
De kandidaten voor de ChristenUnie Pekela: 

1. Wiebe Meilof 

                
2. Evelien Meijer-Volders 

 

 

 

3. Lammert Sligter 

                 
 

Wilt u meer weten? 

Voor ons complete verkiezingsprogramma kijkt u op: 

www.pekela.christenunie.nl 
 

  

Pekela 

Open en eerlijk 
 

De ChristenUnie is een christelijke partij voor iedereen. 

Wij willen graag dat iedere Pekelder met zijn gaven tot 

z’n recht kan komen. 

We willen graag weer een plek in de gemeenteraad, om 

hier ook de komende jaren aan te werken! 

 

 

 

 

 



Economie en arbeid 

Wij maken ons sterk voor een Pekela dat weer voldoende 

arbeid biedt om voor ieder die kan  perspectief op werk 

te bieden.  

 Daarvoor is beroepsonderwijs nodig dat zich richt 

op de behoeften van de arbeidsmarkt.  

 Daarvoor zijn bedrijven nodig die ontdekken hoe 

goed het is om zich  hier te vestigen. En natuurlijk 

ook bedrijven waar mensen die goed met hun 

handen kunnen werken een aanstelling kunnen 

krijgen. 

 We hebben daarvoor een gemeentebestuur nodig 

dat ver over de grenzen van Pekela kijkt! 

Bestuurlijke idealen 

 Pekela heeft een bestuur nodig dat voorleeft in wat 

goed en nuttig is. Daar wordt verteld wat het voor 

mensen en de wereld betekent als we eerlijk en 

goed met elkaar omgaan: 

 Eerlijkheid en openheid van bestuur, ambtelijke 

organisatie en burger. 

 Erkenning dat ieder van ons een grote 

verantwoordelijkheid heeft in de opvoeding, in de 

zorg voor elkaar, in de zorg voor de kwetsbaren en 

in de zorg voor de natuur. 

 Erkenning dat wij deze wereld niet even naar onze 

hand kunnen zetten. Maar we gaan wel weer met 

elkaar verder leven en werken in een dorp waar 

het goed wonen is voor iedereen. Dat komt niet uit 

de lucht vallen: dat doe je met elkaar! 

Een paar praktische punten: 

 de ChristenUnie wil graag dat het gebied tussen 

Pekela, Veendam en Meeden weer mooi wordt. We 

steunen het idee van Staatsbosbeheer voor 

aanplant van bos, zeker als dat de omgeving ten 

goede komt. 

 de ChristenUnie wil meer aandacht voor 

beroepsopleidingen en nieuwe bedrijfsvestigingen. 

 


