
DUURZAAM 
 

Om meer thuiswerken mogelijk te maken en/of het oprichten van 

een eigen bedrijf als jongere, is snel internet van groot belang.  

De ChristenUnie wil daarom dat een snelle internetvoorziening via 

glasvezel overal in Ooststellingwerf beschikbaar is.  

Ooststellingwerf  

Waardevolle jongeren 

ZORG 
 

Op de middelbare scholen in Ooststellingwerf ontvangen scholieren 

voorlichting waarin middelengebruik (drank en drugs) maar ook  

loverboys en cyberpesten aan bod komen. De school is één van de 

plaatsen waar jongeren hiermee worden geconfronteerd. Een goe-

de voorlichting helpt om het aantal leerlingen dat middelen gebruikt 

te verlagen.  

Er wordt een gemeentelijke vertrouwenspersoon aangesteld  

speciaal voor de jongeren in Ooststellingwerf. Deze vertrouwens-

persoon is bereikbaar via whatsapp en heeft ook spreekuur op de 

scholen.   

WONEN 
 

ChristenUnie wil graag dat jongeren blijven wonen in Ooststelling-

werf. Daarom wil zij dat er voldoende starters woningen beschik-

baar zijn voor jongeren. Zowel huurwoningen als koopwoningen. 
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SPORT 
 

De ChristenUnie wil dat jongeren volop kunnen sporten in haar  
gemeente. Het aanbod van sportvoorzieningen blijft daarom op peil 
en wordt waar nodig gemoderniseerd en uitgebreid. Hiertoe wil de 
ChristenUnie opnieuw de ‘derde-regeling’ in het leven roepen. Met 
deze regeling kunnen verenigingen tegen gunstige voorwaarden 
geld lenen. De vereniging zorgt zelf voor één derde van de beno-
digde som voor bijvoorbeeld een kunstgrasveld, of het eigentijds 
maken van de sportvoorzieningen. De gemeente leent de  
vereniging één derde deel tegen gunstige voorwaarden en draagt 
als subsidie ook nog één derde deel bij. 
Jongeren die vrijwilligerswerk doen bij hun sportvereniging, kunnen 
net als alle vrijwilligers gratis een VOG-verklaring aanvragen bij de 
gemeente. Zodat ook minderjarigen en geestelijk beperkten zich 
veilig kunnen voelen bij de vereniging en hoewel een  
VOG-verklaring niet alles kan voorkomen draagt zij hier wel aan bij.  

Waardevolle jongeren 

AAN HET WERK 
 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en wie een baan heeft, 
heeft ook het heden. Jongeren worden opgeleid en er wordt 
gezorgd voor arbeidsplaatsen die aansluiten bij lokale opleidingen. 
We denken hierbij aan het Biosintrum. Een kansrijke arbeidsmarkt 
voor jongeren is nodig in Ooststellingwerf. Daar willen we ons hard 
voor maken! 

CONTACT CHRISTENUNIE OOSTSTELLINGWERF 

 
Secretaris Harrie Rouwhorst         tel. tel 0516—420074 
Slotemaker de Bruïneweg 82  8433 MG Haulerwijk 
Website:   http://ooststellingwerf.christenunie.nl/ 
Facebook: https://www.facebook.com/christenunieooststellingwerf 


