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De SP bestuurde voor het eerst in Gorinchem mee.
De SP heeft met onze wethouder veel dingen bereikt.
We vertellen je wat we hebben gedaan.
We vertellen je waarmee we willen doorgaan.
Ook vertellen je wat we extra willen doen.
Iedereen in Gorinchem is belangrijk voor de SP.
We geven extra aandacht aan mensen met weinig geld.
En steunen de mensen die meer zorg nodig hebben.

1.

Wonen is een recht.

Het opknappen van enkele huurhuizen is mooi.
Maar er is meer te doen.
De meeste huurhuizen zijn net enkele euro’s te duur.
Wij willen dat de huurprijs omlaag gaat.
Dan kunnen ook mensen met weinig geld een huis huren.
De SP wil dat de goedkope huurhuizen niet worden verkocht of gesloopt.
Liever opknappen dan slopen.
Er zijn goedkopere huizen gebouwd in de Lingewijk.
De SP wil dat er meer goedkopere huizen worden gebouwd.
Ook voor ouderen en mensen met een beperking.
Zodat je kan blijven wonen waar je wilt wonen.
En voor mensen met extra zorg moet er woonruimte zijn.
Jongeren wonen langer thuis dan zij willen of verlaten Gorinchem.
Ze vinden geen ruimte die ze kunnen betalen.
Jongeren en starters wonen graag in de binnenstad.
De SP wil dat er meer boven winkels kan worden gewoond.
Zo komt er ook meer leven in de binnenstad.

2.

Zorg voor iedereen.

De SP wil dat iedereen mee kan doen in Gorinchem.
De verhuizing van Jeugdzorg naar de gemeente gaat goed.
Voor een kind zorg je met elkaar.
Ouders, juffen, meesters, vrijwilligers en hulpverleners.
Iedereen doet wat nodig is en we doen het samen.
Daar mogen we trots op zijn.
Wij van SP willen hiermee verder gaan.
De SP wil van Gorinchem een gezonde stad maken.
Sommige mensen hebben zorg en ondersteuning nodig bij het wonen, leven
en werken.
De gemeente moet voldoende geld hieraan uitgeven.
Zo kan iedereen die het nodig heeft er gebruik van maken.
Zorg moet worden geleverd door mensen met diploma’s.
Iedereen die het nodig heeft krijgt thuiszorg.
Geld en mantelzorg mag hierbij geen rol spelen.
Je hoort de zorg te krijgen die je nodig hebt. Het liefst dichtbij.
Mantelzorgers horen meer waardering te krijgen
Ook Gorinchem zou deze waardering moeten uiten.
Gehandicapten en chronisch zieken zijn veel geld kwijt door bezuinigingen.
De SP vind dat dit niet kan.
De SP wil dat er een sociale ombudsman komt.
De sociale ombudsman kan mensen helpen met de regels.
Voorkomen is beter dan genezen.
De gemeente moet ook helpen dat je gezond blijft.
Gezond eten, sporten, gezonde lucht en het voorkomen dat je verslaafd
raakt.

3.

Samenleven in de buurt.

Een buurthuis voorkomt eenzaamheid.
Je kan er mensen ontmoeten en met elkaar praten.
Club en buurthuizen moeten in iedere wijk aanwezig zijn en blijven.
Voor iedereen moet er iets te doen zijn.
De SP vindt vrijwilligerswerk belangrijk.
Het is goed dat mensen voor niks dingen doen.
Het mag geen vervanging zijn voor betaald werk.
Vrijwilligerswerk moet altijd vrijwillig zijn.
De SP wil ook een betaalde opbouwwerker.
De opbouwwerker zal de vrijwilligers ondersteunen.
In de wijk leven mensen met elkaar samen.
Zij weten het best wat belangrijk is voor de wijk.
De SP vindt dat mensen moeten kunnen meebeslissen over de wijk.

4.

Onderwijs.

