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Hoofdstuk 2 

Mens en Samenleving 
 
2.1 Leefbaarheid 
Visie van de ChristenUnie 
In heel Gelderland nemen allerlei inwoners initiatieven in hun leefomgeving. Dat varieert van 
met de hele wijk zonnepanelen leggen tot zorgen dat vluchtelingen opgenomen worden in de 
wijk, van buurtwinkels en buurtbussen om een dorp leefbaar te houden tot met elkaar de 
groenvoorziening van de gemeente overnemen en met het vrijkomend geld dingen voor de 
wijk organiseren. De ChristenUnie wil deze initiatieven ondersteunen. Een beetje geld of het 
leggen van de juiste contacten kan ervoor zorgen dat mensen enthousiast blijven en dat een 
initiatief kan starten.  
De ChristenUnie zet zich in voor sterke en leefbare regio’s. De ChristenUnie vindt het 
belangrijk dat bestaande sociale verbanden zoveel mogelijk in stand blijven. We willen 
bevorderen dat werkgelegenheid in de regio’s behouden blijft, en niet alleen op 
bedrijventerreinen in de steden. 
 
Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid van onze provincie. Ze zetten zich 
belangeloos in voor onze samenleving en zijn een inspiratie en voorbeeld voor ons allemaal. 
De ChristenUnie wil dat het werk van vrijwilligers door de provincie wordt ondersteund. 
 
De bestrijding van (drugs)criminaliteit is complex, en de problemen die het dumpen van 
drugsafval met zich meebrengen zijn groot. Dit probleem concentreerde zich lange tijd 
voornamelijk in het zuiden van Nederland, maar de drugsproblematiek is inmiddels ook in 
Gelderland een probleem. De ChristenUnie zet zich al jaren in om deze problematiek te 
bestrijden en zal dit ook in de komende jaren blijven doen.  
 
Concrete punten 

 Leefbare krimpregio’s. De provincie werkt aan structurele versterking van de regionale 
economie en bereikbare voorzieningen houden krimpregio’s leefbaar. Ook is het 
belangrijk dat de infrastructuur op orde is, zoals openbaar vervoer en snel internet. 

 De provincie biedt mogelijkheden om het woningbestand aan te passen aan de vraag, 
vooral in het buitengebied – belangrijk voor de leefbaarheid en de krimp. Voorbeelden 
zijn mantelzorgwoningen of generatiewoningen. 

 De provincie helpt stoppende boeren om hun panden een goede bestemming te geven 
of terug te geven aan de natuur. Dit om verpaupering van vrijkomende Agrarische 
gebouwen en verrommeling van het buitengebied te vermijden.  

 De provincie ondersteunt buurthuizen en andere gemeenschapsvoorzieningen waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten en elkaar helpen.  

 Meer toezicht is nodig in het buitengebied. De provincie kent terreinbeherende 
organisaties voor opengestelde gebieden een toezichtbijdrage toe. Dit extra geld mag 
niet ten koste gaan van de bijdrage voor beheer van de natuurgebieden.  
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 De provincie neemt het initiatief om in een samenwerkingsverband met gemeenten, 
politie, belastingdienst de drugscriminaliteit integraal te bestrijden. In Brabant-Zeeland 
is de taskforce zware criminaliteit al enkele jaren succesvol in de bestrijding van de 
(drugs)criminaliteit.  

 Minstens 50% van het ingevorderde drugsgeld gaat terug naar de regio om in te 
zetten in de bestrijding van drugshandel en -afval. Dat zorgt voor een vliegwieleffect 
om de strijd tegen de drugscriminaliteit verder te verstevigen. 

 De kosten voor het opruimen van drugsafval op particuliere grond moeten voor 100% 
worden vergoed (was t/m 2017 50%) en de vergoeding van de schade moet binnen 3 
maanden worden afgehandeld. De provinciale subsidieregeling wordt hiervoor 
gewijzigd. 

 De provincie bevordert op regionaal niveau de mogelijkheden voor respijtzorg voor 
mantelzorgers. 

 
2.2 Cultuur 
Visie van de ChristenUnie  
Kunst en cultuur 
Kunst en cultuur zijn waardevol en kunnen een mooie bijdrage leveren aan de waarde van het 
leven. Dit is vooral iets van onze inwoners. Voor de provincie ligt er een rol bij bijzondere 
vormen van kunst en cultuur op bovenlokale schaal. In het bijzonder is er bij de provincie 
aandacht voor de Gelderse historie van oorlog, bevrijding en vrijheid.  
 
Monumenten 
Bijzondere gebouwen, voorwerpen, tradities, foto’s, films en verhalen tonen de geschiedenis 
van ons land, dit is ons historisch erfgoed. Erfgoed vertelt niet alleen de vaderlandse 
geschiedenis, maar ook de regionale en lokale geschiedenis. Ook onze recente geschiedenis 
verdient bescherming. Monumentale (kerk)gebouwen zijn cultuurhistorisch waardevol en zijn 
beeldbepalend in steden en dorpen. 
 
Bibliotheken 
De bibliotheek is al lang niet meer alleen maar de plek om boeken te lenen. Mensen kunnen er 
cursussen volgen, het is een ontmoetingsplek en de bibliotheken zijn zo een belangrijk 
onderdeel om een gemeente leefbaar te houden. In de eerste instantie zijn gemeenten en de 
bibliotheken zelf verantwoordelijk voor hun functie voor de samenleving. Dit geldt voor steden, 
maar zeker ook voor dorpen en kleine kernen. De provincie kan een rol nemen in het 
ondersteunen van initiatieven om de leefbaarheid in dorpen en kernen te ondersteunen. 
 
