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Bij Gemeentebelangen blijven we gewoon

Voor de nieuw te vormen raad hebben we een aantal 
aandachtspunten. U ziet het in deze folder op een rijtje. 

We omschrijven deze punten in ons verkiezingsprogramma. 

Deze kunt u inzien via gbaaenhunze.nl.



Grondbeleid

 • Denk strategisch na over de aan- en verkoop van grond

Verkeer en Vervoer
 • Ga voor het verbeteren van de N34
 • Blijf in contact met de openbaar vervoerorganisatie
 • Zorg voor veilige en comfortabele fiets- en wandelpaden
 • Ga door met de aanleg van graskeien langs de wegen

Onderwijs

 • Behoud scholen als de kwaliteit voldoende is
 • Zorg voor maatschappelijke ondersteuning op scholen
 • Werk aan laaggeletterdheid

Armoede

 • Help werkzoekenden
 • Leg meedoen regelingen opnieuw onder de loep
 • Zorg voor betere afstemming tussen de diverse organisaties 
 • Pak energiearmoede aan

Kunst, Cultuur en Sport

 • Creëer plek voor hobby en sport
 • Investeer in energiebesparing bij sportaccommodaties
 • Koester cultuur- en sportevenementen
 • Stimuleer sport en beweging
 • Maak geschiedenis zichtbaar
 • Houd de streektaal levend
 • Behoud tradities zoals het paasvuur en carbidschieten 

Veiligheid

 • Blijf alert op verdachte omstandigheden
 • Stimuleer gebruik van preventieappgroepen
 • Behoud de brandweerposten

Dienstverlening

 • Houd korte lijnen
 • Spreek dezelfde taal
 • Toets je beleid
 • Wees toegankelijk
 • Gebruik gezond verstand

Wonen en leven

 • Zoek naar een oplossing voor de woningproblematiek
 • Denk mee als inwoners er met hun bouwplannen zelf niet uitkomen
 • Zorg voor voldoende woonplekken voor ouderen, ook in de kleinere dorpen
 • Stimuleer plannen ter bevordering van de levendigheid
 • Breng het leefbaarheidsfonds meer onder de aandacht
 • Lever een bijdrage aan de renovatie van dorpshuizen
 • Adviseer en ondersteun dorpen met gedragen plannen
 • Activeer een vrijwilligersfonds
 • Stimuleer dorpen hun naoberschap uit te dragen bij nieuwe inwoners
 • Denk na over de wijze van participatie

Zorg

 • Heb aandacht voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Neem processen zorgondersteuning onder de loep
 • Ontwikkel de rol van de dorpscoördinator
 • Stimuleer initiatieven voor gezond gedrag
 • Zoek naar effectieve werkwijze voor de Jeugdzorg

Economie en Ondernemen

 • Geef ondernemers de ruimte om zich te ontwikkelen
 • Ondersteun de vitalisering van de recreatiesector
 • Heb oog voor de landbouwsector

Groenonderhoud

 • Sta open voor bermbeheer door de dorpen zelf
 • Zaai bloemmengsels voor biodiversiteit
 • Bestrijd exoten en andere schadelijke planten

Energie en Milieu

 • Steun alternatieve energie op initiatief van de dorpen
 • Maak kleine windmolens bij bedrijven mogelijk
 • Behoud huidige afvalsysteem
 • Plaats afval- en hondenpoepbakken op logische plekken
 • Maak inbreng verzameling groot groenafval mogelijk
 • Stimuleer deelname landelijke opschoondagen
 • Sorteer voor op klimaatverandering
 • Heb aandacht voor de gevolgen van gas- en zoutwinning
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