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VOORWOORD
Burgerbelangen is al ruim 30 jaar de lokale partij van Bodegraven-Reeuwijk met als basis de fusiepartijen Beter
Bodegraven en Reeuwijks Belang. Wij zijn niet gebonden aan landelijke politieke partijlijnen of programma’s. Het
lokale welzijn en welvaren van onze inwoners en ondernemers; daar zet Burgerbelangen zich volledig voor in. Voor
álle inwoners en ondernemers, ongeacht religie, persoonlijke geaardheid of politieke voorkeur. Luisteren en open
staan voor ideeën vanuit onze samenleving en er ook daadwerkelijk iets mee doen. Met dit verkiezingsprogramma
hopen we dat u er door aangetrokken wordt en ons zal steunen en liefst helpen met de verdere invulling en uitvoering
hiervan. Waar wij als partij voor staan wordt in duidelijke taal beschreven in dit programma. Schroom niet ons te
benaderen; altijd een luisterend oor. Veel leesplezier, herkenbaarheid en straks in het stemhokje wijsheid gewenst.

2

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026

TOP 3 KOERSPUNTEN
BETROUWBARE OVERHEID
lokaal bestuur met een luisterend oor en klare taal waar men op kan vertrouwen.

WONINGNOOD AANPAKKEN
handen uit de mouwen voor onze jongeren & senioren.

REALISTISCHE ROUTEKAART KLIMAAT & ENERGIE
Haalbaarheid en Betaalbaarheid is ons uitgangspunt.
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PROGRAMMA
•

BETROUWBARE OVERHEID
✓ ‘Frisse Wind’ door het Gemeentebestuur
✓ Duidelijk taalgebruik
✓ Actief Dualisme

Betrouwbare Overheid zal vast bekend in de oren klinken. Op het Binnenhof word je er nu mee om de oren geslagen. Maar kijk eens 4 jaar
terug (mei 2018)…. Burgerbelangen is die raadsperiode tóen al begonnen met de oproep (motie) voor vernieuwing van onze lokale
bestuursstijl. Meer transparant en ‘open’ besturen en de burgers en lokale ondernemers hierbij serieuzer betrekken. Noem het
‘participatie’ of ‘lokale democratie’; kern van het verhaal is dat goed besturen stoelt op draagvlak. Hoe kan een nieuw gemeentebestuur
het vertrouwen terugwinnen? Wellicht door te beginnen met deze eigen burgers en ondernemers te vertrouwen. Er is op dit punt nog ’n
hele weg te gaan. Met uw steun gaan wij daar in de nieuwe raadsperiode direct mee van start.
Hoog op de agenda van Burgerbelangen staat dus het contact met onze inwoners en lokale ondernemers en bedrijven. Om beter met
elkaar te kunnen communiceren is gebruik van duidelijke taal noodzakelijk. Geen vakjargon of ambtelijke taal, maar begrijpelijke
woordkeuze. Ook moet worden gekeken naar de processen om ‘iets’ gedaan te krijgen. Maak het zo simpel mogelijk.
En mocht die simpelheid een digitale vorm aannemen, dan is het noodzakelijk om vanaf het begin ondersteuning te bieden aan diegene
die in de digitale wereld niet zo goed ‘thuis’ is.
Macht en tegenmacht zijn belangrijke thema’s in de landelijke democratie. Maar hoe functioneert macht en tegenmacht in onze lokale
democratie/gemeente? Te vaak is er de afgelopen periode in de raadszaal gestemd overeenkomstig de coalitie/oppositie verhouding.
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Ook raads- of commissieleden van coalitiepartijen moeten hun controlerende taak onafhankelijk uitoefenen. Dualisme wil dus zeggen dat
je als raads- of commissielid kritisch moet blijven oordelen over voorstellen en besluiten van het college, ook als jouw partij onderdeel is
van dit bestuur (college). De informatievoorziening naar de commissie- en raadsleden moet daarom verbeteren. Van een passieve naar
een actieve tijdige informatievoorziening, waarbij meer ruimte komt voor feitelijke informatie-uitwisseling met ambtenaren. Het ‘actief
dualisme’ is daarom een belangrijk onderdeel van de nieuwe manier van besturen en kracht van de lokale democratie.

