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IEDEREEN DOET MEE!

LEES ONS
VERKIEZINGS PROGRAMMA IN 5 MINUUT



Iedereen doet mee!
Teylingen is een van de mooiste en leukste gemeente om in te wonen. Het 
is de ligging in de randstad met zijn verbinding naar Den Haag en Amster-
dam, het zijn de kagerplassen en het strand in de nabijheid, de prachtige 
bollenvelden, het is het open landschap dat de dorpen verbind, de kerken, 
sport- en cultuurverenigingen, het zijn de mensen die er wonen, verblijven 
of/en werken. De dorpen met geschiedenis en de toekomst voor zich en nu 
staan we op het punt om achterom te kijken tegelijker tijd vooruit te kijken. 
Wat vinden we goed, wat kan beter en wat moet anders. 
 
De ChristenUnie vindt dat iedereen mee moet kunnen doen en niet alleen 
bepaalde groepen. Het maakt namelijk niet uit wat je achtergrond is, je 
levensovertuiging, of je nu jong bent of oud, ondernemer, of je nu hier  
vandaan komt of van heel ver weg, of je betaald werk hebt of niet en of  
alles goed met je gaat of dat je soms wat extra hulp nodig hebt. Deze  
verkiezingen gaan, wat ons betreft, over mensen.

De ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin aandacht is voor 
wat echt telt: Wij investeren in zorg voor elkaar, in betaalbare woonruimte 
voor verschillende groepen mensen, in een overheid die bondgenoot is van 
de inwoners en in een duurzame economie en een bereikbare omgeving. 

Daarbij is ChristenUnie een landelijke, christelijke netwerkpartij met ver-
bindingen naar de omliggende gemeente, naar de provincie en naar Den 
Haag. Dat biedt stabiliteit, geeft verbinding en kennis. Onze lokale stand-
punten zijn niet zomaar opgeschreven maar gebaseerd op onze christelijke 
uitgangspunten. Inmiddels maken we 12 jaar deel uit van de Teylingse ge-
meenteraad. Soms levert dat stevige discussies op, maar veel vaker zoeken 
we de verbinding met andere partijen. Daarom zetten we voor de komende 
raadsperiode ook in op het dragen van bestuursverantwoordelijkheid. We 
hebben de ervaring in huis, en de ChristenUnie staat bekend als een partij 
die moeilijke besluiten niet uit de weg gaat.

Kortom de komende vier jaar gaan we ons wederom inzetten om brug-
gen te slaan tussen inwoners en de politiek, kritische vragen te stellen, te 
luisteren en samen met inwoners en de andere politieke partijen te zoeken 
naar het beste voor Teylingen. 

Iedereen doet mee! U toch ook!

Mirjam Mack-van Bellen
Lijsttrekker ChristenUnie Teylingen 2022

Even voorstellen
Ik ben Mirjam Mack-
van Bellen sinds 2009 
samen met mijn man en 
inmiddels drie kinderen 
wonend in Voorhout. 
Vanaf 2014 nauwer  
betrokken bij de  
ChristenUnie Teylingen 
en in 2018 burger-
commissielid geworden 
in de commissie Ruimte. 

Daarnaast ben ik  
zelfstandig grafisch 
ontwerper. In mijn vak 
is altijd de ander het 
uitgangspunt. Waarbij 
ik vragen stel: Waarom? 
Hoezo dit en heb je hier 
al over nagedacht.  
Werkend naar een  
visueel eindproduct.  
De politiek is niet anders. 
Waarom? Wat? Voor wie? 
Hoe kunnen we dat met 
elkaar bereiken? Wat we 
doen en beslissen heeft 
effecten op onze leven 
nu en zeker ook voor de  
komende generaties.

Kandidaten
2022-2026 01 Mirjam Mack-van Bellen

 Voorhout

02 Joanne de Mooij
 Warmond

03 Henrieke Schutte-Meerdink
 Voorhout

04 Noa Nijland
 Sassenheim

05 Shari van den Hout-Hooi
 Voorhout

06 Willem Schutte
 Voorhout

07 Koen Hofman
 Voorhout

08 Marry Witteman
 Sassenheim

09 Marcel Molenaar
 Voorhout

10 Piet Overduin
 Voorhout

11 Esther Kapinga
 Voorhout

12 Jack Knetsch
 Sassenheim

13 Janneke van Beelen-Overduin
 Voorhout

14 Pieter Janssen
 Voorhout 

15 Frans Plevier
 Sassenheim

16 Frans Nederstigt
 Voorhout

Meer vrouwen in de raad!  
Dan ben je bij de ChristenUnie aan het juiste adres. 
Op plek 6 is immers pas de eerste man te vinden.
 
De eerste zeven kandidaten zijn ook nu al actief 
binnen de fractie. Kandidaten vanaf plaats acht 
zijn mensen die de ChristenUnie, het verkiezings-
programma en de kandidatenlijst als lid onder-
steunen en gevraagd en ongevraagd advies leveren. 
 
Vooruit dan, wel een mannelijke wethouders-
kandidaat: Op nummer 16 staat als lijstduwer 
de scheidende fractievoorzitter, die na 12 jaar 
raadslidmaatschap plaats maakt voor een nieuwe 
generatie. Met zijn ervaring in de overheidsarena, 
zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk is Frans 
Nederstigt beschikbaar voor een rol als wethouder.

Mirjam Mack van Bellen 
lijsttrekker 
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Frans Nederstigt
na twaalf jaar in de raad  
wethouderskandidaat



De gemeente zijn we samen. De ChristenUnie wil eerlijk zijn en
geen beloftes doen die niet zijn na te komen. Wij willen luisteren
naar verenigingen, bedrijven, kerken en inwoners, jong en oud.
Meer verantwoordelijkheid voor inwoners, minder regels van
de gemeente, minder administratieve lasten en bureaucratie.
Ruimte voor burgerinitiatieven en open tafels. Kortom, een
college en raad die durven los te laten.

