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KOERSPUNTEN – KORT & BONDIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

BETROUWBARE OVERHEID 

✓ ‘Frisse Wind’ door het gemeentebestuur 

✓ Duidelijk taalgebruik 
✓ Actief dualisme 

 
WONEN & NIEUWBOUW 

✓ Betaalbare woningen, met name voor starters 

✓ Meer seniorenwoningen 

✓ Hoogbouw 

 

REALISTISCHE ROUTEKAART KLIMAAT & ENERGIE 

✓ Traject ‘duurzaamheid’ conform ‘Parijs’ doelstellingen 2050. 

✓ Versterking facilitering ‘Zon Op Daken’ en ‘Zonneweides’ 

✓ Windmolens op de juiste plek 

✓ Inzet op toekomstbestendige innovaties 

✓ Mobiele milieu-buurtstations  1x p/mnd 

 

ZORG & WELZIJN 

✓ Oog voor kwetsbaren  

i. Tijdige Schuldhulpverlening 

ii. Juiste Jeugdzorg  

iii. Ouderenzorg / ‘TweeSaamheid’ 

iv. Steun voor Vrijwilligers / Mantelzorgers 

✓ Gezond en Gelukkig Bodegraven-Reeuwijk 

VEILIGHEID & OPENBARE ORDE 

✓ Aanpak criminaliteit en drugsgebruik (met name bij jongeren) 

✓ Verplichte inschrijving migrant in GBA  

(Gemeentelijke Basis Administratie) 

✓ Beleidsfocus op preventie ‘woninginbraak’ 

✓ Verkeersveiligheid 

 
FINANCIËN 

✓ Verlaging ‘bovengrens gemeentelijke leningen’ 

✓ Kritisch uitgeven 

✓ Vaststellen Lange Termijn Investeringsplan 

 



 
 

2                   VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WERKGELEGENHEID & ONDERNEMERSCHAP 

✓ Een baan voor iedereen die wil werken;   

buddyproject voor wie een extra steuntje nodig heeft. 

✓ Samenwerking gemeente, ondernemers & onderwijs 

✓ Een post-corona steunplan voor ondernemers 

 

ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE 

✓ Veilige fiets & wandelroutes( 

✓ Adoptie ‘Openbare Ruimte’ door omwonenden 

✓ Meer speelruimte in de kleinere kernen (voor 6-15 jarigen) 
DORPEN & WIJKEN 

✓ Dorpsvisie / Toekomstvisie 

✓ Verbreden functie Huizen van Alles – levend hart van de wijk 

i. bibliotheekvoorziening in de kleinere kernen 

ii. aanbod gemeentelijke diensten-services  

 

SPORT & CULTUUR 

✓ Sport is voorwaardelijk voor Gezonde Leefstijl & Bewegen 

✓ Accommodaties zijn gecontroleerd ‘openbaar’ voor o.a. 

scholen / kinderopvang / ‘buurtkinderen’. 

✓ Gemeente-brede cultuurvisie 

 

ONDERWIJS (huisvesting) 

✓ Groene speelplaatsen 

✓ Multifunctionele & toekomstbestendige locaties 

 
BEREIKBAARHEID 

✓ Prioritering aanleg Bodegraven-Boog N11-A12 

✓ Aanvullende verbetering Bot-rotonde 

 

NATUUR , RECREATIE & LANDSCHAPSWAARDEN 

✓ Behoud van ons Blauw-Groene Hart 

✓ Recreatie gemeente-breed spreiden 

✓ Meer bomen/mini-bosschages en groenplekken in de wijken 

✓ Biodiversiteit bevorderen en speciaal bijenplan maken 

 