•

WONEN & NIEUWBOUW
✓ Betaalbare woningen, met name voor starters
✓ Meer seniorenwoningen
✓ Hoogbouw

In heel Nederland zijn er veel woningen nodig. Ieder jaar 100.000 huizen erbij. Ook in Bodegraven Reeuwijk moet het tempo omhoog.
Burgerbelangen wil dat de ruimte die voor woningen beschikbaar is, zorgvuldig wordt ingevuld en optimaal wordt benut. Op plekken
waar het kan, bouwen we meer betaalbare woningen en gaan we ook de hoogte in. Op andere plekken is inpassing in het groene en open
landschap weer belangrijk. Daarbij is het van belang dat er doelgroepgerichte, betaalbare woningen worden gerealiseerd voor senioren en
starters, waarbij inwoners van onze gemeente als eerste in aanmerking komen voor huur of koop. Burgerbelangen wil van plan tot
sleuteloverdracht een meer open en transparant proces.
De minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening gaat hier sámen met Provincies en Gemeenten mee aan de slag.
Burgerbelangen zet zich volledig in om het Groene Hart-slagenlandschap niet vol te bouwen. We willen een jaarlijkse rondetafelconferentie om als lokaal bestuur samen met projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en actieve belangengroepen, krachten te
bundelen voor de enorme opgave waar wij als gemeenschap voor staan.
“Duurzaam maar niet te duur bouwen” is voor ons de norm.
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•

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

Ook ‘klimaat en duurzaamheid’ staat bij ons bovenaan het lijstje. We hebben kritisch doch constructief meegedacht over de ‘Regionale
Energie Strategie’. In dat proces werd ons wel duidelijk dat dit geen eenvoudige opgave wordt en dat dit vraagt om grote zorgvuldigheid
en soms zelfs behoedzaamheid.
We zijn ‘vóór’, maar niet tegen elke prijs. Zonder draagvlak gaat de transitie niet lukken en ‘haalbaarheid en betaalbaarheid’ is ons
uitgangspunt. Daarbij is het slim om aan te sluiten bij het ritme van de regio en de andere overheden. En dat betekent ‘klimaatneutraal
willen zijn’ in 2050. Burgerbelangen let hierbij scherp op de belangen van onze inwoners, ondernemers en agrariërs. Beginnen met ‘zon op
daken’ heeft onze steun. We zijn niet tegen windmolens, maar hebben wel zorg over gezondheidseffecten als deze masten te dicht bij
woonwijken worden neergezet. Omdat windmolens steeds groter worden dient de norm voor afstand tot woningen daaraan aangepast te
worden. We zijn benieuwd wat het nieuwe kabinet gaat doen met kernenergie en wat een evt. positieve keuze betekent voor de lokale
energieopgaven. Het is belangrijk om de Regionale Energie Strategie hierop zo snel mogelijk aan te passen. Verder willen we publiekgefinancierde organisaties, verenigingen etc. stimuleren en ondersteunen om, daar waar mogelijk, te verduurzamen.
Minder afval betekent voor ondernemers en voor inwoners minder kosten. We zijn het als gemeente verplicht om hier goede kostenefficiënte voorzieningen voor aan te bieden. Dat kan wat ons betreft beter. Burgerbelangen vindt de proef met de lokale mobiele
milieustations geslaagd en wil dit beter en vaker inzetten.
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•

ZORG & WELZIJN
✓ Oog voor kwetsbaren
i. Tijdige Schuldhulpverlening
ii. Juiste Jeugdzorg
iii. Ouderenzorg / ‘TweeSaamheid’
iv. Steun voor Vrijwilligers / Mantelzorgers
✓ Gezond en Gelukkig Bodegraven-Reeuwijk

