen met ouders, scholen, 
verslavingszorg, horeca en andere 
betrokkenen. De wijkagenten hebben een 
belangrijke taak als aanspreekpunt voor de 
inwoners van Ommen.

De toekomst met waarde

Ommen 

 Voor de Christenunie zijn waarden in de politiek belangrijk. We willen naast mensen staan, 
omdat zij waardevol zijn. We staan voor duurzame waarden als het gaat om de natuur, de 
energie, de economie en relaties tussen mensen en in gezinnen. Dat is waardevolle politiek 
voor morgen. Stem daarom ChristenUnie. 



Zorg
Uitgangspunt voor de ChristenUnie is dat elk 
mens waardevol is en dat die waarde niet 
afhangt van prestaties, gezondheid, seksuele 
geaardheid, afkomst of leeftijd. Al het leven 
verdient het om tot ontplooiing te komen en 
om zorg te krijgen als dat nodig is.

De ChristenUnie zet zich in voor een 
samenleving waarin mensen elkaar helpen en 
ondersteunen. Nieuw Noaberschap is een 
goed idee. In Ommen en in Lemele, 
Beerzerveld, Vilsteren en Witharen horen 
wijksteunpunten te zijn.

Onderwijs
Ouders moeten kunnen kiezen voor een 
school die aansluit bij hun identiteit en 
idealen. Scholen in de kernen moeten 
ondersteund worden.

Evenementen
Evenementen in Ommen moeten bijdragen 
aan de positieve uitstraling van de gemeente.

Agrarische sector
Boerenbedrijven bepalen de aanblik van het 
buitengebied. Voor de toekomst van het 
agrarische bedrijf is het belangrijk dat er 
voldoende ontwikkelingsruimte is. Een goed 
evenwicht met de omgeving is daarbij 
belangrijk.

Economie
Voor het midden- en kleinbedrijf zijn goede 
voorzieningen nodig en een duidelijk beleid.

Energie, klimaat en milieu 
De ChristenUnie vindt duurzame energie 
belangrijk. Duurzaam leven betekent dat er 
geïnvesteerd wordt in zonnepanelen en 
andere vormen van duurzame 
energieopwekking. Er moet een energieplan 
voor en met inwoners en bedrijfsleven 
worden opgesteld.

Bij meer duurzaamheid hoort ook het 
terugdringen van afval en het voorkomen van 
zwerfafval. Dit kan door 
bewustwordingsacties gedaan worden. Ook 
moet hergebruik van goederen gestimuleerd 
worden. 

Verder moet de gemeente het waterbeheer 
aanpassen. Dit is nodig omdat verwacht 
wordt dat er meer en heviger buien gaan 
vallen. 

Wonen
De vraag naar woningen vanuit de Ommer 
samenleving moet sturend zijn bij de plannen 
voor woningbouw.

Levensloopbestendige woningen hebben de 
voorkeur.

“Elkaar tot een 
hand en een 
voet zijn.”

“
”

ook mensen met beperkingen
is werk belangrijk

Voor iedereen



Financiën

Op dit moment is het kruispunt aan de kant 
van het centrum bij Hessel Mulertbrug nog 
steeds niet veilig. De ChristenUnie is tegen 
het investeren van veel geld in deze situatie. 
De ChristenUnie wil met kleine aanpassingen 
deze kruising beter doorstromend maken. 

De ChristenUnie wil verder dat de Slagenweg 
wordt aangepast zodat deze veiliger wordt 
voor fietsers die oversteken. 

Het centrum moet autoluwer worden en het 
centrum moet een shared space worden waar 
alle gebruikers evenveel rechten hebben.

De ChristenUnie is voor het doortrekken van 
de Danteweg naar de Balkerweg om zo de 
lokale doorstroom te verbeteren. 

De ChristenUnie wil de fiets als 
vervoersmiddel stimuleren en zorgen voor 
faciliteiten als oplaadpunten voor elektrische 
voertuigen. 

Veilige voetpaden moeten er voor zorgen dat 
ouderen veilig naar het centrum kunnen 
lopen.
  
De ChristenUnie is voor het huidige 
vrijparkerenbeleid van de gemeente.

Mobiliteit

Toerisme
De ChristenUnie is voorstander van meer regionaal (op Vechtdalniveau) samenwerken op het 
gebied van toerisme en recreatie. Deze samenwerking heeft als doel het Vechtdal als 
recreatiegebied (nog) meer naamsbekendheid te geven.

“

”

Natuur in 
stand 
houden



Speerpunten
1 De ChristenUnie pleit voor stevige inzet op preventie van armoede en op   
 een beleid dat gericht is op een integrale aanpak van armoede.

2 Mantelzorg moet voor 100% mogelijk zijn. Dat betekent ook voldoende   
 waardering voor de mantelzorger.

3 Voor iedereen, ook mensen met beperkingen, is werk belangrijk. Er dient   
 geïnvesteerd te worden in de begeleiding van mensen richting de arbeids  
 markt.

4 De energietransitie (van niet-duurzame naar duurzame energie) moet zo   
 snel mogelijk gerealiseerd worden waarbij goede regionale samenwerking  
 noodzakelijk is.

5 Voor ChristenUnie is de zondag als collectieve rustdag van grote waarde.
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