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Hoofdpunten
✓ Dienend leiderschap onder leiding van Jezus
✓ Natuurlijke geneeswijzen verdienen een gelijkwaardige plaats
naast reguliere zorg
✓ Ondersteuning regionale boeren en tuinders en bevordering van
biologische landbouw en veeteelt
✓ Aanzienlijk minder straling en stoppen met 5G
✓ Geen handhaving Coronabeleid
✓ Bescherming van het leven in alle levensfasen
✓ Woningnood moet snel opgelost worden
✓ Geen armoede in Amersfoort, wel invoering van basisinkomen
✓ Geen windmolens, zonnevelden en niet gedwongen van het gas af
✓ Toestaan van thuisonderwijs en een ontheffing voor scholen van
het moeten onderwijzen van “seksuele diversiteit”
✓ Contant geld moet geaccepteerd worden
✓ Minder digitalisering, meer vermenselijking en papier is prima
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Waarom Jezus?
Jezus heeft door Zijn liefde en moed een indrukwekkend voorbeeld gegeven.
Daarom is Hij onze eerste Raadsman.1 Jezus is de Waarheid waar zovelen
naar verlangen in deze tijd. Hij is een Vredevorst, want Hij geeft een
ongekende vrede die alle verstand en middelen te boven gaat.
Jezus heeft laten zien dat echte leiders juist horen te dienen en te helpen.
Vanuit dat voorbeeld streven we naar het verbeteren van de gezondheid van
mens, dier en natuur en naar sociale rechtvaardigheid.
Goed bestuur
“We kunnen nog zoveel vastleggen in formele wetten en regels en informele
codes; uiteindelijk is de individuele en collectieve integriteit van bestuurders
essentieel.”2
Veel kiezers hebben meegemaakt dat verkiezingsbeloften niet werden
nagekomen. Wij vinden dat slecht bestuur en onderschrijven hierbij de
richtlijnen van de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Dat
betekent dat wij open en integer willen zijn en in ons gedrag het goede
voorbeeld willen geven. Dat we goede contacten willen onderhouden met
inwoners en bereid zijn ons tegenover hen te verantwoorden. Ook zijn we altijd
bereid om te leren van onze fouten en streven we naar voortdurende
kwaliteitsverbetering.
Gezondheid
Goede zorg
Mensen horen natuurlijk gezond te zijn en de natuur helpt ons daarbij. Daarom
willen we natuurlijke geneeswijzen zoals plantgeneeskunde (fytotherapie),
medische homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, chiropractie en
osteopathie bevorderen en een gelijkwaardige plaats geven naast de reguliere
geneeskunde.
De hulp aan mensen met een aandoening die (nog) niet erkend is door de
reguliere geneeskunde moet sterk verbeterd worden.
In de medische wereld gaan grote geldbedragen om. Bij het aanbieden van
medicijnen en zorg zou de nadruk moeten liggen op kwaliteit en niet op
kwantiteit. Het maken van winst kan de focus leggen op kwantiteit vandaar dat
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we willen dat de gemeente alleen maar samenwerkt met zorgaanbieders die
geen winst maken.
Preventie
Voorkomen is beter dan genezen daarom pleiten we voor:
✓ Kleinschalige, eerlijke en biologische landbouw
✓ Stoppen met 5G. Aanzienlijke vermindering van elektromagnetische
straling (2G t/m 4G), te beginnen bij kwetsbare groepen, zoals in
ziekenhuizen en op scholen. “Slimme” led-lantaarnpalen vervangen
door lantaarnpalen zonder ledverlichting en draadloze communicatie.
✓ Vermindering van schadelijke milieufactoren zoals giftige
bestrijdingsmiddelen, hormoonverstorende stoffen en medicijnresten in
drinkwater en voeding, luchtverontreiniging, geluidshinder (ook
burengerucht) en lichthinder (ledverlichting en gebrek aan duisternis)
✓ Heropening van buurthuizen omdat sociale contacten essentieel zijn
voor het welzijn en de gezondheid van mensen.
✓ Terugdringen van coffeeshops, casino’s en seksinrichtingen ter
voorkoming van verslaving en uitbuiting. Een gezonde samenleving kent