Schulden hebben een enorme impact op iemands leven. Sneller bijsturen helpt om erger te voorkomen. Met name voor het individu, maar
ook voor de gemeenschap. Voordat de persoon zelf al aan de bel trekt, is door tijdig signaleren de gemeente in staat mensen met
beginnende schulden hulp te bieden en wordt er direct al gezocht naar oplossingen. Burgerbelangen vindt het van wezenlijk belang dat er
optimaal gebruik gemaakt wordt van deze preventieve mogelijkheden.
Jeugd & Ouderenzorg; ook hier is preventie en tijdige signalering van grote waarde. Kinderen zet je niet op een wachtlijst. Ouderen laat je
niet aan hun lot over. Met preventief handelen is verder leed te voorkomen én zijn oplopende maatschappelijke kosten te beteugelen.
De kosten van jeugdzorg stijgen al jaren in onze gemeente. Juiste zorg dient voorop te staan, maar of dat ook zo is weten we onvoldoende.
De geleverde kwaliteit van zorgaanbieders moet inzichtelijker gemaakt worden. Belangrijk criterium daarvoor is vooral te kijken naar het
welbevinden van het kind.
Ook bij alleenstaanden (vaak ouderen) is kijken naar welbevinden evenzeer van groot belang. Het geven van aandacht en gezelschap kan
juist hier ook zó belangrijk zijn. Daarom is het streven door maatschappelijke (vrijwilligers) organisaties naar TweeSaamheid (het
tegenovergestelde van Eenzaamheid) voor Burgerbelangen het ondersteunen meer dan waard. Verbondenheid met andere speerpunten,
zoals woningbeleid en verdere maatschappelijke ondersteuning maakt dit onderwerp des te meer van belang.
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Gezond en Gelukkig Bodegraven-Reeuwijk.
In onze gemeente kunnen kinderen veilig en gezond opgroeien en kan iedereen vitaal oud worden. De pandemie heeft ons geleerd dat
‘gezond zijn’ niet vanzelfsprekend is. Daarom vragen we als Burgerbelangen meer aandacht voor het Lokaal Preventie Akkoord. Hoe
kunnen we er voor zorgen dat mensen meer bewegen en gezonder gaan eten? Wat is er voor nodig om de leefstijl van inwoners van
Bodegraven-Reeuwijk te verbeteren zodat minder mensen ziek worden, de kwaliteit van ons leven beter wordt en meer mensen zich
gezond en gelukkig voelen? Ook hier willen we als lokale partij samen met inwoners mee aan de slag.

•

FINANCIËN
✓ Verlaging ‘bovengrens gemeentelijke leningen’
✓ Kritisch uitgeven
✓ Vaststellen Lange Termijn Investeringsplan

De schuldenlast in onze gemeente is de afgelopen 4 jaar enorm gegroeid van 130 miljoen tot bijna 170 miljoen euro! Dat is onwenselijk,
want eens moet deze schuld worden afgelost en de rente blijft niet eeuwig laag. Onze kinderen en kleinkinderen daarmee te belasten is,
wat Burgerbelangen betreft, oneerlijk en ongewenst. Deze groei van de schuldenberg terugdringen is geen eenvoudige opgave. Het Rijk is
de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente. Deze inkomstenbron schiet structureel miljoenen te kort. Het gevoerde financiële ‘ad
hoc’ beleid van de laatste 4 jaar keek weg voor deze realiteit, met als gevolg de stijgende schuldenlast. Als gemeente moeten we al onze
uitgaven goed tegen het licht houden en kritisch beoordelen wat we dagelijks uitgeven. Net zo als wij thuis doen wanneer onze
portemonnee leeg begint te raken.
Om de gemeentelijke uitgaven beter in balans te brengen met de inkomsten, dient ook vastgesteld te worden waar wij als gemeente
structureel geld aan willen (blijven) besteden. Kan ’t allemaal nog uit? En zo nee, gaan we besparen (minder uitgeven) of vragen we onze
inwoners en bedrijven om meer bij te gaan dragen? Burgerbelangen zet in op ‘minder uitgeven’. Uiteraard willen wij de mogelijkheden
optimaliseren om onze gemeentelijke inkomsten te vergroten. Denk hierbij aan binnenhalen van extra subsidies vanuit ‘Den Haag’
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(Provincie en Rijk) of als gemeente bij projectontwikkelingen samenwerken met het bedrijfsleven. Onze lokale lasten zijn al één van de
hoogste van Nederland; deze zullen we dus ontzien.

