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We kiezen voor een vitale samen leving 
in de stad en op het platteland! Met 
ruimte om er voor elkaar te zijn én 
ruimte om van elkaar te verschillen. 

De ChristenUnie zet extra in op wandelwegen, 
fietspaden en openbaar vervoer. Ook kleine 
kernen moeten goed bereikbaar zijn. Wij 
zetten in op beheer, onderhoud en vervanging 
van bestaande wegen. 

Sterk openbaar vervoer  
en goede wegen

We nemen verantwoordelijk
heid voor Gods schepping 
door het verminderen van 
stikstofuitstoot, het werk 
maken van natuurherstel, 
het verbeteren van de 
lucht en waterkwaliteit 
en het beschermen van 
biodiversiteit.

Zorg voor natuur
en schoon water

   

We maken werk van de klimaatopgave door het 
besparen van energie. Door mensen te helpen 
met hun huizen te verduurzamen, minder 
vervuilende industrie, beter openbaar vervoer 
en veel meer duurzame energie. We hebben 
daarbij extra aandacht voor de betaal baarheid 
van deze omslag voor al onze inwoners.

Schone energie

Kleine kernen
goed bereikbaar

Samen leven
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Het werk van de provincie raakt aan hele 
gewone vragen, die jij en ik ook hebben. Kan 
je een huis vinden in je eigen dorp of stad? 
Is er een goede trein of busverbinding? 
Hoe zorgen we voor onze natuur en voor 
voldoende schone en betaalbare energie? 

Op al die terreinen heeft de provincie taken. 
Dit vraagt om een krachtig provinciebestuur 
én een goede controle van dit bestuur. Daar 
wil ik me de komende jaren graag voor 
inzetten als volksvertegenwoordiger namens 
de ChristenUnie. 

Ik wil het gesprek aan gaan, luisteren en 
keuzes maken. Want alleen zo kunnen we 
samen verantwoordelijkheid nemen. Voor 
elkaar, voor de schepping en voor volgende 
generaties. 

Steven Datema woont met zijn gezin in 
Den Haag. Hij was daar eerder politiek 
actief in de gemeenteraad en werkt als 
leidinggevende bij de Tweede Kamerfractie 
van de ChristenUnie.

04 Ruud van Harten Vlaardingen
05 Marja PelzerVooijs Den Haag
06  Michel du Chatinier HazerswoudeRijndijk
07  Kees Boende Molenaarsgraaf
08  Bert van der Woerd Delft
09 Nathan Kramer Delft
10 Jan de Leede Schoonhoven
11 Jaap van Duin Noordwijk
12  Ankie van TatenhoveMeesen  

Berkel en Rodenrijs
13  Ineke MarsmanPolhuijs Leiden
14 Jan Pieter Verweij Sliedrecht 

15 Jan Vente Berkenwoude
16 Annelijn de Gier Schiedam
17  Willem Schneider HendrikIdoAmbacht
18 Maikel la Rose Rotterdam
19  Kees Groenendijk ZuidBeijerland
20  Charlotte Scholtensde Vries Gorinchem
21 Theo Krins Gouda
22 Wouter de Reus Vlaardingen
23 Soraida Windster Delft
24 Erwin Barendregt Katwijk
25 Harro Janssen Gouda
26  Mariëtte Hulsbergende Visser Lisse

vanuit heel Zuid-Holland ... 

Het werk van  
de provincie raakt  

aan hele gewone vragen,  
die jij en ik ook hebben.

GRAAG STELLEN WE AAN U VOOR

Steven Datema Den Haag



Djoeki van Woerden-Kerssen Gouda

ZuidHolland is een prachtige provincie, 
ik vind het belangrijk dat we in deze 
economische motor van Nederland aandacht 
hebben voor de menselijke maat en 
luisteren naar elkaar. Ik zet mij graag in voor 
betaalbare woningen, voor OVbereikbare 
dorpen en steden waarin het goed wonen 
is. Voor sterkere natuur, schoner water en 
een bloeiend platteland met koeien in de 
wei. Ook moeten we aan de slag met het 
klimaatbestendig inrichten van de provincie: 
ruimte voor water en groen. En met het 
verbeteren van waterkwaliteit en het remmen 
van bodemdaling. Het leven is niet maakbaar, 
maar we zetten ons als fractie vol in om bij te 
dragen aan een bloeiende samenleving, stad, 
platteland en natuur in ZuidHolland.

