
Cu speerpunten 

 

‘Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.’ 
(Jeremia 29:7) 

In onze ogen is ieder mens waardevol en telt mee. Op welk manier voelen mensen dat ze meetellen, 

wanneer ze meedoen met de samenleving. Want in het leven draait het toch om onderlinge relaties, 

daar wordt een mens, mens van. 

 

De komende vier jaar willen wij ons weer inzetten voor de bloei van onze stad Harlingen en haar 

inwoners.  

De afgelopen jaren hebben we al heel wat bereikt: 

- 2011 volledige renovatie  speeltuin. 

- 2011 geld klein verkeersleed, waaronder de plaatsing van Meerpalen/Dukdalven. 

- 2013 bereikbaarheid openbare gebouwen. 

- 2013 uitbreiden harlinger bos 

- 2016 Harlingen als fairtrade gemeente 

- 2017 Harlingen bos plus. 

Op welke manier willen wij de komende vier jaar werken aan het welzijn van Harlingen en haar 

bewoners? 

1. Waardevol werkt  

 

Werk is één manier om deel te nemen aan de samenleving, een zeer belangrijke manier. 

Vooral voor jongeren en mensen met een lichamelijke dan wel psychische beperking is het 

lastig om aan het werk te komen en te blijven.  

Wij willen investeren in jongeren door hen te helpen gezond te blijven  en goede scholing? 

(Hoe gaan we dat dan doen?) Zodat hun kansen verbeteren om aan het werk te komen. Hun 

talenten ontdekken. 

Mensen met een beperking willen wij helpen door te investeren in een werkplek die op maat 

gemaakt wordt.  

 

We kijken niet alleen naar de mens, we willen ook investeren in Harlingen als 

werkgelegenheidsgebied.  

We zoeken naar en ondersteunen initiatieven die de lokale economie versterken en opnieuw 

doen opbloeien.  

 

2. Schepping groene golf.: (gordel) 

Een verzorgde groene gemeente werkt in onze ogen mee aan de geestelijke en lichamelijke 

gezondheid van de mens. Daarbij denken we aan  goed onderhouden parken.  

Om plezierig in Harlingen te kunnen wandelen willen wij werken aan een groene Gordel door 

heel Harlingen heen. Zodat niet alleen Harlingers worden uitgenodigd om lekker te 

wandelen, maar ook toeristen.   

 

3. 3.drug en vrijheid. 



De jongeren zijn de toekomst, ook in onze gemeente. Een deel van de jongeren in Harlingen 

valt buiten de samenleving vanwege problemen met drugs. 

Voorkomen is beter dan genezen en daarom is het voor ons van belang om actief en 

preventief te werk te gaan in de strijd tegen drugs.  

Wat kunnen we als CU preventief betekenen: 
* Voorlichting op scholen vanaf groep 8, maar ook in elke klas.  
* ouders bewust maken van hun rol, opvoedingsondersteuning en voorlichting. 
 

Verveling is één van de oorzaken om te gebruiken. Om deze invloed te verminderen willen 

we werken aan een goede vrijetijdsbesteding: sport, spel en recreatie op scholen en 

daarbuiten.  

 

 


