Geloof in het Noorden
Wij geloven in de kracht van Noord-Nederland. Daarom dit plan:
Geloof in het Noorden. Een plan dat geloof en hoop biedt in het
Noorden. De ChristenUnie wil meer ruimte voor de regio. Dit is
het moment om Noord-Nederland een duidelijke stem te geven
in Den Haag!

De diensten in Noord-Nederland blijven en krimpen niet.
De rechtbank blijft in het Noorden. Investeringen in Defensie
zorgen voor fors meer banen. Bij nieuwe overheidsbanen wordt
nadrukkelijk naar Noord-Nederland gekeken.

De ChristenUnie zorgt
dat iedereen meetelt
Toekomst zonder aardgas en
veiligheid voorop
De gaswinning in Groningen heeft de veiligheid en leefbaarheid
van inwoners aangetast en veel (immateriële) schade
aangericht. Wij willen snelle afbouw van de gaswinning,
directe versterking van woningen op kosten van de NAM,
onafhankelijke schadebeoordeling en ruimhartige compensatie
voor gedupeerden. De provincie Groningen wordt voorloper
bij toepassing van innovatieve energietransitie en besparing.
Er komen geen nieuwe winningslocaties voor gas en olie.

Zorg blijft dichtbij
De ChristenUnie staat voor goede zorg dichtbij. Daarom
krijgen streekziekenhuizen een toeslag. Zo blijft ook in de
regio goede basiszorg beschikbaar. In Noord-Nederland willen
we alle ruimte geven voor initiatieven voor zorg op maat en
zorginnovatie.

Beter bereikbaar
Een goede bereikbaarheid is belangrijk voor Noord-Nederland.
Met een hogere maximumsnelheid en het aanleggen van de
spoorlijn Groningen-Heerenveen verkorten we de reistijd naar
de rest van Nederland. Ook tussen Emmen en Veendam komt
een spoorverbinding.
In Noord-Nederland rij je nog gewoon door op de (snel)wegen.
Om dat zo te houden, blijven we investeren in belangrijke
knooppunten. Dat geldt ook voor de scheepvaart. De
noordelijke havens worden beter bereikbaar door het
vergroten van sluizen en het uitdiepen van vaargeulen.

Digitale snelweg
De ChristenUnie wil betere digitale verbindingen in NoordNederland. Snel internet is van groot belang voor de
leefbaarheid en innovatie. Daarom betaalt de overheid indien
nodig de aanleg van snel internet in Noord-Nederland.

Economie
Het midden- en kleinbedrijf en een steeds groter groeiende
groep zzp’ers zijn de drijfveer achter de noordelijke economie.
Regelgeving, aanbestedingen en innovatieregelingen worden
gericht op deze ondernemers, zodat het werk en de kansen
bij hen terecht komen.
De ChristenUnie wil de werkgelegenheid in Noord-Nederland
versterken. Spreiding van overheidsdiensten draagt daaraan bij.

Voor de ontwikkeling van de noordelijke economie moet
intensiever worden samengewerkt met Noord-Duitsland. We
halen belemmeringen weg om over de grens samen te werken.

De ChristenUnie
investeert in de toekomst
van kinderen.
Sneller naar een groene economie
De toekomst van onze kinderen vraagt om een toekomstbestendige economie. Noord-Nederland loopt daarin voorop.
Hier is de kennis, kunde en ambitie om de volgende stap
te maken richting groene energie en besparing. NoordNederland krijgt de ruimte om verder voorloper te worden
op dit gebied door landelijke stimuleringsregelingen. De vele
energiecorporaties moeten volop de ruimte krijgen om te
groeien. De ChristenUnie is voor belastingvoordeel in plaats
van belemmerende regelgeving.

Eerbied voor onze schepping
De prachtige omgeving waar we wonen willen we, even
prachtig, doorgeven aan onze kinderen. Noord-Nederland
beschikt over heide, bos, water, open landschappen en het
mooiste natuurgebied van Nederland: het Waddengebied,
werelderfgoed. Flora en fauna moeten beschermd en onderhouden worden. En er mag van genoten worden. Er komt extra
geld voor natuur en water en meer wandel- en fietspaden.

