Onze speerpunten voor 2018-2022 zĳn:
Doorgaan met duurzaamheid op alle vlakken
Goed onderwĳs in goede scholen, alles voor
kinderen onder één dak.

Wist u dat:

Verenigingen en vrĳwilligers blĳven steunen

-

Concrete plannen maken om de energietransitie
van fossiel naar duurzaam en energiebesparingen
zo snel mogelĳk verder op te pakken

-

De gemeente Drimmelen bestaat sinds 1997
en aan het eind van de komende
raadsperiode dus 25 jaar bestaat
Groen Drimmelen (VP/D66) is opgericht in
het jaar 2000
Wĳ nu voor de 6e keer meedoen met
de gemeenteraadsverkiezingen
Groen Drimmelen (VP/D66) is ontstaan uit
een fusie van VP en D66
Wĳ op dit moment drie raadszetels hebben
en één wethouder in het college van B&W
Wĳ ervoor hebben gezorgd dat beide
zwembaden in de gemeente openblĳven
Wĳ veel hebben geïnvesteerd in sport door
onder andere kunstgras
Wĳ hebben gezorgd dat onze sporthallen in
alle dorpen zĳn vernieuwd
Onderwĳs voor ons een erg belangrĳk punt is
Wĳ op alle gebieden kiezen voor
duurzaamheid
Groen en bomen heel belangrĳk zĳn voor
natuur en milieu, maar ook voor het beeld
van onze wĳken
Bouwen voor starters en senioren hoog op
ons lĳstje staat
Wĳ onze verenigingen, vrĳwilligers en
mantelzorgers superbelangrĳk vinden
Wĳ vinden dat iedereen mee moeten kunnen
doen
Wĳ meer ruimte aan initiatief door inwoners
willen geven
Wĳ altĳd zorgen voor een vangnet voor
inwoners voor wie dat nodig is.

U kunt altĳd contact met ons opnemen. Dat kan via
Facebook, website (www.groendrimmelen.nl), een
mailbericht (info@groendrimmelen.nl) of door een
van onze leden of raadsleden aan te spreken bĳ u
in de buurt.
Kies op 21 maart voor Drimmelen:
kies voor Groen Drimmelen (VP/D66)

Biodiversiteit vergroten en natuur beschermen
Kwaliteit van straten en groen: het visitekaartje
van onze gemeente
Biesbosch, natuur en recreatie hand in hand
Goede huisvesting voor onze verenigingen
Dorpsgericht werken verder uitbreiden; initiatieven
van inwoners en verenigingen steunen en
stimuleren
Innovatie op het gebied van verkeer en
veiligheid; meer ruimte voor wandelaars en
fietsers
Voldoende woningbouw voor alle doelgroepen
Iedereen kan meedoen, goed minimabeleid
voor kinderen en volwassenen

Gezondheid en welzĳn stimuleren
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