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Op Vaste Grond
  betrokken burgers     sterke gemeente

Speerpunten:

 Ondersteuning jongeren die 
 bij hun leefwereld aansluit

 Zelfstandig wonen voor ouderen

 Rekening houden met identiteit  
 bij het verlenen van zorg

 Aandacht voor gezond leven

 Voortvarende aanpak van 
 laaggeletterdheid

WOENSDAG 
19 MAART

LIJST 1

STAPHORST

Samenleving
De SGP staat een samenleving voor ogen 

waarin iedereen bijdraagt naar eigen ver-

antwoordelijkheid en vermogen. De basis 

ligt bij gezin en familie, kerk en school, 

buurt en maatschappelijke verbanden. 

Zo’n samenleving biedt houvast aan jon-

geren, zodat ze gezond en veilig kunnen 

opgroeien. Daar waar ondersteuning no-

dig is, hoort deze zo dicht mogelijk bij 

hun leefwereld plaats te vinden.

In een betrokken samenleving past dat 

ouderen en mensen die ondersteuning 

nodig hebben, zo lang mogelijk zelfstan-

dig kunnen blijven wonen. De SGP kent 

grote waarde toe aan de inzet van vrij-

willigers en mantelzorgers. De gemeente 

heeft een taak bij het vormen van een slui-

tend zorgnetwerk. Ondersteuning, bege-

leiding en verzorging horen te passen bij 

de waarden en normen van zorgvragers 

en het gezin. De kosten, die voor rekening 

van de samenleving komen, moeten hier-

bij in de hand worden gehouden.

Gezond leven is een persoonlijke verant-

woordelijkheid. Daarnaast kan een inzet 

van de gemeente bijdragen aan het be-

vorderen van de volksgezondheid. Denk 

aan het onderkennen van depressiviteit 

en eenzaamheid. Of neem de aandacht 

die nodig is voor de ingrijpende gevolgen 

voor kinderen van breuken in de relatio-

nele sfeer. Grote moeite heeft de SGP ver-

der met overmatig alcoholgebruik. Of het 

nu thuis is, of in de keet, in de horeca of 

bij evenementen.

Onderwijs
De SGP hecht aan deugdelijk onderwijs. 

Daarbij past het tegengaan van school-

uitval, net zo goed als de voortvarende 

aanpak van laaggeletterdheid. De vrij-

heid onderwijs te kunnen geven op Bij-

belse grondslag is een groot goed. De 

ontwikkelingen rond de invoering van 

passend onderwijs en de aansluiting 

met het jeugdbeleid vormen een belang-

rijk agendapunt in het overleg tussen de 

scholen en de gemeente.

De betekenis van scholen bij het Cen-

trum voor Jeugd en Gezin zorgt voor een 

laagdrempelige en praktische insteek 

die rekening houdt met de identiteit. Op 

het tijdig herkennen van opvoedkundige 

problemen van leerlingen kan een tijdige 

aanpak volgen. 

Nummer 5
Sytse de Jong (43). Ik ben getrouwd met 

Grietje Hoeve. We hebben vijf kinderen. 

De SGP heeft een bezield profiel. 

Het past bij onze gemeente. Zo wil ik 

mij inzetten, op vaste Grond van Bij-

belse beginselen. Ik geloof in een sa-

menleving waarin mensen hun talen-

ten vrij kunnen ontplooien. Daarvoor 

is een overheid nodig die burgers, 

boeren en bedrijven ruimte biedt waar 

mogelijk, steun waar nodig en die ook 

grenzen durft te stellen. Een gemeen-

te die zowel de kernen Staphorst, 

Rouveen, IJhorst en Punthorst als het 

buitengebied in alle schakeringen tot 

recht laat komen. Aan deze sterke 

gemeente mag ik als wethouder mijn 

krachten geven. In verbondenheid met 

betrokken burgers die met elkaar onze 

unieke samenleving inhoud geven.

Nummer 6
Mijn naam is Roelof Slager, 38 jaar, 

getrouwd met Roelofje Heide, we heb-

ben drie kinderen en we wonen aan 

de Gemeenteweg. Al een aantal ja-

ren ben ik actief in de politiek binnen 

de jongerenorganisatie van de SGP.  

Eerst binnen de landelijke organisatie 

en nu nog steeds plaatselijk. 

Dagelijks werk ik voor de belangen 

van de klanten van een autobedrijf. Als 

raadslid hoop ik me in te zetten voor 

uw belangen en die van de gemeente 

Staphorst. Werkend vanuit het besef 

dat we in alles afhankelijk zijn van 

Hem, die alle leven geeft.  Maar die ons 

ook Zijn Woord geeft als een vast fun- 

dament. Dat we dat Woord als leidraad 

gebruiken om onze burgers en de  

gemeente in betrokkenheid te dienen.

Kandidaten aan het woord

Samenleving 
van betrokken 
burgers biedt 
houvast aan 

iedereen

Sytse de Jong Roelof Slager
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