GORINCHEM

ONS 10 PUNTENPROGRAMMA:

1. Wonen: een huis voor iedereen!
2. Niemand moet in armoede leven
3. Wij geloven in klimaatrechtvaardigheid
4. Zorg is voor iedereen
5. Cultuur is van iedereen
6. Voorzieningen in elke wijk
7. Bereikbaarheid en toegankelijkheid voor het OV
8. Veilig verkeer en eerlijk parkeren
9. Eerlijke behandeling van mensen met een

uitkering
10. Financiën op orde en eerlijk verdeeld

1. WONEN: EEN HUIS VOOR IEDEREEN
• Iedereen moet betaalbaar kunnen wonen.
• Poort6 moet renoveren waar kan en pas slopen als het
moet.

• We dringen aan bij Poort6 op het realiseren van
goedkope huurwoningen.

• Wij willen zelfwoonplicht voor nieuwbouwwoningen en
bestaande woningen.

• We willen terug naar een eerlijke verhouding tussen
koop en huur.

• Dak- en thuislozen hebben ook recht op een woning.
• Een tweede woningcorporatie moet onderzocht
worden.

2. NIEMAND MOET IN ARMOEDE LEVEN
• Armoede voorkomen is beter dan genezen.
• Laaggeletterdheid leidt tot armoede en moet
bestreden worden.
• We willen kinderarmoede voorkomen.
• De gemeente moet schulden overnemen van haar
inwoners.
• Wij strijden tegen de participatiewet en haar gevolgen.
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3. WIJ GELOVEN IN KLIMAATRECHTVAARDIGHEID
• Kosten van klimaatverandering verdelen we eerlijk.
• Biodiversiteit is noodzakelijk, juist in de stad.
• Natuureducatie voor kinderen is onmisbaar.
• Geen windmolens in natuur of naast woningen.
• Geen roekeloze plannen met grote windmolens.
• Afval achteraf scheiden: minder ingewikkeld en beter
voor het milieu.
• Klimaatverandering is een groot probleem dat zo snel
mogelijk moet worden aangepakt.
• Gorinchem moet weerbaar zijn voor klimaatverandering
• Bedrijven moeten stoppen met het lozen van giftige
stoffen in onze rivieren, grond en lucht.
• Meer groene daken en zonnepanelen: ook voor kleine,
particuliere daken.
• Energiebesparing werkt goed: huizen isoleren!

4. ZORG VOOR IEDEREEN
• Zorg moet bereikbaar, vindbaar en betaalbaar zijn
• De (mentale) gezondheid van onze jongeren doet ertoe
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• Een diverse samenleving is mooi: we zorgen voor
elkaar door elkaar te accepteren.
• Discriminatie ondermijnt iedereen en moet worden
aangepakt.
• Armoede is slecht voor de gezondheid.
• Menstruatiearmoede mag niet bestaan: maandverband
en tampons op middelbare scholen.
• Gratis groente en fruit op basisscholen: kinderen telen
eigen groente en fruit.
• Goed kunnen zwemmen is belangrijk voor kinderen én
volwassenen.
• Eigen kweek medicinale cannabis moet mogelijk
worden.

5. CULTUUR IS VAN IEDEREEN
• De bibliotheek verdient meer geld.
• De bibliotheek is belangrijk en mag niet verkleind
worden.
• Cultuur verdient investering.
• Een cultuur, - en sportpas voor mensen met een klein
inkomen.
• We stimuleren jonge en nieuwe kunstenaars.
• Muziekles op basisscholen is goed voor ieder kind.
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• Er zijn creatievere alternatieven voor de Nieuwe
Doelen.
• We luisteren naar culturele initiatieven uit de stad.
• Gorcums erfgoed is belangrijk.
• Buitenkunst verdient meer aandacht.

6. ELKE WIJK HEEFT VOORZIENINGEN
• Wijken zijn divers; geen getto’s of villawijken.
• Meer inspraak in wijken:
Een potje voor eigen initiatieven en een bindend
correctief referendum wanneer mensen het oneens
zijn met grote beslissingen van de gemeente.
• Elke wijk heeft openbaar vervoer.
• In iedere wijk een geldautomaat.
• Elke wijk heeft een ontmoetingsplaats.
• Kunst en natuur horen thuis in iedere wijk.
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7. BEREIKBAAR EN TOEGANKELIJK OV
• Elke wijk heeft een OV verbinding naar station en
stadhuis.
• We luisteren naar het gehandicaptenplatform om
toegankelijkheid te verbeteren.
• Een servicebalie terug op het station.
• Wegbezuinigde bushaltes en -lijnen moeten
terugkomen.
• We willen ons hardmaken voor een treinverbinding
richting Utrecht.

8. VEILIG VERKEER EN EERLIJK PARKEREN
• Banneweg nu écht verbeteren.
• Gorinchem wordt vriendelijker voor fiets, voetganger
en rolstoel.
• 348 ongelukken per jaar is echt veel teveel:
Gevaarlijke plekken moeten we aanpakken.
• Verkeer rondom scholen moet veiliger.
• Onze kinderen moeten veilig over de Haarse Kades
kunnen fietsen.
• Geen peperdure fietsbrug, maar echte investering in
veilige fietspaden.
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• 30 kilometer voor bijna alle wegen binnen bebouwde
kom.
• Investeren in elektrisch parkeren logisch, maar niet ten
koste van mensen die geen elektrische auto kunnen
betalen.
• Het parkeerpanel wordt meer divers: de stem van
mensen met mobiliteitsproblemen moet zwaarder
wegen.
• De gemeente moet zorgvuldig omgaan met
parkeervergunningen en de verkoop van
parkeerplaatsen.
• Een pendelbus voor bezoekers van Gorinchem.

9. EERLIJKE BEHANDELING VAN MENSEN MET
EEN UITKERING
• Iedereen verdient respectvolle benadering.
• De gemeente werkt weer op basis van vertrouwen.
• (Onnodige) strafkortingen werken niet.
• We helpen mensen werk te vinden, maar dwingen niet.
• Een ombudsman/vrouw voor geschillen met de
gemeente.
• We helpen iedereen die in de problemen is gekomen
door de overheid.
• De boodschappenboete moet écht verdwijnen.
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10. FINANCIËN OP ORDE EN EERLIJK VERDEELD

• Iedereen krijgt gelijke kansen en wordt eerlijk
behandeld.
• De gemeente geeft het goede voorbeeld.
• Gorinchem werkt zich niet meer in de schulden.
• Onderzoek: afvalstoffen worden via OZB op maat
berekend wanneer mogelijk.
• Minder externe bureaus, meer eigen ambtenaren.
• Minimumloon naar €14 voor mensen in dienst van de
gemeente.
• De gemeente moet meer rekening houden met
waardeverlies van grote objecten (zoals bruggen of
scholen).

STRIJD MEE, STEM SP!
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