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We doen het samen!
We doen het voor elkaar!
#VEILIG #LEEFBAAR #IEDEREEN #ACTIEF #DUURZAAM #SAMEN

FRACTIE SAMEN STICHTSE VECHT

“samen bouwen aan een krachtige en mooie groene gemeente,
waar iedereen zich veilig, welkom en prettig voelt.”

ONS TEAM
Voorste rij van links naar rechts

Dennis Reimus - thema’s: jeugd en jongeren, eenzaamheid, lokaal ondernemen, vrijwilligers.
Maria Zevenbergen - thema’s: goed wonen, jeugd, vrijwilligers, inclusie en toegankelijkheid.
Primla Jaipal - thema’s: goede zorg voor iedereen, inclusie, burgerparticipatie, mantelzorg.
Nick Hardeman - thema’s: veilig spelen, beheer groen en openbare ruimte, lokaal ondernemen.
Nova Schriek - thema’s: jongerenparticipatie, duurzaamheid, inclusieve samenleving.

Achterste rij van links naar rechts:

Gerrie van den Berg - thema’s: woningbouw; verkeersveiligheid, behoud historische waarden.
Riëtte Habes - thema’s: organisatie, begroting, armoede, eenzaamheid, duurzaamheid, sport.
Flip Tengnagel - thema’s: natuur, sport, schone buurten, recreatie en toerisme, armoede.
Sander Jonker - thema’s: veiligheid, verkeer, prettig en gezond wonen, actieve democratie.

SAMEN STOPPEN
We stoppen met onnodig en oncontroleerbaar geld uitgeven bij projecten. Het moet voor
de bewoners duidelijk worden waar de centen blijven.
We stoppen met achterstallig onderhoud bij sportverenigingen en gaan voor een eerlijke
financiële regeling.
We stoppen met onnodige veel adviesrapporten en externen in te huren, waarbij
uiteindelijk de feitelijke taken niet naar behoren worden uitgevoerd.
We stoppen met het blind meebetalen aan regionale samenwerkingen.
We stoppen met dure en onverstandige (afval)plannen, zoals het per huishouden betalen
voor iedere kilo aangeboden restafval.
We roepen ongewenste activiteiten, zoals illegaal woninggebruik en ondermijning een
halt toe.
We maken géén ruimte voor extra recreatiewoningen en vakantieparken.
We stoppen met zonneakkers.
We stoppen met hondenbelasting.
SAMEN DENKEN ÉN DOEN
We voeren het lokale referendum in, alleen dan beslissen bewoners echt mee.
We vinden uw mening belangrijk, daarbij zijn dorpsraden en bewonerspanels belangrijk.
We betrekken bewoners bij het opstellen van de jaarlijkse begroting, u beslist mee!
We gaan de wijken in en bewoners krijgen de ruimte om over de eigen leefomgeving
mee te denken, mee te beslissen en zelf ook meer te doen. We doen het samen.
We gaan respectvol met elkaar om, leren elkaar vertrouwen, wat begint met luisteren,
goed communiceren en juist informeren.
We zijn allemaal bewoners van de gemeente Stichtse Vecht: gemeente, ondernemers,
boeren, inwoners. Iedereen doet mee!
SAMEN BOUWEN
We bouwen huizen in onze gemeente voor jong en oud, waarbij eigen bewoners
voorrang krijgen bij nieuwbouwwoningen.
We bouwen eerst sociale (huur)woningen en woningen voor senioren. Die projecten
krijgen voorrang.
Woningbouwcorporaties beheren de sociale woningen, óók bij particuliere initiatieven.
We zorgen voor goede, eigen grondposities en krijgen voorrang bij verkoop.
We bouwen geluidswallen en schermen.
We bouwen aan het herstel van een betrouwbare gemeente.
We bouwen aan vitale dorpen en behouden het mooie landschap.
We bouwen aan ruimte voor kinderen en jongeren om te ontwikkelen, te spelen, te leren
en mee te doen.
SAMEN WERKEN
We denken samen mee in het verhuizen van bedrijven naar passende locaties.
We maken samen met horeca, winkels en andere openbare gelegenheden toegankelijk
voor álle bewoners.
We maken samen goede afspraken om verantwoord te werken. De lokale
voedselproductie is én blijft belangrijk. Dus zon op dak en niet in de wei.
We geven samen lokale ondernemers een goed podium om lokaal goed te ondernemen,
en denken mee in tijden van crisis.
We verbinden vrijwilligersorganisaties aan formele zorg, zodat we samen ook echt doen
wat nodig is om bewoners goed te helpen.
We werken in samen met werkgevers voor goede woonlocaties van hun medewerkers.

