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In ‘t Katteks

Drijfvere
Wat we as ChristenUnie wulle, is dat we, mit-te Bijbel, as ’t
woord van God, ons inzette voor de mense in Kattek. We zien in
de verskààiehààid in de saemeleving òòk de kracht van die
saemeleving. De zùrreg voor mekander is daerbij onontbeerlijk.
’t Is wel belangrijk tot-te overhààid daer òòk achter staet.
Gezin en jeugd
Stààreke gezinne waer de kindere lekker d’r gang kenne gaen,
dat is waer onze saemeleving op stoelt. De gemiente wul dat
òòk. Ze orgaenisere de gezins- en jeugdzùrreg op zòò’n menier
tot je gien prebleme krijge ken. Oòk de saemewerreking binne
de verskillende takke van zùrreg is ààreg belangrijk. Op deuze
menier wul de ChristenUnie de zùrreg nog beterder maeke dan
die al is, maer òòk d’r-voor zùrrege tot-te mense ’t nog kenne
betaele òòk.
Onderwijs
De ChristenUnie is voor de vrijhààid van onderwijs. Dat wul
zegge, tot-te gemiente d’r ààge d’r hard voor maekt dat er
goed wordt saeme-n-ewerrekt, veral tussen ’t onderwijs en ’t
bedrijfsleve. Wat òòk belangrijk is, is tot-te gemiente
zùrregt voor nieuwerwesse skoolgebauwe die skòòn en netjies
benne vanbinne. We vinde dat daer veul meer geld voor mot
komme de kommende jaere.
Zùrreg mit ’n hart
De zùrreg deur de gemiente is al hael fesoendelijk. Maer d’r
kenne nog wel wat dingetjies an verbeterd worde. We denke dan
an ’n nog beterdere saemewerreking en ’t voorkomme van
prebleme. Allienig op-tie menier kenne de mense de zùrreg nog
betaele.
De ChristenUnie wul dat er planne-n-emaekt worde teuge de
ienzaemhààid onder de mense. Ze wulle òòk tot-te mense op ’n
waerdige menier d’r auwe dag kenne beleve.
Ekenemie, werrek en inkomme
De ChristenUnie wul d’r-voor zùrrege tot-te Kattekers d’r
inkomme kenne blijve verdiene in de siertaelt, de
groenteverwerreking en de bauw. We werreke d’r òòk an om
nieuwe bedrijve nae Kattek te laete komme, zòòas bevoorbeeld
’n droons testcentrum op Vliegveld Vallekeburreg.

Ruimtelijke ordening en weune
De ChristenUnie wul dat er ’n deltaeplan komt om wijke mit
veul auwe huize d’r-is goed an te pakke. Bij nieuwe huize komt
er gien gaslààiding meer en motte de mense haelemael voor d’r
ààge elektricitààit gaen zùrrege. ’t Gevolleg is dan dat ze
gien rekening meer krijge van ’t gas en licht.
Mobelitààit, vekeer en wege
Wandelaers en mense op-te fies motte zòò veul mòògelijk
voorrang krijge. De auwto is in de buurte allienig maer te
gast (iet meer de baes) en zòò mot je je òòk gedrege as je
achter ’t stier zit. Voor de mense op-te fies wordt ’t
makkelijker om over te steke en ze krijge fiespaeje waerop je
lekker ken rije.
Energie, naetuur en leefomgeving
De ChristenUnie vindt ’t belangrijk dat we netjies met de
schepping omgaen. D’r motte meer bòòme en struike komme, meer
groen zòògezegd. Bij ’t maeke van nieuwe planne motte we daer
goed om denke. De ChristenUnie is d’r-teuge dat er nog meer op
strand ebauwd gaet worde.
Cultuur, recreaesie en sport
De ChristenUnie zauw graeg wulle dat Kattek ’n femiliebadplaes
blijft. Ze kenne Kattek nog anlokkelijker maeke voor de
badgaste deur antrekkelijke wege te maeke langs de dinge die
ze wulle zien. Oòk sport en ontspanning op ’t waeter is ’n
menier om badgaste nae Kattek te haele.
Openbaere orde en vààilighààid
De mense van de ChristenUnie wulle d’r ààge d’r-voor inspanne
dat jonge mense (12-16 jaer) gien drugs meer gebruike.
Daervoor wulle ze meer jongerewerrekers anneme. Ze wulle totte mense gien last meer hebbe van ’t vuurwerrek mit auwd en
nieuw. Daervoor wulle ze vuurwerrekvrije plekke anwijze en d’r
goed op lette dat daer dan òòk echt gien vuurwerrek ov-estoke
wordt.
Bestuur en orgaenizaesie
Binne de gemientelijke orgaenizaesie wordt hard ewerrekt voor
de inweuners van Kattek. De ChristenUnie vindt ’t daerom
belangrijk tot-te ambtenaere de inweuners wulle hellepe. Dat

in de aerste plaes, en tot ze snappe wat of-t’r an de hand is,
en de mense bij alles wat ze vraege goeie raed geve.

Geldzaeke
Elleke polletieke partij belòòft laege belastinge. Dat doet de
ChristenUnie òòk, omdat we wete tot-te inweuners hard motte
werreke om d’r cente te verdiene. Maer toch ken ’t soms zòò
weze tot-te belasting omhòòg mot, bevoorbeeld as-tat nòòdig is
om mense die hullep nòòdig hebbe, die hullep òòk te kenne
blijve geve.