•

VEILIGHEID & OPENBARE ORDE
✓ Aanpak criminaliteit en drugsgebruik (met name bij jongeren)
✓ Verplichte inschrijving migrant in GBA (Gemeentelijke Basis Administratie)
✓ Beleidsfocus op preventie ‘woninginbraak’
✓ Verkeersveiligheid

Burgerbelangen wil meer geld inzetten voor veiligheid en openbare orde. Onze jeugd is kwetsbaar.
Om ook goed zicht te houden op wie zich op (semi)permanente basis in onze gemeente vestigt, is het noodzakelijk om ingeschreven te
staan in onze gemeentelijke basisadministratie. Wij willen de uitvoering daarvan aanscherpen; meer controle op locatie en handhaving
naar verhuurders. Als de registratie niet klopt, dan wordt er toeristenbelasting geheven op die locatie.
De directe ligging van onze gemeente aan de rijkswegen A12 en N11 maakt het voor inbrekers aantrekkelijk zich hier te begeven.
Burgerbelangen zet zich in om onze inwoners, zoveel als mogelijk, bewust te maken van deze aantrekkelijkheid en hen te interesseren
voor gebruik van preventieve maatregelen om woninginbraak te voorkomen.
Inrichting van lokale ‘30-km’ wegen vindt steeds vaker plaats. Participatie is daar veelal een drijfveer van. Maar ook is het vaak onze
eigen inwoner die moeite heeft zich te houden aan deze gemaximeerde snelheid. Dat bevordert niet de verkeersveiligheid. Dan toch maar
‘een zebrapad’, een interactief snelheidsbord of extra toezicht? Zou niet nodig moeten zijn, wetende dat eigen (buurt)kinderen hier ook
lopen, fietsen en spelen.

9

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

Benader actief mensen zonder een baan. Er is een groot personeelstekort. Er zijn in Nederland meer openstaande vacatures dan
werklozen. Help de mensen zonder baan, al dan niet via omscholing, aan een baan. Zorg dat vraag en aanbod van arbeid bij elkaar komen
via een actief (gemeentelijk) loket. Heb daarbij extra aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen in de
bijstand, met een beperking of langdurig werklozen.
Zet in op de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en gemeente. We zien goede kansen voor praktijkopleidingen in met name de
logistieke sector, maar ook binnen de MKB is een veelheid aan banen aanwezig. Lokaal is er veel werk voor vakmensen en
ambachtslieden. Mensen die we hier opleiden kunnen hier ook blijven werken zodat personeelstekorten kunnen worden aangepakt.
Stimuleer onze lokale ondernemers en onderwijsinstellingen in de regio om samen te werken en kennis uit te wisselen. Burgerbelangen
wil de mogelijkheden bekijken voor een lokale stage en banenmarkt waar ook kleinere MKB-bedrijven in worden meegenomen.

•

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

In koerspunt ‘Wonen & Nieuwbouw’ is ons standpunt over behoud van het landschappelijk veenweidegebied duidelijk geformuleerd. Aan
ons Blauw-Groene Hart wordt niet getornd!
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Dat betekent niet dat dit gebied op slot gaat en alleen toegankelijk wordt voor lokale bewoners en ondernemers/agrariërs.
Burgerbelangen heeft zich altijd hard gemaakt de balans te behouden tussen leefbaarheid en wonen & recreëren in ons buitengebied.
Onze prachtige omgeving biedt naast natuur een veelheid aan recreatieve mogelijkheden. Die dienen allen naar verhouding (financieel
vooral) aandacht te krijgen en bereikbaar te zijn en blijven voor al onze inwoners en gasten. Lusten en lasten in balans!
Leefbare wijken zijn wijken met veel groen en minder verharding. Dat geldt in ieder geval voor het openbaar gebied. Burgerbelangen wil
iedereen vragen om ook de eigen tuin zo in te richten dat er minder wateroverlast en minder hittestress1 ontstaat. Daar zijn we met elkaar
verantwoordelijk voor. Meer bomen en meer groen vraagt niet altijd om veel meer ruimte.
Burgerbelangen wil samen met bewoners zoeken naar meer mogelijkheden voor ‘mini-bosschages’, groenplekken en boompartijen. Ook
om in te spelen. Waar het kan wil Burgerbelangen natuurspeelplekken in plaats van toestellen met rubberen tegels eronder. Let wel, dit
mag niét ten koste gaan van de veiligheid.
Het bevorderen van biodiversiteit is een verantwoordelijkheid van iedereen. De inwoners kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan
het bereiken van gemeentelijke biodiversiteitsdoelen. Niet alleen rond eigen huis en tuin maar ook bij het gemeentelijk groenbeheer door
hier over mee te denken en aan mee te werken. Burgerbelangen wil graag extra inzoomen op ‘de bij’ en een actieplan opstellen voor
zoveel mogelijk bij-vriendelijke natuur, tuinen en parken.
Burgerbelangen vindt initiatieven als de gemeenschapstuin ‘Hortus Populus’ zeer waardevol. Het is belangrijk om snel een breed
gedragen besluit over de toekomst van deze locatie te nemen. Op de huidige plek kunnen veel huizen worden gebouwd. Een lastige
belangenafweging die we niet uit de weg moeten gaan.