Djoeki van WoerdenKerssen is Statenlid, 
woont met haar man en vier kinderen in 
Gouda en is lid van de adviesraad sociaal 
domein. Zij was eerder politiek actief in een 
waterschap en gemeente.

Arjan Witte Zevenhuizen

Een goede en betaalbare woning 
is voor iedereen. Een bloeiende en 
inclusieve economie met blijvende 
ruimte voor ondernemerschap. Minder 
energiegebruik. Overgaan op duurzame 
vormen van energie. Ik wil mij graag 
de volgende periode in Provinciale 
Staten voor de ChristenUnie Inzetten 
om betekenisvolle stappen te zetten 
bij de aanpak van deze grote opgaven. 
Samen met inwoners, bedrijven en mede 
overheden.
 
Arjan Witte is sinds 2019 Statenlid voor 
de ChristenUnie met de portefeuilles: 
Coördinatie leefomgeving, Economie, 
Cultuur en erfgoed en Financiën. Arjan is 
getrouwd, heeft twee zonen en woont in 
Zevenhuizen.

vanuit heel Zuid-Holland ... 

27 Cees Paas Sliedrecht
28  Mariëlle van den BergMostert Dirksland
29 Siem Bak Boskoop
30  Jan Willem Boersma  Dordrecht
31 Jan den Uil Bergschenhoek
32  Caroline Blomde Ruiter Alphen aan den Rijn
33 Carlijn Bergwerff Leiden
34 Cees Tebrugge Spijkenisse
35  Jan Willem van der Vijver Katwijk
36 Ingrid van Dillen Oestgeest
37  Jannes Berghout Waddinxveen
38 W.A. de Vries Rotterdam

39 Bert Tuk Ouddorp
40 Gaetan Mbwete Den Haag
41 Bea KoenSnijders Monster
42 Hans Alles Zoetermeer
43 Tjalliing Vonk Rotterdam
44  Alma VerveldeTuk OudBeijerland
45  Ron de Rover HardinxveldGiessendam
46  Jantien FrölingKok Hellevoetsluis
47 Gerard Mostert Valkenburg
48  Eimert van Middelkoop Berkel en Rodenrijs
49  Jacco Schonewille  ‘s Gravenhage
50  Willy de Zoetevan der Hout Poeldijk
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Ik zet mij graag in  
voor betaalbare 

woningen.

... van Lisse tot en MET Dirksland
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MEER leven in evenwicht met 
natuur en milieu



   

We willen dat beter wordt nagedacht over 
hoe we ons prachtige landschap inrichten. We 
moeten weer richtinggevende keuzes maken 
over de plek van woningen, landbouw, natuur, 
vervoer en energie. Nieuwe functies worden 
zorg vuldig in het landschap ingepast. 

   

We kiezen voor het beschermen en beleefbaar 
maken van ons historische erfgoed. Erfgoed maakt 
geschiedenis zichtbaar. We investeren in restauratie 
en stimuleren herbestemming bij leegstand.

Behouden
van erfgoed

   

We kiezen voor een economie waarin niet maximale 
groei, maar de bloei van mensen en de samenleving 
centraal staat. Met ruimte voor (familie)bedrijven om 
duurzaam te ondernemen. Ruimte voor goede duurzame 
werklocaties en economische ruimte om te ondernemen.

Bloeiende economie

   

Boeren zorgen voor voedsel, zijn beheerders van 
het landschap en zijn in verschillende plaatsen 
dragers van de maatschappelijke structuur. We 
kiezen voor kringlooplandbouw waarin de boer 
een eerlijke boterham kan verdienen. 

Toekomst 
voor de boer 

   

Wij knokken voor de kansen van starters en jonge gezinnen 
op de woningmarkt. De bouw van woningen versnellen, 
met nadruk op sociale woningbouw, betaalbare koop 
en huurwoningen. Zodat iedereen een betaalbaar en 
duurzaam huis kan vinden in zijn eigen omgeving.
 

Meer betaalbare 
woningen

Wil je meer lezen? Scan de QR of  
Kijk op zuid-holland.christenunie.nl

Toekomstbestendige  
agrarische sector

Zuinig op ons landschap



ZUID-HOLLAND

VAN KATWIJK TOT GORINCHEM
WE KOMEN OOK BIJ JOU IN DE BUURT!

ZUIDHOLLAND.CHRISTENUNIE.NL

KeukentafelZuid-Hollandse

tour
STEM 15 MAART
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