
Verkiezingsprogramma
GroenLinks Geldrop-Mierlo
Wij vinden het belangrijk dat iedereen de kans heeft om
over onze plannen te lezen. Ook mensen die lezen en
schrijven lastig vinden. 

Daarom hebben wij ons verkiezingsprogramma in duidelijke
taal gemaakt. 

Dit jaar zijn er op woensdag 16 maart verkiezingen. Van de
gemeente krijg je een stembriefje. Dan kun je stemmen wie je
graag in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo wil zien. Mensen
ouder dan 18 jaar mogen stemmen. 

GroenLinks heeft 18 kandidaten waar je op kunt stemmen. Hier
zie je de eerste 7. 

Verkiezingen gemeenteraad



Waar staan wij voor?
Geldrop-Mierlo is een mooie gemeente. Steeds meer
mensen wonen hier met plezier! Er is veel natuur, ruimte en
voor iedereen iets te doen. 

GroenLinks wil graag dat Geldrop-Mierlo een mooie
gemeente blijft. Wij hebben goede ideeën hoe dat kan.

We vertellen je hier graag meer over! 

Er moeten snel meer woningen komen. Vooral woningen die
betaalbaar zijn voor mensen met weinig geld. 30% van de
nieuwe huizen moet betaalbaar zijn. Als iemand een huis
koopt, moet hij er zelf gaan wonen, vinden wij. En niet duur
verhuren aan iemand anders. 

Nieuwe woningen moeten duurzaam worden gebouwd.
Zuinig met energie en van bouwmateriaal dat je later
opnieuw kunt gebruiken.

Wonen



Gemak
Iedereen moet zich veilig voelen in Geldrop-Mierlo. Er moet
aandacht zijn voor mensen die het moeilijk hebben. 

Er moet ook genoeg te doen zijn. Het is belangrijk dat de
gemeente samen met inwoners en verenigingen goede
activiteiten opstart. 

De bibliotheek, het zwembad en parkjes zijn belangrijk om te
houden. 

Voorkomen is beter dan genezen. Er moet veel aandacht zijn
voor jeugdzorg en ouderenzorg. Het is belangrijk dat de
aandacht er al is voordat er problemen komen.

Zorgverleners moeten de ruimte krijgen om hun werk goed
te doen. Zij verdienen vertrouwen, dat wil zeggen minder
controle en minder papierwerk.

Zorg mag niet te duur worden maar moet wel altijd goed zijn.

Zorg



Het opnieuw gebruiken van spullen moet voor iedereen heel
normaal worden. Dus minder afval!

Verder zijn er zonnepanelen en windmolens nodig voor schone
energie. Hier moeten omwonenden een voordeel van krijgen. 

Het verkeer moet veilig zijn. Fietsers moeten meer eigen
fietspaden krijgen en auto's mogen in woonwijken niet te hard
rijden. 

Duurzaamheid

De natuur moet beschermd worden en overal om ons heen
zijn. Dus ook in nieuwe wijken. Er is geen plek voor auto's in
het bos. 

De gemeente moet inwoners helpen om energie en water te
besparen. Dit is beter voor de planeet en kost mensen minder
geld. 

GroenLinks wil de dieren zoveel mogelijk ruimte geven en rust
bieden. 

Groen


