Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen

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.

2. Margareth Bouwmeister (Huissen)
Ik ga voor een sociaal Lingewaard waar voorzieningen
bereikbaar zijn voor iedereen die dat nodig heeft.

3. René Derksen (Gendt)

Ik ga voor woningbouw in de kernen met energieneutrale
woningen.

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.

5. Stefan Rasing (Angeren)

Ik sta voor een Lingewaard waar sport ertoe doet. Daarom vind
ik ondersteuning van sportverenigingen en schoolzwemmen zo
belangrijk.
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Johan Sluiter (Huissen)
Margareth Bouwmeister (Huissen)
René Derksen (Gendt)
Henk Minkhorst (Bemmel)
Stefan Rasing (Angeren)
Bud Joosten (Doordenburg)
Joachim de Bruin (Huissen)
Jos Rensen (Huissen)
John Joosten (Gendt)
John Wellink (Huissen)
Rick Bouwman (Doornenburg)
Peter Kaak (Doornenburg)
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Piet Schrijver (Huissen)
Wim Raaijmakers (Doornenburg)
Corry Huisman te Boekhorst (Huissen)
Geert Joosten (Doornenburg)
Sjaak Hoogveld (Gendt)
Ria Berends (Huissen)
Bianco van Dalen (Angeren)
John Wolters (Huissen)
Geert van Alst (Doornenburg)
Trees Janssen van Dreumel (Gendt)
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Peter Peeters (Gendt)
Wily Verhaegh (Huissen)
Gerard Bouwmeister (Huissen)

DIT ZIJN DE LBL
SPEERPUNTEN
HAALDEREN
• Werk maken van het dorpsontwikkelingsplan (DOP).
• Bevorderen en ondersteunen van burgerinitiatieven voor
realisatie woningen voor starters, doorstromers, senioren en
zorgbehoevenden.
• Herinrichting Mariaplein in samenwerking met inwoners.
• Realisatie appartementen complex Mariaplein zo nodig met
toepassen van bestuursdwang.
• Werkgroep “Haalderen Leeft” betrekken bij reconstructie Van
der Mondeweg (2019).
• Reconstructie Van der Mondeweg benutten voor oplossen
verkeersonveilige situaties en verbeteren fietspaden.
• Onderzoek naar de haalbaarheid van een rondweg voor
Haalderen
• Volwaardige weg van de Boerenhoek langs de Betuweroute
naar de aansluiting op de A15 bij Bemmel.
• Aanpak verkeersonveiligheid schoolzone.
• Waarborgen toegankelijkheid voetpaden voor
mindervaliden.
• Wandel en struin routes rondom Haalderen en in het
buitengebied.
• Verbeteren groenvoorzieningen en recreatief benutten kolken.
• Bevorderen multifunctioneel gebruik van
sportaccommodaties.
• Aanleg kunstgrasveld als een belangrijke maatschappelijke
voorziening.
• Gymzaal aanpassen/ vernieuwen zodat deze voldoet aan
de huidige eisen.
• Participatiepunt uitbreiden met activiteiten.
• Maximale ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers.
• Locatie JOB opnieuw bezien. Kijken naar alternatieven voor
ontmoetingsplaatsen in Haalderen voor jongeren van 12 –18
jaar met jeugdfaciliteiten.
• Onderzoek naar mogelijkheden pinautomaat.

HAALDEREN
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 2. Margareth Bouwmeister 3. René Derksen

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