geen verslaving, onderdrukking of uitbuiting. Wij zullen er alles aan doen
om deze gelegenheden tegen te houden. Waar deze gelegenheden al
zijn gevestigd streven we naar het terugdringen en uiteindelijk sluiten
ervan.
Coronabeleid
De rijksoverheid zegt al twee jaar lang over het bestrijden van Corona dat het
niet anders kan. Met andere woorden; het doel heiligt de middelen.
Wij zijn het daar niet mee eens om de volgende redenen:
✓ Het beleid brengt veel meer, ook volledig gezonde, mensen schade toe
dan Corona zelf.
✓ Voor een goede besluitvorming is het nodig om alle relevante informatie
ter beschikking te hebben. En daar wringt de schoen, want er is
betrouwbare informatie beschikbaar over andere inzichten over Corona
en de vaccins, maar die wordt steeds zonder goede redenen
bestempeld als “desinformatie” en dus niet meegewogen in de
besluitvorming.
✓ Het OMT bestaat uit wetenschappers die zich beperken tot één visie op
Corona.
Dat is in strijd met 2 van de 5 principes voor wetenschappelijke
integriteit, te weten eerlijkheid en onafhankelijkheid.3 Vandaar dat wij
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van mening zijn dat het OMT de status van wetenschappelijk
adviesorgaan niet verdient. Wij volgen deze adviezen daarom niet op.
Wij pleiten voor een Coronabeleid dat is gebaseerd op 3 pijlers:
✓ Voorlichting
✓ Verantwoordelijkheid
✓ Vertrouwen
Concreet zou dit betekenen voor Amersfoort:
✓ Geen handhaving van het Coronabeleid van de rijksoverheid
✓ Voorlichting over preventie (inclusief beweging en ontspanning)
✓ Keuzevrijheid voor artsen in de keuze van medicijnen en/of
voedingssupplementen tegen Corona
✓ Volledige toegang tot het Meander ziekenhuis en publieke instellingen,
zoals zwembaden, voor mensen die niet getest en/of niet gevaccineerd
zijn
✓ Juridische hulp voor inwoners die boetes hebben gekregen voor het
overtreden van Coronamaatregelen
✓ Demonstraties zijn een grondrecht en worden dus niet verboden.
Bescherming van het leven
Wij geloven dat alleen God het leven kan geven en dat leven daarom heilig is
van het begin tot het einde.
Wanneer een moeder en/of vader abortus overwegen is er één ding duidelijk;
het kind is niet het probleem. Er kunnen veel problemen zijn, zoals een vader
die dreigt de relatie te verbreken als de zwangerschap niet wordt afgebroken,
een verkrachting, financiële problemen van een alleenstaande moeder of een
stel dat geen kinderwens heeft. Maar voor al deze problemen bestaan
oplossingen, onder andere adoptie. Het doden van een kind zullen wij nooit
een oplossing noemen, maar een tragische keuze. Jezus Leeft streeft naar het
bieden van adequate en, indien nodig, structurele hulp en naar het beëindigen
van abortuspraktijken.
Onze samenleving en onze regering zijn steeds verder losgeraakt van God.
Daarom is het nu mogelijk dat mensen zelf denken te kunnen bepalen
wanneer hun leven voltooid is. Men stelt de eigen-wijsheid boven de wijsheid
van onze Vader. Een klassieke fout die al zo oud is als het boek dat
geschreven is over de eerste mensen op aarde (Genesis). Deze fout heeft
Jezus rechtgezet door vrijwillig een heftige dood te sterven. Hij weet dus wat
lijden is en Hij is dichtbij iedereen die Hem aanroept. Bij mensen die
levensmoe zijn (bij alle leeftijden) pleit onze partij Jezus Leeft voor een
integrale aanpak, waarbij reguliere en natuurlijke behandelingen elkaar
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aanvullen en waarbij zingeving en sociale contacten als essentieel worden
beschouwd voor de kwaliteit van leven.
Woningnood
Het aanbod van woonruimte kan vergroot worden door het faciliteren van
mensen die hun woning willen opsplitsen in 2 wooneenheden.
Het aanbod van sociale huurwoningen moet snel stijgen, ook in nieuwbouw.
We willen een verbod op het eisen van meer dan 1 maand huur als borg.
Verder pleiten we voor:
-

