
  

VERKIEZINGSPROGRAMMA IN EENVOUDIGE TAAL 

 
HANDEN UIT DE MOUWEN! 



 

Over een paar weken mogen wij een nieuwe gemeenteraad kiezen. 

De verkiezingen zijn op 16 maart. 

Jij mag ook stemmen wie er in de gemeenteraad komt! 

Welke politieke partij vind jij de beste? 

Op welke man of vrouw ga jij stemmen? 

 

In dit boekje leg ik kort uit wat mijn partij belangrijk vindt. 

Bijvoorbeeld voor kinderen. Voor zieke en arme mensen. 

Voor oudere mensen en voor alle andere inwoners van de gemeente Elburg. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Op de foto staan de belangrijkste mensen die je kan kiezen. 



 

 

Ik kies voor Algemeen Belang.  

Algemeen Belang luistert goed naar wat de bewoners van de  
gemeente Elburg willen. 

Daarom vind ik die partij het beste. 

Vind jij dat ook? Stem dan op Algemeen Belang.  

Op woensdag 16 maart 2022 kun je stemmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henk Wessel 

Lijsttrekker van Algemeen Belang Elburg  



 

Wat is een gemeenteraad? 
De gemeenteraad is de baas in onze gemeente. 

Elke vier jaar mogen wij een nieuwe gemeenteraad kiezen.  

De gemeenteraad komt bij elkaar in het gemeentehuis en praat over 
onderwerpen die belangrijk zijn. 

Het gaat in de gemeenteraad altijd over Elburg, Oostendorp, Doornspijk,            
’t Harde en de Hoge Enk.  

Die dorpen en de stad samen zijn de gemeente Elburg. 

 

Wat is stemmen? 
Als je achttien jaar of ouder bent mag je stemmen.  

Een ander woord voor stemmen is kiezen.  

Met de post krijg je een oproepkaart. En een lijst met daarop alle namen van 
partijen.  

Op de kaart staat waar en wanneer je mag stemmen. 

De partij die de meeste stemmen krijgt heeft gewonnen. 

Deze partij mag gaan beginnen met het bedenken van nieuwe plannen voor de 
gemeente Elburg. 

Dit doet de partij samen met een paar andere partijen.  

 



 

Wat is een politieke partij? 
Je kunt stemmen op een politieke partij. 

Een politieke partij is een groep mensen met plannen voor de gemeente 
Elburg. 

Er zijn verschillende partijen. 

 

Wat is een verkiezingsprogramma? 
Wil je weten op wie je moet stemmen?  

Lees dan de verkiezingsprogramma’s. 

Elke partij heeft een eigen verkiezingsprogramma. 

Daarin staat precies wat elke partij belangrijk vindt voor de gemeente Elburg. 

 

Ons verkiezingsprogramma heet ‘Handen uit de mouwen!’.  

 
  



 

Algemeen Belang 
Algemeen Belang is een politieke partij. 

Algemeen Belang bestaat al sinds 1974. 

We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in de gemeente Elburg. 

We vinden het ook belangrijk dat we naar elkaar omzien. 

En we vinden het belangrijk dat de gemeente Elburg een fijne plek is om te 
wonen  
en werken. 

Algemeen Belang is stabiel, principieel en zakelijk. 

Stabiel: Wat we beloven willen we ook doen. 

Principieel: Een principe is wat je belangrijk vindt.  

Algemeen belang vindt het christelijk geloof belangrijk. 

Zakelijk: Niet alles kan. Algemeen Belang vindt dat het ook mogelijk, 
uitvoerbaar, moet zijn. 

Christelijk 
Algemeen Belang is een christelijke partij. 

De mensen van Algemeen Belang geloven in God en in Jezus. 

Ze lezen ook uit de Bijbel. 

Ze vinden het belangrijk dat mensen naar God luisteren. 

 



 

  



 

Geld 
Om de plannen van de gemeente te kunnen uitvoeren is er geld nodig. 

Geld is erg belangrijk. 

Algemeen Belang vindt dat je goed moet kijken waar je geld aan uitgeeft. 

Je kunt niet meer geld weggeven dan je hebt. 

 

Belasting 
Alle mensen in Elburg betalen geld aan de gemeente. 

Dit geld noem je belasting. 

Algemeen Belang wil dat de belastingen laag blijven, 

zodat mensen niet veel moeten betalen. 

 

 

  



 

  



 

Werken 
In de gemeente Elburg zijn veel bedrijven en winkels. 

Algemeen Belang vindt ze belangrijk.  

Het is belangrijk dat er ook nieuwe bedrijven naar de gemeente Elburg komen. 

Algemeen Belang wil nieuwe bedrijven helpen  

Daarom moet er ruimte worden gemaakt waar deze bedrijven kunnen komen. 

Bijvoorbeeld: op nieuwe industrieterreinen.  

 

Boeren 
Boeren zijn belangrijk.  

Zij zorgen dat er genoeg eten is. 

Zij moeten goed zorgen voor hun grond, planten en dieren. 

Boeren moeten zich aan steeds meer regels houden. 

Daardoor stoppen boeren soms met hun boerderij. 

Algemeen Belang wil niet dat er nog meer regels komen voor boeren. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Alle mensen 
God heeft alle mensen gemaakt. God vindt alle mensen belangrijk. 

