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21 MAART 2018
1. Johan Sluiter (Huissen)

Ik sta voor wonen, leven en werken in een gemeente die zorg
om inwoners en ondernemers meer dan voorheen centraal stelt
en initiatieven stimuleert en oppakt.

4. Henk Minkhorst (Bemmel)

Ik streef ernaar om met inwoners en organisaties actief op zoek
te gaan naar eigentijdse oplossingen bij het ontwikkelen van
nieuw beleid.

13. Betty van Waesberghe

Ik ga voor een integere, sociale, culturele en inspirerende
gemeente waarin initiatieven van inwoners worden omarmd
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DIT ZIJN DE LBL
SPEERPUNTEN
BEMMEL/RESSEN
• Goede ontsluiting richting Nijmegen door middel
van de Dorpensingel.
• Aanpak kruising Papenstraat- Van Elkweg in
overleg met Provincie.
• Voortzetten uitvoering Kinkelvisie omgeving Kinkel
• Het openbare gebied is schoon, veilig en
toegankelijk voor alle inwoners.
• Inwonersinitiatieven voor opwaardering en
verduurzaming van (oudere) wijken ondersteunen.
• Een toewijzingsbeleid voor sociale huurwoningen
dat meer recht doet aan de lokale behoefte.
• Maximale ondersteuning van mantelzorgers en
vrijwilligers.
• Ondersteuning ondernemingsplatform Bemmel
• Blauwe zone’s in Bemmel handhaven, geen
betaald parkeren invoeren.
• Het bestaande voorzieningenniveau in Bemmel
en Ressen handhaven
• Blijvende ondersteuning van evenementen.
• Bevorderen multifunctioneel gebruik van
sportaccommodaties.

BEMMEL/RESSEN
Ons doel is dat u zich in Lingewaard gelukkig,
veilig en geborgen voelt.

Daar gaat het uiteindelijk om!
In deze brochure leest u wat wij willen om dat
doel in 2022 dichterbij te brengen.
1. Johan Sluiter 4. Henk Minkhorst

WIJ
ZIJN
LBL
LBL is een lokale partij met enthousiaste leden. Een partij die werkt
volgens haar eigen ABC: Actief, Betrokken en Correct. Een partij
met zorg voor alle inwoners van Lingewaard! Een partij met niet
alleen een sociaal gezicht, maar vooral een sociaal hart! Een
partij die bijdraagt aan een gemeente waar u trots op kunt zijn en
daarom graag met u in gesprek is. Want u bent onze bron van
inspiratie!

Wij willen... een Lingewaard waar het goed leven en
wonen is. Waar mensen met respect met elkaar omgaan.
Waar saamhorigheid een sleutelwoord is en bewoners zich
geborgen voelen. Waar ruimte is voor kinderen om te groeien
en te spelen en voor jongeren om te leren, te creëren en te
recreëren. Waar werkzoekenden maximale ondersteuning krijgen
bij het realiseren van een eigen inkomen en werkenden een
toekomstperspectief hebben. En ja, een Lingewaard met goede
zorg voor chronisch zieken, minder validen en ouderen. Waar
mantelzorgers en vrijwilligers aandacht en waardering krijgen.
Want om zo’n Lingewaard gaat het.

Wij willen... een ander toewijzingsbeleid waardoor de
kansen voor Lingewaarders op een sociale huurwoning toenemen.
Wij willen meer betaalbare woningen voor starters en ouderen in
de kleine kernen. Wij willen aandacht voor sociale woningbouw
in álle kernen. Want Lingewaarders moeten in Lingewaard
kunnen blijven wonen.

Wij willen... de leefbaarheid in de kernen en wijken

Wij willen... werken aan een duurzame gemeente. Een

bevorderen door verbetering van de woonomgeving. En dat
doen we samen met de bewoners, de corporaties en de
welzijnsinstellingen. Want daar heeft iedereen plezier van.

gemeente die naast een voorbeeldfunctie waar mogelijk ook
initiatieven neemt om samen met de inwoners van Lingewaard
een energie neutrale gemeente te maken. Want dat is in het
belang van onze (klein) kinderen.

Wij willen... dat mensen zo lang mogelijk thuis in hun
eigen omgeving kunnen blijven wonen. Wij willen dat de daarbij
noodzakelijke zorg en ondersteuning verleend wordt. Wij willen
dat hulpmiddelen die nodig zijn om zelfstandig wonen mogelijk te
maken naar behoefte worden verstrekt. Want dat is belangrijk!

Wij willen... gelijke kansen en ontwikkelingsmogelijkheden
voor alle inwoners van Lingewaard. Dat geldt niet alleen voor
kinderen maar ook voor jongeren en volwassenen. Want daar
heeft iedereen recht op.

Wij willen... dat sportaccommodaties in samenwerking met
de verenigingen zowel buiten als binnen beschikbaar komen voor
een breed aanbod van maatschappelijke activiteiten. Want dit
bevordert onderlinge contacten.

Wij willen... dat zwemonderwijs binnen onze waterrijke
gemeente weer deel uit gaat maken van het lespakket van de
basisscholen. Want veiligheid gaat voor alles.

Wij willen... een ondernemersklimaat waarin bedrijven
kunnen groeien en zich ontwikkelen. Want dat draagt bij aan
behoud en groei van de werkgelegenheid.

www.lokaalbelang.nl

Wij willen... een schone, opgeruimde maar vooral
gastvrije gemeente waar respect is voor de historie en de
instandhouding van ons cultureel erfgoed. We zijn trots op ons
dijkenlandschap, onze rivieren en uiterwaarden, onze kernen
met hun eigen karakter, de struinpaden en fietsroutes. Want dat
is wat wij graag met toeristen delen.

Wij willen... dat u weet dat wij om alle Lingewaarders
geven en liever in mensen investeren dan in stenen. Uitgaan van
de kracht en eigen identiteit van elk dorp of stad. Denken in
oplossingen en niet in problemen, kansen grijpen en
onverantwoorde risico´s mijden. Wij willen dat u weet dat
wij net als u, hart voor Lingewaard hebben.

Wij willen... ons blijven inzetten voor uw belangen!
Onze koers wordt daarbij bepaald door de plaatselijke situatie
en door de inwoners van Lingewaard en niet door dictaten van
landelijke partijen. Wij willen samen met u werken aan een
sociaal en veilig Lingewaard. Want wij zijn LBL.

Voo r e e n s ocia a gl e wa a rd!
e n ve ilig Lin

