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Verkiezingsprogramma 2022 – 2026
Gemeentebelangen Stede Broec, staat midden in onze samenleving. We gaan dan
ook regelmatig met onze inwoners in gesprek om te horen wat er zoal leeft in onze
gemeente. Daardoor kunnen we deze knelpunten beter bespreekbaar maken
binnen de gemeenteraad. Zo zorgen wij niet alleen dat onze inwoners zich gehoord
voelen maar ook dat we als lokale partij de door onze inwoners gewenste
oplossingen kunnen proberen te realiseren.

voor ouderen
v GBS wil meer aangepaste en levensbestendige woningen in onze gemeente, en
onderzoeken of de elders met succes opgezette knarrenhofjes ook iets voor in
onze gemeente zouden kunnen zijn.
v Daarbij willen we meer steun voor mantelzorgers en dat inwoners met dementie
zo lang mogelijk deel uit kunnen blijven maken van onze samenleving.
v Verder willen we graag de mogelijkheden voor ouderen om te bewegen zodanig
verbeteren dat de kwaliteit van leven voor deze mensen flink verbetert.
v Goede bereikbaarheid voor mensen die slecht ter been zijn of afhankelijk van een
scootmobiel.
v Meer veilige wandel- en fietsroutes met rustpunten.

voor jongeren
v GBS wil meer betaalbare koop- en huurwoningen door het maken van afspraken
met de Woonschakel.
v Koopwoningen voor de starters beter bereikbaar maken door o.a. het bevorderen
van de starterslening en Duokoop (soort erfpacht maar met recht op koop van de
grond) dit scheelt zo’n 30% van de aankoopkosten.
v Ook willen wij het aantal jongeren in het JeugdzorgPlus traject terugbrengen naar
nul. Daarbij vinden wij het van belang dat de eventuele behandelingen vanuit de
jeugdzorg voortaan in de eigen vertrouwde omgeving plaatsvinden.
v Gelijke kansen voor alle jongeren ongeacht hun afkomst of geaardheid.
v Goede scholing en kinderopvang in samenwerking met de scholen faciliteren.
v Bevorderen van de werkgelegenheid voor onze jongeren in de regio.
v Voorzieningen zoals sport- en cultuurmogelijkheden op maat.
v De gemeenschapszin vergroten door het handhaven van tradities zoals de kermis
en andere lokale evenementen.
v Blijven werken aan een goede bereikbaarheid van onze gemeente met de
randstad via spoor en over de weg.

mee denken, mee doen, mee beslissen.
Transitie Visie Warmte

v Geen kostenstijging voor onze inwoners als gevolg van overschakeling op andere
energiebronnen.
v Inspraak van de inwoners bij het opstellen en uitvoeren van dit beleid.
v Beter voorlichten over de mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidie voor
isolatie of andere maatregelen, en onze bewoners bij dit proces goed helpen.
Verkiezingsprogramma
2022 zonneparken
- 2026
v Geen windmolens en grootschalige
in onze gemeente.
v Bestaande gasnet in takt laten om later voor waterstof te kunnen gebruiken.

Gemeentelijke lasten
Geen verhoging van de Onroerende Zaak Belasting (OZB).
Besparing door meer vroeg signalering en preventie in de zorg.
Besparing door meer samenwerking met onze buurgemeenten en de regio.
Betere regionale afstemming ruimtelijk beleid buitengebied, gebiedsontsluiting,
infrastructuur en energie.
v Betere regionale afstemming voor de huisvesting van de arbeidsmigranten.
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Inspraak inwoners

GBS wil ook onze Inwoners beter betrekken bij de besluitvorming door ze meer
inspraak te geven bij projecten over zorg, wonen, parkeren, verkeersveiligheid,
groenonderhoud, en speeltuinen. Voorafgaand aan elk project zou de inspraak via
het Burgerpanel moeten lopen en daarom moeten we het bestaan van het
Burgerpanel beter onder de aandacht brengen. Wat lokaal kan moeten we ook lokaal
doen!
Stede Broec moet een leefbare en veilige gemeente blijven waar het voorzieningenniveau op orde is en waar het aangenaam wonen is voor zowel jong als oud.
Samen met onze inwoners gaan we er de komende vier jaar weer voor de volle
100% tegenaan om dat voor elkaar te krijgen.
Wilt u meer weten? Bezoek ons dan op www.gbstedebroec.nl of op Facebook.

De top zes van
Nr. 1 Peter Raven
Met mij krijgt u meer inspraak, beleid gericht op ouderen, diverse
woonvormen voor ouderen en jongeren (bevorderd de doorstroming),
veiliger inrichting 30 km/u wegen, lagere lasten (OZB), school met
wijkfunctie in plan zuid, beter onderhoud groen en wegen.
Nr. 2 Inge van Basten – Winkler
Ik wil me nóg meer inzetten voor een goede ouderenhuisvesting met
ontmoetingsmogelijkheid, ondersteuning van mantelzorgers en
betaalbare WMO hulp. Goede sport- en recreatiemogelijkheden, en
voor de starters op de woningmarkt meer woonmogelijkheden.
Kortom, een samenleving waar iedereen zich veilig en gehoord voelt.
Nr. 3 Harry Beugelink
Ik wil me graag sterk maken om van Stede Broec weer die financieel
gezonde gemeente te maken die we ooit waren. Verder mogen de
kosten van de energietransitie niet worden afgewenteld op de eigen
woningbezitters, en al helemaal niet op minst draagkrachtigen.
Nr. 4 Jerry Mast
Goede zorg en onderwijs voor onze inwoners vind ik erg belangrijk.
Daarnaast wil ik me sterk maken voor onze lokale ondernemers. Het
behartigen van de lokale belangen zal daarbij mijn uitgangspunt zijn.
Verder ben ik van mening dat we altijd een luisterend oor voor onze
inwoners moeten hebben en hen serieus moeten nemen.
Nr. 5 Dewi Mast
Ik probeer jongeren te betrekken bij de lokale politiek, iets wat wij bij
GBS belangrijk vinden omdat de jeugd de toekomst heeft, maar zich
niet of nauwelijks bezig houdt met wat er speelt binnen onze
gemeente. Het ontwikkelen van meer maatschappelijk bewustzijn
onder jongeren is daarom een van mijn doelen.
Nr. 6 Sonja Bierenbroodspot
We staan voor grote uitdagingen op uiteenlopende terreinen. Zoals de
jeugdzorg, duurzaamheid en woongenot. Ik wil deze uitdagingen
aangaan door naar u te luisteren, en binnen de raad uw stem te laten
horen. Daarnaast ben ik geen voorstander van de hondenbelasting.

