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De ChristenUnie-SGP Haarlemmermeer
baseert haar standpunten op de Bijbel. De
Bijbel is een bron van inspiratie en staat vol
van richtlijnen en aanbevelingen. Deze zijn
door God, de Schepper van hemel en aarde,
voor ons mensen bedoeld voor het leven van
verleden, heden en toekomst. Ze zijn heilzaam voor het persoonlijk leven, voor relaties,
op het werk en in de samenleving.
Dit laat zich samenvatten in de volgende kernbegrippen:
1. Liefde: God is liefde.
2.	Rentmeesterschap: dit houdt in dat we als mens gehouden zijn
om de aarde te bewerken, te beheren en te bewaren. Dat bepaalt
onze inzet.
3.	Dienstbaarheid: wij willen dienstbaar zijn aan elkaar, oog hebben
voor elkaars behoeften en inzet voor onze naaste.
4.	Vrede: ons streven is dat alle mensen in vrede met elkaar kunnen en
mogen leven.
5.	Rechtvaardigheid: in alle facetten van het leven geldt dat wetten en
regels recht moeten doen aan ieder mens.
6.	Relaties: de mens heeft sociale verbanden nodig om te kunnen
functioneren.
7.	Trouw: Gods trouw aan de schepping is tot voorbeeld in menselijke
relaties en omgaan met elkaar.
8.	Vreugde: met vreugde en dankbaarheid mogen we dagelijks
vaststellen wie God wil zijn voor mensen.
9.	Vrijheid: er is geen grotere vrijheid dan de vrijheid in Jezus Christus
die ons allen uit genade wordt aangeboden.
Met deze kernbegrippen als vertrekpunt wil de ChristenUnie-SGP Haarlemmermeer zich inzetten op basis van de navolgende uitgangspunten.

Integer bestuur – Voor een goed
functioneren van het gemeentebestuur
is het van belang dat het bekwaam,
betrouwbaar, geloofwaardig en herkenbaar is. De ChristenUnie-SGP
Haarlemmermeer heeft als visie dat de
overheid onze maatschappij in goede
banen moet leiden. Het gemeentebestuur moet te allen tijde verantwoording kunnen en willen afleggen. Zo
kunnen burgers en overheid, bijdragen
aan een samenleving waar het gelukkig
en veilig wonen en werken is.
Handhaafbare regels – Regels zorgen voor ordening in de samenleving.
Door handhaving van die regels zullen geweld en onveiligheid bestreden
worden en houden we Haarlemmermeer leefbaar. Gedogen is geen goede
zaak. Dat geldt zeker ook voor het
coffeeshopbeleid; wij kiezen voor de
nuloptie.
Duurzame bereikbaarheid – Moderne
infrastructuur en voorzieningen moeten onze polder bereikbaar houden. Ze
dragen bij aan veilige en leefbare
woonwijken en zorgen voor een goede
bereikbaarheid van de economische
centra. Wij zetten ons in voor scheiding
van verkeersstromen, goede (recreatieve) fietsverbindingen, en voldoende
faciliteiten ter stimulering van het
openbaar vervoer.

Economie in balans – Er
moet een balans zijn tussen
economie, mens en omgeving. Werkgelegenheid en
bedrijvigheid moet worden
gestimuleerd. Wij denken met
name aan schoolverlaters en
startende jongeren op de arbeidsmarkt. Wij streven naar
evenwicht tussen activiteiten
en rust waarbij de zondag als
rustdag onze bescherming
verdient.
Dienend onderwijs – Onderwijs ligt in het verlengde van de opvoeding
en is daar niet een vervanging van. De gemeente moet de ouders ondersteunen in hun primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun
kinderen. Goed onderwijs omvat meer dan het overdragen van kennis en
vaardigheden. Er moet ook aandacht zijn voor het kennen van de heilzame idealen (waarden) en het handhaven van goede leefregels (normen).
Ontspanning voor iedereen – Het gemeentebestuur is er op gericht om alle burgers gebruik
te laten maken van de aanwezige voorzieningen. Een evenwichtige spreiding door de gemeente wordt nagestreefd. Topsport mag niet
worden gefinancierd vanuit gemeenschapsgeld.
Oog voor de zwakke – Ieder mens heeft
waarde, daarom willen we voor elkaar zorgen.
Vooral een aantal kwetsbare groepen heeft
extra zorg nodig. Hierbij denken we aan oud-

eren, gehandicapten, verslaafden,
daklozen, prostituees en minima.
De gemeente dient te stimuleren
dat
burgers
hun
eigen
verantwoordelijkheid nemen en
omkijken naar elkaar. Met name
de komende jaren als veel zaken
in het kader van zorg en welzijn de
verantwoordelijkheid worden van
de gemeente.
Verantwoordelijkheid voor de schepping – Het is noodzakelijk dat de
zorg voor het milieu in alle planvorming een hoge prioriteit heeft om onze
polder duurzaam te ontwikkelen. Zorgvuldig omgaan met het milieu is ons
uitgangspunt.
Zorg op maat – De ChristenUnie-SGP Haarlemmermeer staat voor een
samenleving waarin ook plaats is voor hen die psychisch of lichamelijk
niet optimaal (meer) kunnen functioneren. Het begint met zorg voor jezelf. Als dit onvoldoende blijkt te zijn, moet allereerst een beroep gedaan
worden op mensen in
de directe omgeving.
Waar deze hulpverlening de kracht en
kennis van deze mantelzorgers te boven
gaat zal professionele
hulp onmisbaar zijn.
Evenwichtige
ruimteverdeling
–
Het verdelen van de
ruimte tussen ver-

schillende functies is een lastige klus in een zo gevarieerde gemeente als
Haarlemmermeer. De menselijke maat en niet de gemeentelijke etalage
moet de inspiratie vormen.
Kernpunten voor de ChristenUnie-SGP Haarlemmermeer blijven ruimte
voor landbouw, economische kernzones en woningbouw naar behoefte.
De agrarische sector verdient onze steun. Wij genieten van het akkerlandschap en zijn van mening dat dit niet teloor mag gaan ten gunste van
ontwikkelingen die de belangen van de inwoner in Haarlemmermeer niet
dienen.
Rechtvaardig woonbeleid – De sociale woningvoorraad moet goed
verdeeld en betaalbaar zijn, niet alleen in grote maar ook in kleine kernen.
Een ieder die sociaal en/of economisch verbonden is aan Haarlemmermeer dient voorrang te hebben bij het toekennen van huurwoningen in
deze gemeente.
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