11 maart 2022
Bestuurssecretaris
harryschoemaker@kpnmail.nl
Eindredactie
Frits van der Heide
e-mailadres:
vdheidef@gmail.com
stadskanaal.christenunie.nl

De campagne volop aan de gang

Op vrijdag 4 maart
was lijsttrekker
Bert van Beek
aanwezig bij het
radioprogramma
Stempunt Noord
van Radio Noord

Diverse onderwerpen passeerden de revue,
Zoals hieronder te lezen in de standpunten van
de ChristenUnie.

OPROEP AAN ALLE LEDEN EN LEZERS:
Moedig vooral een ieder aan om te
gaan stemmen op de ChristenUnie
binnen uw familie– vrienden en
kennissenkring!
Bekijk HIER het verkiezingsdebat terug van RTVeen
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Een foto zegt meer dan duizend woorden, soms..
Op de foto levert onze
secretaris Harry
Schoemaker de
kandidatenlijst in op
31 januari 2022, de
dag van
kandidaatstelling.
Van tevoren heeft
Harry de kandidatenlijst met alle bijbehorende documenten
van de 25 kandidaten
bij de gemeente laten
controleren op
juistheid.
Het is natuurlijk erg
belangrijk dat alle
gegevens kloppen bij
de officiële inlevering.

Door de gehele
gemeente zijn nieuwe
verkiezingsborden
geplaatst (foto rechts)
Deze week zijn door de
gehele gemeente 35 posterborden, zogenaamde
citydisplays geplaatst
met onze poster. Deze
staan er t/m de verkiezingsdag (foto links)
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Campagnevoeren in
Musselkanaal

ChristenUnie
Stadskanaal
LIJST 1
Volg je ons al op Facebook: facebook.com/ChristenUnieStadskanaal
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Kandidaten 16 t/m 11 voorgesteld

Blijf onze website en social media volgen. Of mail ons: frits.vanderheide@stadskanaal.nl
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Kandidaten 10 t/m 7 voorgesteld

Gemeente Stadskanaal barmhartig voor Oekraïne
Na de oproep van Veiligheidsregio Groningen voor opvang voor Oekraïense
vluchtelingen heeft gemeente Stadskanaal deze week al opvangplekken weten te realiseren.
Inmiddels zijn er enkele tientallen vluchtelingen opgevangen op acute, tijdelijke plekken en is de
gemeente druk bezig met locaties voor opvang voor langere termijn en meer capaciteit.
De Veiligheidsregio Groningen kreeg de opdracht deze week duizend en volgende week nog
eens duizend opvangplekken te realiseren. Gemeente Stadskanaal wist op korte termijn tijdelijke
plekken te realiseren bij onder andere het Cityhotel, Vakantiepark Sikkenberg,
camping De Kapschuur en in woonruimtes van Lefier.
Dit betreft opvang voor maximaal 3 maanden. Lees hier meer

Volgende nieuwsbrief
—> komende dinsdag 15 maart
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