Ruimte voor landbouw en visserij
De landbouw in Noord-Nederland levert een onmisbare bijdrage
aan natuurbeheer en de Nederlandse voedselvoorziening
en -export. Landbouwers moeten de ruimte krijgen te
ondernemen, innoveren en verduurzamen. Zodat ook hun
kinderen kunnen blijven boeren. Verduurzaming en
investeringen in milieu en dierenwelzijn worden aantrekkelijk
gemaakt. De ChristenUnie is tegen méér regels voor deze
sector.
De visserij is belangrijke voor Noord-Nederland, met havens als
Harlingen, Zoutkamp, en Lauwersoog. In een goede verhouding
tussen visserij en natuur komen er minder regels en meer
verantwoordelijkheid bij de sector. Verduurzaming wordt
aantrekkelijk gemaakt.

Onze taal en cultuur
Taal en eigen cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van de
identiteit van onze kinderen: het maakt wie we zijn. Het Fries

hoort in de grondwet en op de regionale omroep. We zijn voor
méér cultuuruitingen in de regionale streektalen.
Noord-Nederland kent historische landschappen, terpen,
borgen, boerderijen, kerken, orgels en de overblijfselen
van de Tweede Wereldoorlog: fysieke herinneringen aan
de Nederlandse geschiedenis. De waarde van dit zichtbare
verleden en het immateriële erfgoed (boermarken,
schaapskuddes, muziek, Fryske sporten) moeten we laten zien
en behouden. Er komt een regeling voor behoud van regionale
cultuur en materieel erfgoed.

Investeren in de toekomst en leefbaarheid
Willen we onze kinderen een toekomst geven in NoordNederland dan zijn voorzieningen en een leefare omgeving
van groot belang. Delen van Noord-Nederland hebben te
maken met krimp. Dit heeft gevolgen voor de leefbaarheid.
De ChristenUnie wil daarom investeren in leefbaarheid en wil
dat bepaalde regio’s de ruimte krijgen om te experimenteren
met bijvoorbeeld minder bouwregels. Woningen worden snel
verduurzaamd waardoor de woonlasten lager worden en het
aantrekkelijker wordt en blijft om in het Noorden te wonen.
Er blijft voldoende aanbod van betaalbare huurwoningen.

De ChristenUnie
komt op voor
(godsdienst) vrijheid
We willen ruimte voor ons onderwijs:
Leve de bijzondere dorpsschool!
De ChristenUnie staat voor de vrijheid van bijzonder onderwijs,
niet alleen op bijzondere scholen. Kwalitatief goed onderwijs
moet toegankelijk zijn en blijven. De kleinescholentoeslag
blijft. Er wordt extra geïnvesteerd in de kwaliteit van onderwijs
in Noord-Nederland. Het wordt voor ouders, docenten
en dorpsbewoners mogelijk om de school over te nemen.
Scholen mogen zelf bepalen of ze blijven bestaan, daar is geen
opheffingsnorm voor nodig. Samenwerking met behoud van
eigen identiteit wordt gestimuleerd.

We willen ruimte voor de democratie:
Burgers meer zeggenschap!
De ChristenUnie wil burgers de vrijheid geven zelf zaken op
te pakken of over te nemen van de overheid. Burgers zijn
vaak goed in staat zaken samen te organiseren. Het Noorden
kent veel energiecoöperaties en krachtige verenigingen.
Alternatieven plannen van burgers mogen niet zomaar van
tafel worden geveegd. Burgers moeten zeggenschap krijgen
over hoe bijvoorbeeld de zorg in de regio is geregeld. In het
Noorden komen in alle besturen van ziekenhuizen inwoners
uit de omgeving. Dorpen moeten ook scholen in eigen beheer
kunnen krijgen.

Pluspunten
Een pluspunt is een project of
activiteit die Noord-Nederland
verder helpt. Een pluspunt
zorgt ervoor dat iedereen
meetelt of zorgt dat er wordt
geïnvesteerd in de toekomst
van kinderen of komt op voor
de vrijheid. Alle pluspunten
maken kans op een prijs van
€ 1.000,– om het project of
de activiteit verder te helpen.
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Weet u een goed pluspunt voor het Noorden?
Vertel het ons op www.christenunie.nl/pluspuntnoorden

