Speerpunten verkiezingsprogramma
Wonen

meer woningen voor eigen inwoners

Burgerforum wil voldoende woningen in verschillende prijsklassen en in alle kernen, met
nadruk op betaalbare woningen voor onze jongeren. Daarbij willen we -waar dat maar kanonze eigen inwoners vóór laten gaan, zowel bij koop- als bij huurwoningen. Daarvoor is een
actieve houding van de gemeente nodig bij grondaankoop, evaluatie van grondbeleid en
grondprijzen. We willen middelen zoals doelgroepenverordening, anti-speculatiebeding,
zelfbewoningsplicht en een ander huurtoewijzingsbeleid inzetten om er voor te zorgen dat
er voldoende woningen voor de eigen inwoners beschikbaar zijn en blijven.

Veilig en prettig wonen

meer dan een dak boven je hoofd

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Een aantrekkelijk woonklimaat is niet los te zien van wat een
gemeente kan bieden aan voorzieningen, onderwijsmogelijkheden, openbaar vervoer en een groene en
veilige leefomgeving. Voor de overlast op bepaalde plekken moeten we de ogen niet sluiten. Aanpak van
overlast, van (drugsgerelateerde) criminaliteit, drugsoverlast, en drugsgebruik is hard nodig. Daarbij extra
aandacht voor preventie waarbij we gebruik willen maken van ervaringsdeskundigen. Burgerforum wil blijven
inzetten op de jeugdagent, zichtbaarheid van de wijkagent, een meldpunt ondermijning instellen en gebruik
maken van een burgerpanel die met ons meedenkt hoe we zaken kunnen verbeteren.

Verenigingsleven

het bindmiddel in de samenleving

Het verenigingsleven is het bindmiddel in de samenleving en vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar. Vitale
verenigingen zullen zich breed moeten gaan ontwikkelen. Een flexibel aanbod, het aanboren van nieuwe
activiteiten voor zowel leden als niet-leden, optimaal gebruik van (duurzame) accommodaties, zoeken naar
samenwerking met andere verenigingen, ondernemers, maatschappelijke partners, gemeente en
onderwijsinstellingen. Zo kan een vereniging uitgroeien tot de ontmoetingsplek van de buurt voor kinderen,
jongeren, ouderen en gezinnen, maar ook voor mensen met een (functie)beperking. Het subsidiebeleid moet
hierop aansluiten en gebaseerd zijn op waardering en vertrouwen.

Energietransitie

géén windmolens en alleen van het aardgas af voor wie wil en kan

Onze grootste schat is dat wij omringd zijn door prachtige natuur. Daarom geen windmolens maar focus op
zon op dak (huizen, bedrijven, openbare gebouwen en parkeerplaatsen) en het inzetten op alternatieve
vormen van groene energie. Burgerforum wil gaan voor haalbare en betaalbare doelen voor iedereen. Alleen
van het gas af voor wie dat wil en financieel kan. Dat heeft de overheid ook beloofd. et netwerk moet er
bovendien ook klaar voor zijn.

Afvalbeleid

op weg naar nascheiding en kritisch kijken naar huidige afvalbeleid

Het scheiden van verpakkingsafval zou lonen, maar het tegendeel is waar. Onze gemeente zit nu nog vast
aan bepaalde contracten en samenwerkingsverbanden, maar Burgerforum wil zodra dat kan weer terug naar
nascheiding; dat is verpakkingsmateriaal en restafval weer samen in één ton. Dat is effectiever en
milieuvriendelijker. Ook wordt er steeds meer afval gedumpt, zowel bij de afvalcontainers als in het
buitengebied. We zullen moeten kijken of het huidige afvalbeleid hier ook (mede) de oorzaak van is en hoe
we dit kunnen verbeteren.

Burgerinbreng

onze inwoners zijn ons kapitaal

Burgerinbreng is van groot belang. Burgers moeten tijdig worden betrokken bij de onderwerpen die hen direct
aangaan. Vaak mogen ze pas achteraf meepraten, denk daarbij aan de energietransitie. De vele
samenwerkingsverbanden zorgen er voor dat we steeds minder grip hebben op wat voor onze gemeente
belangrijk is. Daarom is het belangrijk om vóór dit soort samenwerkingen aan te gaan ook de burger hierbij
te betrekken, te kijken naar de meerwaarde en te waarborgen dat we nog op de uitvoering kunnen sturen.

BURGERFORUM

Waar staan we voorBurgerforum is

de verbindende schakel van de straat naar de raad.
Burgerforum staat voor een eerlijke, duidelijke, realistische en transparante politiek. Als
lokale partij hoeft Burgerforum niet te kijken naar opgedragen visies en afwegingen van
landelijke partijen.
Burgerforum levert gedreven en betrokken raadsleden. Echte volksvertegenwoordigers die
zich er steeds bewust van zijn dat het in de politiek altijd om de mens moet gaan.
Burgerforum staat volop in de samenleving en is zichtbaar en toegankelijk.
Burgerforum is van mening dat de meest kwetsbaren in onze samenleving altijd onze steun
verdienen. Zowel op het gebied van zorg als wat het armoedebeleid betreft. Maar misbruik
moet worden aangepakt.
Burgerforum maakt zich sterk voor zorg dicht bij huis en zorg op maat.
Burgerforum staat voor leefbaarheid in alle kernen. Het verenigingsleven en de vele
vrijwilligers zijn hierbij onmisbare schakels, evenals een gezond winkelbestand, goed
openbaar vervoer, aanwezigheid van scholen en voldoende groen.
Burgerforum pleit voor voldoende woningen voor onze eigen inwoners in verschillende
prijsklassen. Met extra aandacht voor jongeren en senioren en voorrang voor onze eigen
inwoners.
Burgerforum wil een veilige woon- en leefomgeving. Naast preventie is extra inzet en
handhaving op het gebied van ondermijning en (drugs)overlast nodig.
Burgerforum vindt het belangrijk inwoners inspraak te geven bij de plannen voor hun
leefomgeving.
Burgerforum wil de natuur koesteren en het coulisselandschap in stand houden. Daarbij
kunnen onze boeren helpen.
Burgerforum komt op voor de boeren zodat die kunnen doen waar ze goed in zijn. Zorgen
voor de voedselproductie en daarmee voorzien in een van onze basisbehoeften
Burgerforum ziet het belang in van inzetten op duurzaamheid. Bij besluiten moet er
evenwicht zijn tussen het economisch belang, het belang van natuur en milieu en
leefbaarheid.
Burgerforum staat voor een gezond ondernemersklimaat. Geen drempels opwerpen, maar
wegwerken. Lokaal wat lokaal kan.
Burgerforum heeft oog voor tradities en de historie van onze gemeente.
Burgerforum is voor samenwerking met andere gemeente, maar het moet wel meerwaarde
hebben en we moeten invloed kunnen blijven uitoefenen op de uitvoering. Wij willen een
zelfstandige gemeente blijven.
Burgerforum staat voor een overheid die meedenkt in oplossingen. De overheid is er voor
de burger en niet andersom.

LOKAAL BELANG VOOROP

LIJST

1