Verkiezingsprogramma
Christenunie Teylingen
in een notendop

Regionale en structurele oplossingen voor het
verkeer in de regio realiseren in samenwerking met
de andere Bollenstreekgemeenten en de provincie.
Meer fietsverbindingen, wandelpaden en hoog-
waardig openbaar vervoer, zodat ook de mensen
zonder eigen autovervoer zich beter en veiliger 
kunnen verplaatsen van A naar B. De A44 mag wat 
ons betreft naar een N44 en 80km: minder geluids-
overlast, minder CO2-uitstoot en een betere door-
stroming van het verkeer.

REGIO IN BEWEGING 
betere en slimmere verbindingen

Betaalbare woningen voor jongeren en ouderen. Voor  
jongeren woningen in de streek waar ze zijn opgegroeid  
en voor ouderen goede alternatieven om kleiner te  
kunnen wonen in de nabijheid van hun sociaal netwerk  
en hun vertrouwde omgeving. Het uiteindelijke doel  
is een betere doorstroming op de huizenmarkt,  
zodat iedereen een geschikte woning kan hebben.

BETAALBARE WONINGEN
voor jongeren en ouderen

Kritisch blijven op aanvliegroutes  
en geluidsoverlast Schiphol

Ecologisch
vriendelijk  

beleid

Wil je meer lezen!  
Scan de QR of  

Kijk op teylingen.christenunie.nl

Meer NOS*NSF  
binnensport  

accommodaties

80

Over de Teylingse grenzen kijken  
en regionale samenwerking

Oplossing voor de verkeers-
drukte op de Van Pallandtlaan: 

aansluiten van de tussen 
Sassenheim en Lisse gelegen 

Tweede Poellaan op de A44 en 
het doortrekken van de N207 
naar de N206 bij Ruigenhoek

A44 naar
N44

Verkeersdrukte van  
autoverkeer op de 
 Oosthoutlaan is  

een zorgpunt

Autoluwe Herenstraat en 
een centraal dorpsplein

Ontspannen door te sporten, te wandelen of een museum
te bezoeken doet iedereen op zijn eigen manier. Het zorgt
voor gezonde sociale verbindingen en plezier in het leven.
De ChristenUnie Teylingen wil meer wandel- en laarzen-
paden, meer binnensportaccommodaties en mogelijk-
heden voor muziek en dans voor jong en oud. Kerken,
sport- en andere verenigingen zijn onmisbaar in onze
samenleving en daarom moeten we ze koesteren.

Zeker als je er even niet uitkomt. Goede en effectieve
zorg is beschikbaar voor iedereen die dat nodig
heeft. Bijvoorbeeld ondersteuning en structurele
ontlasting voor de ( jonge) mantelzorgers, hulp als er
financiële problemen zijn. Een onafhankelijke lokale
zorgombudsman die beschikbaar is wanneer de zorg
vastloopt in bureaucratie

Inclusieve  
speeltuinen

SPORT EN ONTSPANNING
sociale verbindingen en plezier

ZORG VOOR IEDEREEN
oog hebben voor elkaar

Toekomstbestendige  
agrarische sector

BETROUWBARE BESTUUR 
voor inwoners, verenigingen en bedrijven

KLIMAAT EN MILEU
voor nu en de komende generaties
Het klimaat verandert en ook de gevolgen hiervan zijn
merkbaar in Teylingen. Op korte en op langere termijn.
Daarom nu nadenken over klimaatadaptieve woon-
omgeving. Bijvoorbeeld door groene tuinen, meer bomen
en schaduwrijke plekken. Ons energieverbruik reduceren.
Hoe minder we verbruiken, hoe minder we met elkaar
hoeven op te wekken. De juiste keuzes maken, niet alleen
voor nu maar zeker ook voor de komende generaties.

Zandslootkade
FIetsstraat
auto te gast

Warmond een centrum voor  
ambachtseconomie, met veel

kunst, cultuur, historie, bijzondere 
winkeltjes en kleine werkplaatsen.

Wethouder wonen en extra  
geld voor het uitwerken van 

alternatieve woonoplossingen



TEYLINGEN

ZORG VOOR IEDEREEN

STEM CHRISTENUNIE

BETAALBARE WONINGEN  
VOOR JONGEREN EN OUDEREN

Ondersteuning en structurele ontlasting voor  
de (jonge) mantelzorgers, hulp als er financiële  
problemen zijn. Een onafhankelijke lokale  
zorgombudsman die beschikbaar is  
wanneer de zorg vastloopt in bureaucratie. 

REGIONALE EN STRUCTURELE 
OPLOSSINGEN VOOR HET VERKEER

KLIMAAT EN MILIEU
Groene tuinen, meer bomen en schaduwrijke
plekken. Investeren in isolatie en duurzame 
energie-oplossingen

Nieuw Boekhorst, Stationslocatie Voorhout, 

Gemeentekantoor Sassenheim en  
Langeveld Sassenheim 

Van Pallandtlaan – Sassenheim:  
Aansluiten Tweede Poellaan op de A44 en  
doortrekken van de N207 naar de N206 bij Ruigenhoek. 
Fietsstraat Zandslootkade: voor veiliger fietsverkeer
Oosthoutlaan – Voorhout: Verkeersdrukte van 
autoverkeer op de Oosthoutlaan is een zorgpunt.

Wil je meer lezen! Scan de QR of  
Kijk op teylingen.christenunie.nl
Volg ons op twitter en facebook!

GEEF DEZE FOLDER
DOOR!

Ben je het eens  met onze punten?