1

Hittestress: In steden is het tijdens een warme periode in de zomer vaak warmer (tot wel 8o C) dan op het omliggende platteland. Plekken met veel steen en weinig groen nemen veel warmte op. Vooral ’s

nachts blijft de hitte daar langer hangen, waardoor mensen last van de warmte krijgen met soms ernstige gezondheidsklachten als gevolg.
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•

ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE
(wegen / bruggen / parken / etc.)

✓ Veilige fiets & wandelroutes (in lijn met het VN-verdrag Handicap)
✓ Adoptie ‘Openbare Ruimte’ door omwonenden
✓ Meer speelruimte in de kleinere kernen (voor 6-15 jarigen)
(bv. Cruijff courts)

Eén van de grootste ergernissen bij inwoners en lokale ondernemers ontstaat wanneer hun wijk of straat veelvuldig op de schop gaat voor
onderhoudswerkzaamheden waarbij nutsbeheerders het werk niet met elkaar kunnen of willen afstemmen. Wanneer dat wel zou
plaatsvinden is acceptatie van ‘overlast’ vaak beduidend hoger. Ook is afstemming van werkzaamheden een stuk kosten-efficiënter.
Voor grote infrastructurele projecten is participatie in alle fases belangrijk; vooraf, bij planvorming en tijdens de uitvoering.
Burgerbelangen ziet een belangrijke rol voor communicatieve omgevingsmanagers.
Bewoners die dat willen kunnen actief worden betrokken bij beheer en onderhoud van groen in de eigen buurt. Ook in de kleinere kernen
is voldoende speelruimte van groot belang. En de groep van 6–15 jarigen komt er qua speelgelegenheid in de wijken in onze gemeente
bekaaid van af. Dat kan en moet beter.

•

12

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
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Twee simpele woorden; twee omvangrijke projecten. Kort samengevat:
• Dorpsvisie: hoe willen we dat ons dorp/onze wijk zich ontwikkelt?
• Toekomstvisie: wat voor gemeente willen we zijn?
Burgerbelangen is zeer tevreden met de enorme participatie en inzet die hebben geleid tot de nu vastgestelde visies. Vooral de lokale
betrokkenheid bij de dorp/wijkvisies heeft ons verheugd. Wij steunen van harte verdere initiatieven die actualisatie en uitvoering van
dorpsvisies mogelijk maken. Én, deze puzzel is nooit af. Samen geven we handen en voeten aan verdere uitvoering, met nadruk op
‘samen’!! Initiatief en Participatie – kernwoorden waar Burgerbelangen graag de uitvoering ervan zal blijven faciliteren.
Burgerbelangen is als initiator van het HvA-project (Huizen-van-Alles) groot voorstander om de maatschappelijke functie van deze
instelling te verbreden.
Los van de woonkern-verschillen en de daarbij aansluitende diensten vanuit het HvA zijn er universele zaken die in iedere woonkern van
waarde zijn. Denk hierbij aan een bibliotheekvoorziening en aan gemeentelijke diensten/services op locatie.
•

SPORT & CULTUUR
✓ Sport is voorwaardelijk voor Gezonde Leefstijl & Bewegen
✓ Accommodaties zijn gecontroleerd ‘openbaar’ voor o.a. scholen / kinderopvang / ‘buurtkinderen’.
✓ Gemeente-brede cultuurvisie

Het nastreven van een gezonde leefstijl is onlosmakelijk verbonden met faciliteren van sport & beweging. Onze gemeente investeert
aanzienlijk in zowel buitensport- als binnensport accommodaties. Die faciliteiten moeten voor iedereen bereikbaar en toegankelijk zijn. Op
deze wijze wordt er optimaal gebruik gemaakt van onze publiek gemeenschappelijke gelden.
De sportaccommodaties dienen ook buiten de reguliere gebruikstijden gecontroleerd openbaar toegankelijk te zijn voor publieke
instellingen zoals stichting S&W (Sport en Welzijn), scholen, kinderopvang of buurtbewoners in z’n algemeenheid. Deze wijze van
gebruik dient verder uitgewerkt te worden in samenspraak met alle belanghebbenden.
Vormgeven aan en faciliteren van cultuurvoorziening dient evenredig verspreid in onze gemeente plaats te vinden. De gemeentelijke
13
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cultuurvisie dient dit ook na te streven. En daar waar dit (nog) onvoldoende breed is uitgewerkt, zal Burgerbelangen er op sturen om dit
alsnog te realiseren.
•