De jeugd heeft de toekomst.
Iedereen heeft recht op goed onderwijs in de buurt.
De SP wil dat het schoolzwemmen weer terug komt.
Voor elke leerling moet er een stageplek zijn.
De gemeente moet genoeg stageplekken hebben voor laag en hoog
onderwijs. En de SP wil kleinere klassen.
Dit zijn extra taken voor het onderwijs.
Daarvoor moet ook extra geld komen.
Want leraren moeten vooral kunnen lesgeven. De werkdruk moet omlaag.
De SP wil veilige en goed onderhouden scholen.
Nieuw te bouwen scholen moeten geschikt zijn voor gehandicapten.
Basisscholen zijn belangrijk voor de buurt.
Wij zijn voor het bouwen van brede scholen.
Voor de jongste kinderen moet er kinderopvang zijn in de wijk.
Gorinchem is een belangrijke stad voor de regio.
Veel leerlingen komen van buiten Gorinchem.
De SP vindt het belangrijk dat je veilig naar school kan gaan.
Bij elke school moet er een bushalte zijn.
Leerlingenvervoer voor Speciaal Onderwijs moet blijven.

5.

Kunst en cultuur voor en van iedereen.

Cultuur is niet verplicht, dat moet je willen. De SP wil dit!
Gorinchem heeft een prachtige binnenstad met mooie stadswallen.
De SP vindt het belangrijk dat iedereen kan genieten van cultuur.
Gorinchem heeft een museum en het Hamelhuis.
Ook buiten op straat staan er vele kunstwerken.
We hebben 3 theaters en er zijn vele festivals en evenementen.
Dat moet natuurlijk zo blijven.
Teveel bezoekers op een festival kan problemen veroorzaken.
Ook zijn er dan te weinig parkeerplaatsen.
We kunnen parkeerterreinen buiten de binnenstad gebruiken.
Met busjes wordt je dan naar de binnenstad gebracht.
Dit voorkomt ergernis, uitstoot en overlast.
Er moet geld beschikbaar zijn voor kunst, cultuur en muziek.
Daarnaast wil de SP een Cultuurhuis in de binnenstad.
Een plek voor toneel, de bibliotheek, kunst en de Limonadebrigade.

6.

Natuur en milieu.

Groen.
Natuur is belangrijk voor mensen, dieren en planten.
De gemeente moet voldoende geld geven om het schoon te houden.
Het schoon houden van straten en parken kost geld.
Ook mensen in de wijk zijn belangrijk om de wijk schoon en groen te houden.
Als een boom verdwijnt moet er een nieuwe boom geplant worden.
We moeten oppassen dat natuur niet verdwijnt.
Planten en dieren moeten beschermt worden.
Onkruid moet wel weg, maar dit mag niet met vergif.
Dit vergif maakt bijen dood.

Duurzaam.
Minder energiegebruik is goed voor het klimaat.
De SP wil dat oude huizen energiezuiniger worden gemaakt.
De gemeente moet mensen leren hoe ze minder energie kunnen gebruiken.
De gemeente moet mensen helpen die duurzame energie willen gebruiken.
Denk bijvoorbeeld aan zonne-energie. Ook de gemeente zelf moet het goede
voorbeeld geven.
Op bedrijventerreinen staan gebouwen die nu niet worden gebruikt.
De SP wil daarom geen nieuw bedrijventerrein.
Bedrijven zullen dan naar het nieuwe terrein verhuizen.
Die verplaatsing willen we niet.
Van afval kunnen we nog vele mooie dingen maken.
Het moet makkelijker worden om afval apart te verzamelen.
Denk aan plastic, papier, kleding, glas en groenafval.
Dieren.
De kinderboerderij is niet alleen leuk voor iedereen.
Lessen over de natuur op de kinderboerderij blijven belangrijk.
De SP wil dat de kinderboerderij blijft bestaan.
Dit willen we ook voor het dierenasiel.
Hondenpoep blijft een grote ergernis.
Overlast moet worden aangepakt.
Milieu
Fijnstof in de lucht is slecht voor je gezondheid.
Hoe meer fijnstof hoe gevaarlijker dit voor je is.
We weten niet hoeveel fijnstof er in de lucht is.
De SP wil dit meten.
Iedereen weet dan of Gorinchem overal gezonde lucht heeft.
Klachten over geluid en stank moet de gemeente serieus nemen.
De gemeente moet onderzoeken of de norm niet wordt overtreden.
De gemeente moet zorgen dat de overlast stopt.
Nieuwe vergunningen moeten voldoen aan de nieuwste milieu eisen.