Algemeen Belang vindt dat ook. Alle mensen mogen leven. 

Gezonde mensen, zieke mensen. 

Mensen met een beperking. 

En oudere mensen, zoals opa’s en oma’s. 

En mensen zoals jij en ik. 

 

Kinderen 
Algemeen Belang vindt kinderen belangrijk. 

Kinderen moeten naar school kunnen gaan. 

Daar kunnen ze dingen leren wat ze later willen worden. 

Die school moet dicht bij hun huis staan. 

En ouders moeten zelf kunnen kiezen naar welke school ze hun kind laten gaan. 

 

 

 

 



 

Arme mensen 
Er zijn mensen met weinig geld, ook in de gemeente Elburg.  

Algemeen Belang wil die mensen helpen.  

Zodat ze elke dag hun eigen eten kunnen kopen. 

En zodat ze, als het kan weer aan het werk kunnen om geld te verdienen. 

 

Ouderen 
Algemeen Belang vindt oudere mensen belangrijk. 

Oudere mensen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 

Hier moet de gemeente voor zorgen. 

Ouderen die niet meer thuis kunnen wonen moeten worden geholpen. 

Er moeten meer huizen worden gebouwd voor oudere mensen. 

Ze kunnen dan dicht bij familie en vrienden kunnen blijven wonen. 

 

 

  



 

School 
Kinderen gaan naar school. 

Op school leer je rekenen, schrijven en lezen. 

Algemeen Belang vindt school belangrijk. 

Je leert er dingen die je nodig hebt voor je werk later. 

Daarom is Algemeen Belang blij met goede plannen voor scholen. 

Bijvoorbeeld het TechLab waar kinderen met hun handen leren werken. 

Daar mogen alle kinderen vanaf groep 8 naar toe om te leren over techniek. 

 

Verenigingen 
Algemeen Belang vindt verenigingen erg belangrijk. 

Een vereniging kan bijvoorbeeld een zangkoor zijn of een sportclub. 

Verenigingen zorgen ervoor dat mensen elkaar zien. 

Dit zorgt ervoor dat mensen zich fijn en gezien voelen. 

 

 

 

  



 

  



 

Bouwen 
Iedereen moet een huis hebben om in te wonen. 

In de gemeente Elburg zijn te weinig huizen. 

Daarom wil Algemeen Belang 1000 nieuwe huizen bouwen. 

Zodat iedereen een plek heeft om te wonen. 

 

Verbouwen 
Iets verbouwen aan je huis mag soms niet zomaar 

Je moet dan een vergunning hebben van de gemeente. 

Een vergunning is nodig om te mogen beginnen met verbouwen. 

Een vergunning krijgen duurt nu best lang. 

Algemeen Belang wil graag dat mensen sneller een vergunning krijgen. 

Zo kunnen mensen sneller gaan verbouwen. 

 



 

Zonnepanelen 
We moeten goed omgaan met de natuur. 

Daarom moeten we kijken naar andere manieren om stroom te maken. 

Algemeen Belang wil daarom zonnepanelen op daken. 

En niet op de akkers en weilanden. 

 

Een fijne buurt 
De buurt waar je woont moet een fijne plek zijn. 

Ook voor kinderen en ouderen. 

Daarom wil Algemeen Belang bomen, struiken en planten in de straat. 

Het moet er mooi en schoon uitzien. 

En er moeten voldoende speeltuinen zijn voor de kinderen. 
  



 

 
 
 
 
 
  



 

Overlast 
Algemeen Belang vindt dat je geen spullen van een ander mag stuk maken. 

Er zijn mensen in Elburg die dat wel doen. 

Andere mensen hebben daar soms veel last van. 

Algemeen Belang vindt dat als je iets kapot maakt van een ander, 
je het zelf moet betalen. 

 

Je eigen buurt 
Mensen moeten zich veilig voelen op straat.  

Daar wil Algemeen Belang voor zorgen. 

Het is fijn als je je veilig voelt in je buurt. 

Daarom wil Algemeen Belang dat er meer politie komt. 

De politie moet goed opletten wie spullen vernielen. 

De politie kan je helpen om je veiliger te voelen. 



 

Oversteken 
In Elburg is het altijd druk met auto’s, brommers en vrachtauto’s. 

Het oversteken van de wegen is daarom op sommige plekken erg gevaarlijk. 

Bijvoorbeeld bij de Zuiderzeestraatweg, Flevoweg en de Eperweg. 

Algemeen Belang wil dat er meer plekken komen om veilig over te steken. 

Zodat er minder ongelukken gebeuren. 

 

 

Fietspad 
Algemeen Belang vindt dat fietspaden veilig moeten zijn. 

Ook is het belangrijk dat er genoeg bankjes zijn langs het fietspad. 

Zodat je uit kunt rusten als je moe bent van het fietsen. 

Of gewoon om te kijken naar de mooie natuur.  



 

 

  



 

Dit zijn onze plannen 
Nu heb je onze plannen kunnen lezen. 

Het is goed dat mensen kunnen stemmen. 

Dan kun je vertellen wat je belangrijk vindt, 

door een partij te kiezen die bij jou past. 

 

Passen onze plannen bij jou? 

Stem dan op Algemeen Belang Elburg. 

Lijst 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Stem op 16 maart op 



 

 

 

 

 