SAMEN GENIETEN
We zorgen dat waardevolle basisvoorzieningen als buurthuizen, bibliotheken,
sportaccommodaties, parken, winkelstraten, dorpspleinen, voetbalvelden in alle kernen
behouden blijven.
We geven kunst en cultuur de aandacht, de ruimte en de subsidie die ze verdienen.
We maken meer ruimte voor ontmoeten in uw buurt (kunst, sport, bewegen, welzijn,
natuur, recreatie)
We houden de leefbaarheid op peil en ondersteunen lokale winkeliers en ondernemers
met een ondernemersfonds.
We steunen lokale initiatieven en evenementen, die zijn belangrijk voor ons allemaal.
SAMEN ZORGEN
We stellen bewoners op de eerste plaats en niet regels en wetten.
We vragen altijd naar de reden.
We zetten meer in op welzijn, dan op zorg.
Onze bewoners krijgen zorg en ondersteuning op maat en in de eigen buurt.
We maken werk van eenzaamheid, omdat het een groot probleem is.
We maken ons hard voor de gedupeerden en slachtoffers van ondermijning en
woonfraude.
We bedanken en ondersteunen onze vrijwilligers en mantelzorgers.
We ondersteunen verenigingen en stichtingen en we kijken samen naar klantvriendelijker
beleid met een zo klein mogelijke regeldruk.
We zorgen voor woonvormen waar bewoners elkaar willen helpen om zo lang mogelijk
zelfstandig te kunnen blijven wonen.
We bestrijden samen armoede.
We zorgen samen voor een rookvrije generatie.
SAMEN VEILIG
We zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving.
We maken werk van groenonderhoud.
We zorgen voor biodiversiteit waarbij ook insecten en dieren veilig zijn.
We pakken onveilige (verkeers)situaties zo snel mogelijk aan.
We onderhouden de wandel- en fietspaden, zodat ze voor iedereen weer veilig en
toegankelijk zijn.
We zorgen voor een beter toezicht en handhaving.
We nemen elke melding van bewoners serieus en handelen ernaar.
We pleiten bij het Rijk en provincie voor betere inrichting van de wegen én voor een
lagere snelheid.
SAMEN BEREIKBAAR
We maken goede afspraken met het Rijk en de provincie over bereikbaarheid:
o Het openbaar vervoer tussen wijken en kernen moet op orde zijn.
o We investeren samen in veilige fietssnelwegen.
We gaan het gezamenlijk gebruik van auto’s stimuleren, zo krijgen we meer ruimte op
straat om te spelen.
We wijzen parkeerplaatsen aan waar grotere bestelbussen of vrachtwagens wél mogen
parkeren.
We zorgen eindelijk voor openbare toiletten, écht bereikbaar voor iedereen.
We zetten ons in voor goede digitale bereikbaarheid, juist in de buitengebieden.
Gemeentemedewerkers houden spreekuur in de buurt voor álle bewoners.
Zorg en Welzijn werken buurtgebonden en zijn zichtbaar aanwezig.

SAMEN OPWEKKEN
Geen windmolens van formaat in de gemeente of nabij onze gemeentegrens.
We gaan voor kleine lokale energie initiatieven, die geen problemen veroorzaken op het
energienet.
Zonnepanelen horen op dak, tegen de gevel, op geluidswallen, op fietspaden en niét in
de wei.
We gaan “Van het gas af” niet opleggen aan onze bewoners. We hebben samen een
belangrijke rol om lokale oplossingen te vinden.
Wij vinden duurzaam verwarmen of koelen van gebouwen en huizen met water kansrijk.
We maken bewoners enthousiast om lokale energie coöperaties te vormen en zullen als
gemeente ook zelf het goede voorbeeld geven.
SAMEN BEWEGEN
We werken met wijkbudgetten, zodat buurtbewoners meer zelf kunnen regelen in eigen
buurt.
We maken werk van onze parken en sportvelden, we doen dat samen!
We maken aangepaste speellocaties voor kinderen met een beperking.
We plaatsen nieuwe speel- en beweegtoestellen. Kinderen en bewoners in de wijk
beslissen mee.
Bewoners krijgen de kans om (speel)tuintjes te adopteren als zij denken dat ze dat beter,
slimmer, mooier of goedkoper kunnen doen.
We bewegen weer naar een samenleving waarin we aan elkaar gelijkwaardig zijn.
SAMEN JONG
We geven jongeren de juiste plek om mee te denken, mee te doen én mee te beslissen
ook in de politiek.
We geven jongeren de ruimte om bij elkaar te komen en te chillen, zowel binnen als
buiten.
We bestrijden armoede bij kinderen en jongeren.
We zorgen dat de computerregeling aansluit bij wat de middelbare scholen vragen.
We zoeken eenzame jongeren op en helpen ze.
We geven onze jongeren de gelegenheid om stage te lopen binnen onze gemeentelijke
organisatie.
SAMEN STARTEN
We starten met goede, eerlijke en transparante informatie en juiste communicatie.
We starten met het voorkomen van meldingen over de openbare ruimte. De basis is op
orde!
We erkennen dat we samen één gemeente zijn, met iedere kern zijn eigen waarden.
We starten bij de bewoners, want de kracht en kennis zit in de samenleving.
We kopen zoveel mogelijk bij lokale ondernemers.
We starten met het werven van medewerkers, zodat de organisatie weer staat als een
huis.

