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Samen waardevol  
 

Samen zijn we gemeente Dalfsen. Een plek waar we wonen, werken, sporten en recreëren. Een prachtige plek 

waar we  samen leven: jong en oud, kwetsbaar en sterk.  

In Dalfsen gaat er veel goed. Het is fijn wonen in onze groene leefomgeving, er zijn veel banen in en rondom onze 

gemeente, vrijwilligers zijn overal actief en in elke kern zijn er mooie voorzieningen. 

Tegelijkertijd zijn er zorgen. Er is sprake van armoede en eenzaamheid. Veel jongeren redden het niet zonder 

professionele hulp. De weg naar een duurzame samenleving is er één vol dilemma’s.  

 

De ChristenUnie Dalfsen wil in het lokale bestuur een bijdrage leveren en 

 wil dat iedereen meetelt 

 investeert in de toekomst van kinderen 

 werkt mee aan een veilige samenleving 

 

 Met alle verschillen die er zijn vinden wij het belangrijk dat iedereen meetelt en mee kan doen op een manier 

die bij hem past.  Goed met elkaar omgaan vraagt voortdurend ieders inzet. Het is niet vanzelfsprekend dat 

mensen met beperkingen zich gewaardeerd weten en zo veel mogelijk mee kunnen doen.  Dit geldt ook voor 

mensen met een laag inkomen. Nieuwkomers mogen ruimte ervaren en zich thuis voelen.  Eenzamen willen we in 

beeld hebben om te kunnen steunen.  De vele  mantelzorgers moeten ondersteuning ervaren in hun zorgtaken en 

mogen op adem komen.  Dit kunnen we alleen samen.  

 Krijg jonge mantelzorgers in beeld 
 Regel snelle aanpak bij schulden 

 Experimenteer met minder regels 
 Ken je buurt 

 

 Kinderen en jongeren hebben de toekomst; ook in de gemeente Dalfsen.  We vinden het belangrijk, dat we 

aan hen een leefomgeving doorgeven, die niet minder is dan wij zelf hebben gekregen. Daarom richten we deze 

omgeving zorgvuldig in en werken we intensief aan een energieverandering met duurzame toekomst. 

Onze kinderen mogen veilig en onbevangen opgroeien in gezinnen en andere verbanden. Ze krijgen goed 

onderwijs, leren respect te hebben voor alle generaties en ervaren zo dat er meer is dan alleen een  digitale 

wereld.  Professionele ondersteuning is snel beschikbaar als dit nodig is.  Doorgeven doe je samen. 

 Consultatiebureaus in drie kernen 
 Opgroeien in gezonde gezinnen 

 Warme steun aan de Duurzame Dorpen 
 Versneld naar eigen energievoorziening 

 

 Een veilige leefomgeving is een groot goed en niet vanzelfsprekend. De gemeente heeft hierin een eigen 

verantwoordelijkheid. Ons eigen gedrag is hierbij minstens zo belangrijk.  We willen voorkomen dat inwoners 

onnodig risico’s lopen of in problemen komen. Dit vraag inzet op veel terreinen: het verkeer, de digitale wereld en 

de relaties tussen mensen onderling. Aan veiligheid werk je samen. 

 Veilige routes naar scholen 
 Betrouwbare overheid 

 Buurt en wijkagent kennen elkaar 
 Digitale veiligheid? Natuurlijk ! 

 

De ChristenUnie wil hier de komende vier jaren haar bijdragen aan leveren. We hebben van onze Schepper 

verantwoordelijkheden gekregen voor elkaar en voor de schepping. Hierbij laten we ons leiden door een Bijbelse 

boodschap van hoop. Voor alle inwoners van Dalfsen.  
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