ONDERWIJS (huisvesting)
✓ Groene speelplaatsen
✓ Multifunctionele & toekomstbestendige locaties

Onze gemeente streeft naar goede onderwijshuisvesting. Dat is belangrijk voor onze kinderen en belangrijk voor het woon & leefklimaat.
Nieuwe of vernieuwde accommodaties worden toekomstbestendig én multifunctioneel opgezet. Flexibilisering van ruimtegebruik is meer
dan wenselijk om optimaal gebruik te maken van de substantiële publieke investeringen. Bouwen van een nieuwe school kost gemiddeld
zo’n 3 miljoen euro. Vergroening en openbare toegankelijkheid van schoolpleinen is ook zo’n voorbeeld van duurzaamheid en
multifunctionaliteit.
•

BEREIKBAARHEID
✓ Prioritering aanleg Bodegraven-Boog N11-A12
✓ Aanvullende verbetering Bot-rotonde

Als gemeente Bodegraven Reeuwijk kunnen wij blij zijn dat we een actief onderdeel zijn van het nationale spoornetwerk. De nieuwe
kwartierdienst Leiden-Utrecht van de NS is onlangs een feit geworden. Waar we op dit moment minder blij mee zijn, is het toenemende
fileleed bij de zgn. bot-rotonde in Bodegraven. (aansluiting N11 naar A12 richting Gouda). In de plannen van Rijk en Provincie is de
nieuwe rechtstreekse aansluiting N11-A12 bij Bodegraven opgenomen in de meerjarenplanning. Maar de precieze datum van uitvoering
is nog niet vastgesteld. Burgerbelangen zal er ‘alles’ aan doen om deze uitvoering zo vroeg mogelijk te laten beginnen. En daarbij als
koppelkans direct ook uitvoering geven aan de lokale verbetering, verdere vormgeving en doorstroming op deze bot-rotonde. Niet alleen
voor het gemotoriseerde verkeer maar juist ook voor de fietsers & voetgangers. Veiligheid voorop ….
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SLOTWOORD
Er zijn nog diverse belangrijke onderwerpen die de coalitie van 2018-2022 niet heeft kunnen oplossen. Wij willen die samen met alle
belanghebbenden zo snel mogelijk oppakken en vlottrekken.
✓ Arbeidsmigranten
✓ Jeugdzorg
✓ Streekmuseum / Evertshuis
De lokale arbeidsmigrant verdient een fatsoenlijke huisvesting en erkende status in onze gemeente. Registratie in onze gemeentelijke
basisadministratie is daarom zeer gewenst.
Dit jaar willen we starten om (verplichte) regionale zorginkoop inzichtelijk te maken op ‘geleverde kwaliteit’. Voor het nieuwe
inkoopcontract in 2024 willen we dit dan onderdeel maken van de keuzecriteria voor (jeugd)zorgleveranciers. Grip krijgen op toegang tot
gespecialiseerde jeugdzorg heeft eveneens onze prioriteit. In vereende kracht met verwijzers gaan we voor juiste zorg op het juiste
moment.
De Cultuurvisie van onze gemeente dient een gebalanceerd, transparant en realistisch geheel te zijn qua inhoud, locatie en financiën. Wat
Burgerbelangen betreft maken o.a. het Streekmuseum en Evertshuis daar onderdeel van uit.
Fijn wanneer u met plezier en interesse ons programma heeft gelezen. Mocht u er toch iets in missen, dan horen wij dat graag.
Met uw reactie komen wij nóg verder. Laagdrempeligheid levert vaak vele sympathisanten op; dus schroom niet contact op te nemen.
www.burgerbelangenbodegravenreeuwijk.nl of mail ons op info@burgerbelangenbodegravenreeuwijk.nl
Dank voor de getoonde interesse.

Úw lokale partij BURGERBELANGEN.
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