Onderzoek of er meer bouwgrond kan worden vrijgemaakt.

-

Subsidie verstrekken aan starters.

-

Bouwen van 2-3 laags appartementen en seniorenwoningen met
subsidie.

-

Mini-huizen/tiny houses toestaan in specifieke locaties.

-

Dubbele woonbestemming op 1 perceel toekennen om twee
huishoudens toe te staan voor een bepaalde periode. Hierdoor wordt er
meer woongelegenheid gecreëerd en kunnen jongeren sparen voor
doorstart naar andere woning.

-

Bij voorkeur geen hoogbouw.

Armoedebestrijding
Het huidige economische systeem maakt onherroepelijk rijke mensen rijker en
arme mensen armer. Dit betekent dat armen geen eerlijke kans krijgen.
Daarom pleiten we voor een basisinkomen voor mensen met een uitkering of
een laag inkomen, wat niet betekent dat hulp en begeleiding bij het beheren
van geld, en eventueel aflossen van schulden, verdwijnt. Ook is het gebruik
van een lokale munt een optie om naar te kijken.
Natuur en milieu
Jezus Leeft is zich bewust van de ons gegeven opdracht om voor de
schepping zorg te dragen. Zonder de natuur zouden we uitsterven, vandaar
dat bij het inrichten en het onderhouden van stadswijken de natuur een
belangrijke plaats hoort in te nemen.
We steunen van harte het burgerinitiatief Behoud Park Schothorst.
Voor een milieuvriendelijke stad willen wij het aankopen van onze dagelijkse
boodschappen bij plaatselijke of regionale boeren en tuinders stimuleren. Dit
draagt bij aan een gezond milieu, dagverse etenswaren en
toekomstbestendige bedrijvigheid in de stad en de regio.
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We stellen graag subsidie beschikbaar voor boeren en tuinders die de
overstap willen maken naar biologische landbouw/veeteelt.
Houtkachels kunnen overlast veroorzaken in het bijzonder voor mensen met
gevoelige luchtwegen. Het verbieden van houtkachels willen we vermijden,
maar we willen een regeling invoeren waarbij iedereen die kan aantonen dat
de verbranding van de houtkachel uitstekend is en/of een katalysator of
houtfilter heeft geplaatst een vergunning krijgt.
Energievoorziening
Energie besparen is beter dan windmolens plaatsen of weilanden vol leggen
met zonnepanelen. We zijn tegen (moderne) windmolens vanwege de
gezondheidsrisico’s voor mensen door laagfrequent geluid, geluidsoverlast, de
voortdurende slagschaduw en vanwege de schade aan de natuur, zoals
vogelsterfte. Daarom zijn we tegen Windplan Eem om windmolens te plaatsen
op de Isselt. We willen geen nieuwe zonnevelden en geen
energieverslindende bedrijven in Amersfoort.
Bij het aanleggen van zonnepanelen op daken moet er aandacht komen voor
de kwaliteit van de omvormers zodat verstoringen op het elektriciteitsnetwerk
(vuile stroom) sterk verminderd worden.
We pleiten voor het behoud van het huidige gasnetwerk en voor het stopzetten
van de plannen om steeds meer wijken van het gas af te sluiten, zolang er
geen veilige en duurzame alternatieven zijn. Hoewel het gebruik van aardgas
zeker ook nadelen heeft, waarbij gedupeerden door de gasboringen ruimhartig
moeten worden gecompenseerd, willen we geen snelle geforceerde afsluiting
van aardgas. Er zijn aanwijzingen dat de nieuwe vormen van koken, zoals
keramische platen en inductie een risico voor de volksgezondheid zijn en we
willen dat hier eerst meer duidelijkheid over komt voordat de afsluiting van
aardgas kan worden overwogen. Daarnaast moet er ook aandacht komen voor
mensen die elektrogevoelig zijn en dus momenteel geen andere optie hebben
dan koken op aardgas. Pas als hier goede alternatieven voor zijn, zoals
wellicht houtfornuizen met een schone verbranding, willen we hier opnieuw
naar kijken.
Wij zijn een voorstander van subsidie op duurzame aanpassingen aan de
woningen in gemeente Amersfoort, zeker nu de energierekeningen
onbetaalbaar dreigen te worden voor veel mensen. Wij pleiten voor een
evenredige verdeling van deze subsidies door actief subsidie aan te bieden
aan de minder draagkrachtigen.
We willen een verbod op digitale reclameborden naast de snelweg omdat ze