Concrete punten 

 Digitalisering van ons erfgoed helpt om het voor iedereen toegankelijk te maken en te 
bewaren voor toekomstige generaties. De provincie kan hierbij ondersteuning bieden. 

 Onderhoud en herbestemming monumenten. Er moet geld beschikbaar zijn voor 
noodzakelijk onderhoud aan rijksmonumenten en om monumenten een nieuwe 
bestemming te geven. 
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Daarbij is er bijzondere aandacht voor het duurzamer maken van monumenten en 
voor kerkelijk erfgoed. 

 Naoorlogse monumenten. Ook de jongste geschiedenis krijgt een plek in het 
erfgoedbeleid, bijvoorbeeld door het aanwijzen van naoorlogse monumenten. 

 Bibliotheekvoorziening. De provincie ondersteunt plannen van de gemeente om in het 
kader van de leefbaarheid (openbare) bibliotheekvoorzieningen in dorpen en kernen 
bereikbaar en betaalbaar te houden. 

 De provincie voorziet in een Gelders ambitieplan om een inhaalslag te maken in de 
restauratieopgave van Rijksmonumenten in Gelderland. Hiervoor is 100 miljoen euro 
nodig. 

 
2.3 Zorg en Welzijn 
Visie van de ChristenUnie  
Kunst en cultuur zijn waardevol en kunnen een mooie bijdrage leveren aan de waarde van het 
leven. Dit is vooral iets van onze inwoners. Voor de provincie ligt er een rol bij bijzondere 
vormen van kunst en cultuur op bovenlokale schaal. In het bijzonder is er bij de provincie 
aandacht voor de Gelderse historie van oorlog, bevrijding en vrijheid.  
 
Monumenten 
Bijzondere gebouwen, voorwerpen, tradities, foto’s, films en verhalen tonen de geschiedenis 
van ons land, dit is ons historisch erfgoed. Erfgoed vertelt niet alleen de vaderlandse 
geschiedenis, maar ook de regionale en lokale geschiedenis. Ook onze recente geschiedenis 
verdient bescherming. Monumentale (kerk)gebouwen zijn cultuurhistorisch waardevol en zijn 
beeldbepalend in steden en dorpen. 
 
Bibliotheken 
De bibliotheek is al lang niet meer alleen maar de plek om boeken te lenen. Mensen kunnen er 
cursussen volgen, het is een ontmoetingsplek en de bibliotheken zijn zo een belangrijk 
onderdeel om een gemeente leefbaar te houden. In de eerste instantie zijn gemeenten en de 
bibliotheken zelf verantwoordelijk voor hun functie voor de samenleving. Dit geldt voor steden, 
maar zeker ook voor dorpen en kleine kernen. De provincie kan een rol nemen in het 
ondersteunen van initiatieven om de leefbaarheid in dorpen en kernen te ondersteunen. 
 
Concrete punten  

 De provincie kan een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van regionale 
samenwerking tussen gemeenten, bijvoorbeeld om specialistische of 
identiteitsgebonden jeugdhulp te kunnen behouden. 

 De provincie ondersteunt vrijwilligersorganisaties en deskundigheidsbevordering van 
vrijwilligers. Projecten voor vrijwilligers kunnen aanspraak maken op een financiële 
bijdrage van de provincie. 

 Het is belangrijk dat gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en vluchtelingen 
goede en passende opvang krijgen. Waar noodzakelijk vervult de provincie een 
ondersteunende rol.  
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2.4 Sport 
Visie van de ChristenUnie  
Sport is een mooie manier om talenten te ontwikkelen en de volksgezondheid te bevorderen. 
Sport is een praktische manier om te leren respectvol met elkaar om te gaan en kan zo een 
sociale functie vervullen. 
 
Sport is geen directe provinciale taak. Wel kan de provincie een stimulerende en 
ondersteunende rol op het terrein van de breedtesport en gehandicaptensport hebben. Hierbij 
gaat het bijvoorbeeld om het afstemmen van accommodaties (wat komt waar) en het stellen 
van prioriteiten bij het geven van subsidies voor sportactiviteiten.  
 
Voor het ondersteunen van de profsport ziet de ChristenUnie geen bijdrage weggelegd voor 
de provinciale overheid. De ChristenUnie wil geen overheidsgeld inzetten bij het deelnemen 
(financieel of anders) aan grootschalige (internationale) sportevenementen die qua uitstraling 
het niveau van de provincie overstijgen. 
 
Sportclubs hebben een voorbeeldfunctie in sport, bewegen en voeding. Maar ook in het 
duurzaam gebruik van accommodaties. Daarom wil de ChristenUnie graag sportclubs 
ondersteunen als ze zich sterk maken voor gezonde voeding in sportkantines, voor de inzet 
van vrijwilligers en ook bij het verduurzamen van hun accommodaties. 
 
Concrete punten/bouwstenen  

 De provincie ondersteunt gemeenten met ontwikkelen van breedtesport met het oog 
op de sociale functie en de volksgezondheid. 

 De provincie ondersteunt sportclubs wanneer ze zich inzetten op gezonde voeding in 
sportkantines en in het verduurzamen van hun accommodaties. 

 De provincie stimuleert gemeenten om zich (gezamenlijk) actief in te zetten voor 
gehandicaptensport.  


