Helpt u mee?
Stem SGP

Voor een vaste en veilige
koers in Flevoland en Almere
Gods Woord, het Kompas
De SGP gelooft dat Gods Woord antwoord geeft op
alle vragen en problemen van deze tijd. Gods geboden opvolgen biedt toekomst, voor Flevoland, maar
ook voor Almere en zorgt voor een stil en een gerust
leven. De SGP wil de rijkdommen en het geloof in de
Heere Jezus Christus uitstallen en uitstralen en Zijn
Woord laten horen in Flevoland en in Almere. Dat
Woord biedt houvast, steun en zekerheid voor nu en
in de toekomst.

Lijst 9
(provincie)

niet uit het oog worden verloren. De SGP pleit voor
een veilige en gezonde leefomgeving.
De burgers moeten zich welbevinden in huis, in de
wijk, in de stad. De overheid moet rustverstoorders
hard aanpakken.

Onderwijs
Goed onderwijs is noodzakelijk. Iedereen moet zijn
gaven en talenten kunnen ontwikkelen. Provincie en
gemeente behoren dan ook zich in te spannen om
onderwijsinstellingen, die aansluiten bij de vraag,
naar Almere te halen.
Het is goed om met het bedrijfsleven aanbod en
vraag op elkaar af te stemmen.

Leven

De SGP pleit voor
een veilige en
gezonde leefomgeving.
Betaalbaar wonen
Almere is een snel groeiende stad. Samen met de gemeente moet de provincie ervoor zorgen, dat er voldoende betaalbare koop- en huurwoningen zijn voor
alle leeftijdscategorieën. Met name de combinatie
wonen en zorg vraagt de komende tijd bijzondere
aandacht.

Veiligheidsgevoel
Bij de snelle groei van Almere moet de leefbaarheid

God heeft ons het leven geschonken. Van Hem zijn
we afhankelijk, in ons doen en in ons laten. Dat hoort
in het bestuur van de provincie tot uitdrukking te komen. Het leven hoort door de overheid beschermd
te worden, ook het prille beginnende leven.
Op een vriendelijke en verantwoorde wijze behoren
we ook met onze dieren om te gaan.
Ten aanzien van de Oostvaardersplassen is de SGP
van mening dat teveel dieren in een te klein gebied
zich in leven moeten houden.
Dat vindt de SGP dieronwaardig. Een goed dier- en
natuurvriendelijk beleid en beheer staat de SGP voor.

Zorg in de buurt
Zelfzorg mag niet lijden tot geen zorg. Het is een Bijbels uitgangspunt om naastenliefde en barmhartigheid te betonen. Bijzondere aandacht vraagt de SGP
voor kwetsbare zorgvragers, zoals gehandicapten,
kwetsbare ouderen, chronisch zieken, psychische
zorgvragers enzovoorts.
De SGP heeft oog voor de mantelzorgers en de vele
vrijwilligers.
Zij verdienen steun en respect. Landelijk is door de
SGP een aanpassing bepleit van de sociale, fiscale en
economische wet- en regelgeving, voor hen die zorg
verlenen.

Bedrijvigheid
Naast het aantrekken van nieuwe bedrijven hoort
de kennis en de ondernemingszin van de bestaande bedrijvigheid te worden benut en ondersteund.
Er ligt een opgave bij het provinciaal en gemeentebestuur, maar ook bij het bedrijfsleven, om voor
alle categorieën werkzoekenden werk te generen.
Werk dicht bij huis geniet de voorkeur.

Rustdag

Met het water moet
beheerst worden
omgegaan.

De boog kan niet altijd gespannen staan. Ieder
mens heeft behoefte aan rust. De zondag is voor
de SGP een dag van rust en bezinning. De overheid hoort die rust te bevorderen. Jezus Christus,
de Levensvorst is op deze dag opgestaan. Hem
mogen wij dienen. In en met Hem is er toekomst
voor ieder persoonlijk, maar ook voor Flevoland en
voor Almere.

Bereikbaarheid
De verbinding over de weg tussen Schiphol en
Almere en de spoorverbinding tussen Schiphol,
Almere en Lelystad dienen optimaal te zijn. Deze
verbindingen horen goed aan te sluiten op het
eigen wegen- en vervoersnet van Almere. Fietsverbindingen dienen goed te zijn en het gebruik
daarvan te worden gestimuleerd.

Waterschap
De SGP doet ook mee aan de waterschapsverkiezingen. De dijken die de inwoners van Flevoland
beschermen, dienen goed onderhouden te worden. Met het water moet beheerst worden omgegaan. De SGP wil meer zakelijk werken bij het
waterschap bepleiten. Efficiency moet leiden tot
vermindering van de bureaucratie en verlaging
van de waterschapslasten.
Uw stem kunt u op 18 maart op de SGP uitbrengen.
Geeft lijst 7 (voor het waterschap) uw stem..!

Verbindingen horen goed
aan te sluiten op het eigen
wegen- en vervoersnet
van Almere.
Eerste Kamer
Een stem op de SGP is ook een stem op een Bijbels
geluid in de Eerste Kamer.

Voor elkaar in Flevoland

Lijst 9 (provincie) De SGP is er voor u…!
Inlichtingen: www.sgpﬂevoland.nl