energie verspillen en bestuurders onnodig afleiden.
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Onderwijs
Om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren willen we kleinere scholen en het
toestaan en faciliteren van thuisonderwijs.
We zijn tegen de verplichte lesstof op alle scholen (inclusief basisscholen!),
over “seksuele diversiteit”. In de meest recente uitgave van het officiële
diagnosehandboek (DSM-5) staat transseksualiteit beschreven als een
seksuele identiteitsstoornis in een biologisch en lichamelijk gezond mens.4 Dat
betekent dat het probleem zich bevindt in de psyche, de geest (of de ziel), van
de mens en niet in het gezonde lichaam.
Daarnaast geeft dr. Paul R. McHugh, voormalig hoofd psychiatrie van het
Johns Hopkins Ziekenhuis in Amerika, aan dat geslachtsverandering
biologisch gezien onmogelijk is.5 Typisch biologische geslachtskenmerken
zoals het skelet, de vorm van de hersenen en de verbindingen tussen de
hersenhelften en het DNA zullen nog steeds de originele geslachtskenmerken
hebben ook al heeft iemand een “geslachtsveranderende” operatie ondergaan.
Aangezien geslachtsverandering dus biologisch onmogelijk is willen wij niet
meewerken aan beleid of onderwijs dat suggereert dat dat wel zo is. Vandaar
dat we de juridische mogelijkheid willen onderzoeken om scholen een
ontheffing te verlenen voor deze verplichte lesstof.
Verder zijn we tegen de verplichting van een school die bepaalt dat leerlingen
een religieuze instelling moeten bezoeken, zoals een moskee of kerk.
Openbaar vervoer
We pleiten voor het uitbreiden van het aantal bushaltes en streven naar
goedkoop of gratis openbaar vervoer.
Eerlijk duurt het langst
We bieden graag hulp en bescherming aan klokkenluiders en melders van
(ritueel) misbruik.
Contant geld: wettig betaalmiddel
Wij willen het gebruik van contant geld faciliteren door:
✓ Het opnieuw accepteren van contant geld in het gemeentehuis en alle
publieke instellingen
✓ Onkostenvergoeding voor ondernemers (incl. ZZP-ers) voor het moeten
betalen voor het opnemen van contant (wissel)geld.
✓ Extra belastingheffing voor ondernemers die contant geld weigeren
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Digitalisering
We pleiten voor het beperken van de opgedrongen digitalisering, het behoud
van communicatie op papier (dus ook van gemeentelijke informatie in een huis
aan huisblad, zoals de Stad Amersfoort) en het behoud van vaste
telefoonnummers. Mensen die om wat voor reden geen computer of mobiele
telefoon bezitten hebben recht op dezelfde voorzieningen als mensen die ze
wel bezitten.
Kunst en cultuur
We geloven dat God ons geschapen heeft als een bezield mens, oftewel als
een mens met een ziel. Onze ziel heeft, net als ons lichaam, voeding nodig.
Die voeding kan komen uit het contact met Jezus, maar ook via muziek,
toneel, dans en beeldende kunsten. Daarin kunnen we dingen ervaren die niet
in woorden te vatten zijn. Voor ons is het wel essentieel dat in al deze
kunstvormen er gestreefd wordt naar harmonie en schoonheid, zodat het
daadwerkelijk voeding voor onze ziel is.
In de gemeente Amersfoort is de schoonheid van cultuur goed terug te vinden
in schitterende historische gebouwen en kerken. We vinden het belangrijk dat
deze rijke historie goed bewaard blijft en dat mensen, te beginnen met de
jeugd, van de schoonheid genieten en ervan kunnen leren.
Sport
Gezonde inspanning is goed voor ons lichaam en onze geest. De waarde van
sport wordt voor ons bepaald door de bevordering van veerkracht,
doorzettingsvermogen, samenwerking, concentratie, sociaal contact,
sportiviteit en spel. We vinden niet dat de gemeente een bijdrage hoeft te
leveren aan topsport omdat in topsport het speelse karakter nagenoeg
verloren is gegaan en omdat commerciële belangen met topsport verweven
zijn.
Kleedkamers in zwembaden en sportaccommodaties blijven gescheiden voor
dames en heren en worden niet “genderneutraal”.
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