7.

Veiligheid.

Iedereen moet zich veilig voelen.
Het moet ook voor iedereen veilig zijn.
Mensen die zich niet aan de regels houden, moeten worden bestraft.
Maar beter is het om het te voorkomen.
Slecht gedrag heeft altijd een oorzaak.
Die oorzaken aanpakken helpt om het veilig te houden.
Signalen en tips uit de wijk moeten serieus worden genomen.
Een wijkagent moet meer in de wijk aanwezig zijn.

8.

Verkeer.

Wegen moeten veilig zijn voor alle mensen.
Er zijn plekken die nog niet veilig genoeg zijn.
Er zijn genoeg ideeën om dit veilig te maken.
De gemeente moet luisteren naar de mensen.
Met veilige wegen voorkomen we ongelukken in het verkeer.
Ook kunnen we de bus nemen en niet de auto.
De bussen en bushaltes moeten veilig zijn en goed bereikbaar.
Dit willen we ook voor de trein en het station.
Fietsen of lopen is nog beter.
Ook fietspaden en stoepen moeten veilig en goed bereikbaar zijn.

9.

Sport voor iedereen.

Sporten is goed voor iedereen.
In elke wijk moet hier genoeg ruimte voor zijn.
Zodat iedereen kan buitenspelen en sporten.
Gemeente en sportclubs zorgen samen voor de sportgebouwen.
Het is zonde als het sportgebouw soms niet gebruikt wordt.
De SP wil samen met de sportclubs naar oplossingen zoeken.
We willen niet dat er minder geld gaat naar de sportclubs.
Het geld moet wel goed gebruikt worden.
De gemeente moet rekening houden met ouderen en mensen met een
beperking.
Sporten is goed voor lichaam en geest en helpt eenzaamheid te verminderen.
Wij denken aan een op maat gemaakt sportaanbod.
En sport die voor ouderen en mensen met een beperking geschikt is.

10.

Algemeen bestuur.

Meedoen, meepraten en meewerken.
Mensen moeten weten wat er gebeurd in de gemeente.
Welke nieuwe regels er komen. Niet elke regel is voor iedereen goed.
Vertel aan de gemeente wat een regel voor jou betekent.
De SP vindt het belangrijk dat alle mensen dit doen.
Zo kunnen we samen betere regels maken voor iedereen.
Een baan is voor iedereen belangrijk.
Het werk moet wel voor het loon dat ervoor staat.
Mensen met heel weinig loon hebben recht op steun.
Ze hoeven geen gemeentebelasting te betalen.
De SP wil mensen met schulden eerder helpen.
De gemeente moet ook zelf opletten dat ze niet teveel geld uit geeft.
Ook de gemeente heeft schulden, maar ook een spaarpotje.
We moeten voldoende geld overhouden om al onze plannen te kunnen
uitvoeren.
Een veilige plaats om te werken is belangrijk voor arbeidsgehandicapten.
Het wordt deze mensen moeilijk gemaakt door lastige regels.
Dit mag nooit gebeuren. De SP denkt aan eigen Sociale Werkplaats.
De gemeente gaat werken aan minder leegstaande winkels.
Dat is goed voor de binnenstad, voor de winkeliers en voor meer
werkplaatsen.
De SP vindt dat het verkopen van openbare voorzieningen moet stoppen.
Daarom is het verkopen van onze Eneco-aandelen geen goede zaak.

SPeerpunten.
-

Iedereen mag overal en in elke wijk wonen
Meer betaalbare huur- en koopwoningen
Zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn
Een buurthuis voor iedere wijk
Onderwijs is voor iedereen
Scholen horen in de samenleving staan
Iedereen mag genieten van kunst en cultuur
Groen mag niet verdwijnen door stenen
Meer politie op straat
De wijkagent vooral aanwezig in de wijk
Overal veilige voetpaden, fietspaden en wegen
Goed openbaar vervoer in iedere wijk
In iedere wijk ruimte om te spelen en te sporten
Mensen meer laten bepalen met wat er gebeurt met de stad
Leegstaande winkels en slecht onderhouden gebouwen aanpakken

