
Zo gaan wij recht doen in Almelo 

SAMEN  
RECHT  
DOEN  

  Almelo 

1 Betrouwbaar
De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom. Onrecht 
wordt rechtvaardig aangepakt. We hebben extra aandacht voor 
slachtoffers van mensenhandel of arbeidsuitbuiting.  

2 Duurzaam
Overstappen op duurzame energie is nodig om in te spelen op 
klimaatverandering. Daarnaast willen we duurzaam omgaan met 
schaarse bronnen en middelen.  

3 Sociaal
Onze stad kent veel kwetsbare mensen. We vinden het belangrijk 
dat er zo goed mogelijk naar hen wordt omgezien. Wie zorg en 
ondersteuning nodig heeft moet dat eenvoudig kunnen krijgen.  

Kijk voor meer informatie 
op Almelo.christenunie.nl 



Ieder mens is uniek en waardevol. Wie je ook bent, wat je 
achtergrond ook is: jij telt mee! De ChristenUnie is 
overtuigd van de waarde van kleine gemeenschappen 
waarin mensen samen tot bloei komen.  

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner die bijdraagt aan de 
samenleving en aan iedereen die een helpende hand nodig heeft.  
Recht doen aan de schepping, recht doen aan woningzoekenden en 
recht doen aan de waardevolle lokale economie.  

Rechtvaardige regels zijn nodig. Maar ook de ruimte om daarvan af te 
kunnen wijken om iemand er bovenop te helpen. Ruimte voor 
oplossingen op maat.  

Daarom zet de ChristenUnie zich in 
voor een samenleving waarin we 
samen recht doen. Doe je mee?  

Onze kandidaten  Recht doen in onze gemeente  
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Elise Klaasen 
Als nieuwe lijsttrekker wil ik mij de 
komende periode volop inzetten voor de 
gemeente Almelo. In het dagelijks leven 
ben ik docent Muziek op een middelbare 
school. Onderwijs, aandacht voor 
problematiek onder jongeren en het belang 
van kunst en cultuur zijn dan ook thema's 
die mij aan het hart gaan.  1

Jeanet Buikema 
Almelo ligt in een prachtige, 
groene omgeving. Daar moeten 
we zorgvuldig mee omgaan. 
Inzetten op duurzaamheid is van 
levensbelang.  

Wouter Teeuw 
Ook de komende periode werken 
we aan een open, toegankelijke 
en betrouwbare overheid. We zijn 
en blijven een stabiele en 
betrouwbare fractie.  
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Reijer Copier 
Veilige en leefbare wijken zorgen 
dat je prettig woont. Onze visie op 
de inrichting van de openbare 
ruimte en bereikbaarheid draagt 
daaraan bij.  

Rita Tomas-Awanesian
Het leven is waardevol. Iedereen 
moet volop mee kunnen doen in 
de samenleving. Kwetsbare 
mensen moeten de juiste zorg en 
ondersteuning krijgen.  
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