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Op vaste Grond
 betrokken burgers     sterke gemeente
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STAPHORST

Bovenste rij van links naar rechts: J. Visscher, L. Mulder, L. Talen, R. Slager.

Onderste rij van links naar rechts: H. Troost, S. de Jong, K. Kuiper, H. Hattem.

Noteer alvast:

• 26  feBRuaRi :  Tijdrede SGP  locatie: HHK Staphorst

• 28  feBRuaRi :  Verkiezingsavond SGP locatie: Pieter Zandt

• 13  MaaRT :  algemene debatavond locatie: Zaal Spoorzicht

• 19  MaaRT :  Gemeenteraadsverkiezingen
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19 MAART

LIJST 1

Op DV woensdag 19 maart bent u als 

kiezer in de gelegenheid uw stem uit te 

brengen. De SGP is zichtbaar en herken-

baar aanwezig in de gemeentepolitiek. 

Met een nieuwe raadsperiode in zicht 

komen er weer nieuwe uitdagingen die 

om nieuwe speerpunten vragen. Wat 

mag u van onze inzet verwachten voor 

de periode 2014-2018? Waar staan wij 

voor, waar gaan wij voor?

De komende weken zal de SGP in De 

Staphorster duidelijk maken wat de uit-

gangspunten concreet betekenen voor 

de gemeentepolitiek. Op vaste Grond. 

Met betrokken burgers die samen een 

sterke gemeente maken. De verschil-

lende onderdelen van de gemeentepo-

litiek zullen langs komen. Want u, als 

kiezer, wilt weten wat het betekent op 

de SGP te stemmen.

uw verantwoordelijkheid komt bij de 

vorming van de nieuwe gemeenteraad 

door de verkiezingen sterk naar voren. 

Bouwen op vaste Grond vraagt om bid-

den en werken. De SGP zal in De Stap-

horster duidelijk maken waar werk 

voorhanden is. 

De uitkomst is afhankelijk van Gods 

Zegen. Daar mag u, daar mogen wij om 

bidden.

Bidden en werken

een beginselpartij maakt zich op voor de ge-

meenteraadsverkiezingen. Wat beweegt de SGP 

ten diepste? De SGP ziet de overheid als Gods 

dienares, u ten goede. De overheid beoogt in die 

visie het welzijn en de welvaart van de burgers. 

een overheid die handelt naar de normen van de 

Bijbel zorgt voor rust en stabiliteit in de samen-

leving, zodat God in vrijheid naar Zijn Woord kan 

worden gediend.

Stand houden

Wanneer we een huis bouwen, plaatsen we het 

fundament op de vaste grond. een huis kan nog 

zo mooi zijn, nog zo ruim en van alle franje en 

gemakken voorzien. Wanneer het niet op vaste 

grond is gebouwd, verzakt het en het zal geen 

stand houden. De SGP wil in haar doen en laten 

het politieke huis op vaste Grond bouwen. Grond 

met een hoofdletter, want het verwijst naar 

Gods Woord. Het gaat om politiek handelen in 

de eenvoudige wetenschap dat Gods Woord een 

betrouwbaar en zeker fundament biedt.

De SGP wil de gemeente binnen de Bijbelse 

normen besturen. Zo is de zondag een bijzonde-

re dag van rust, waarop de evangelieprediking 

centraal staat. Dit heeft weerslag op besluiten 

op het gebied van bedrijvigheid, winkelopenstel-

ling, sport en evenementen op zondag. Ook is 

het belangrijk zorg te verlenen aan degenen die 

dat nodig hebben. Oog hebben voor de kwets-

bare mensen en groepen in de samenleving is 

voluit Bijbels. Bij samenwerking met buurge-

meenten is het zaak ons voluit in te zetten voor 

de eigen identiteit van onze gemeente. Op vaste 

Grond.

Sterk betrokken

De komende periode hevelt het Rijk taken op het 

vlak van jeugdzorg, werk en inkomen en andere 

soorten zorg naar de gemeenten over. er is 

sprake van een bezuinigingsslag. er liggen ook 

kansen. De gemeente staat nu eenmaal dichter 

bij de jongeren en ouderen dan Den Haag of de 

provincie. De contacten met werkzoekenden en 

werkgevers zijn meer direct. De gemeente kan 

slagvaardiger optreden. Dit vergt een helder, 

krachtig en rechtvaardig beleid. Voor de SGP is 

de inzet van betrokken burgers onontbeerlijk. 

alleen betrokken burgers kunnen met elkaar 

voor een sterke gemeente zorgen.

L. Talen, lijsttrekker SGP


