Progressief Molenlanden
Gewoon een eerlijke, progressieve & realistische partij!
Progressief Molenlanden is ontstaan vanuit de behoefte om binnen de “nieuwe” gemeente Molenlanden een inhoudelijk en progressief geluid te laten klinken. Leden van bestaande partijen en andere
linkse of niet-partijgebonden leden hebben elkaar gevonden.
Het doel van onze partij is om alle linkse kiezers politiek te vertegenwoordigen in Molenlanden.
Door met de andere partijen het gesprek aan te gaan en samen te werken, willen we werken aan de realisatie van ons programma. We doen geen loze beloften doen, maar gaan met onze ambities en inzet
voor een optimaal resultaat.
Als progressieve partij presenteren wij met trots een programma om van Molenlanden een sterke, toekomstbestendige gemeente te maken.
Wat gaan we doen? De kern van ons programma is dat we samen met de inwoners, bedrijven en andere betrokkenen gaan werken aan een krachtig Molenlanden, voor iedereen, nu en in de toekomst!
Duurzaam en sociaal. We vinden het belangrijk om burgers ook echt invloed op hun directe omgeving
te laten hebben met oog voor het algemeen belang en onze gezamenlijke mooie publieke ruimte.
Zelfregie waar het kan, ondersteuning waar onze burgers het nodig hebben!
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1 Wonen en bouwen
1.1 feiten
Grootte van de huishoudens is 2,6 (gemiddeld van beide gemeente)
Woningen in eigendom 73% (MW) en 88% (GL)
Het aantal nieuwbouwwoningen per 1000 woningen is 4,8 (GL) en 8,6 (MW)
1.2 beschrijving
De gemeente Molenlanden bestaat uit 19 dorpen en 1 stad. PM vindt het belangrijk om krimp tegen
te gaan door woningen te bouwen. PM wil graag de bewoners van elk dorp, de corporaties en de huurdersvereniging in de gelegenheid stellen om zoveel mogelijk zelf de beslissingen te laten nemen hoe
en wat er gebouwd zal moeten worden. Hiervoor moeten wel vooraf kaders gesteld worden die de gemeenteraad en college in staat stellen om ook het algemeen belang in het oog te blijven houden.
We gaan uit van: Eerst mensen, dan pas stenen.

PM wil graag een gevarieerd woonmilieu. Door sociale huurwoningen te mengen met koopwoningen,
seniorenwoningen, starterswoningen en woningen met een gemiddelde marktprijs ontstaat een sterkere sociale woongemeenschap.
Met voldoende levensloopbestendige woningen krijgt iedereen de kans om in zijn eigen woning en
dorp te blijven wonen. We staan dus voor een veilige dementie-vriendelijke omgeving. Maar ook de
jeugd moet zijn plek kunnen vinden.
Variatie betekent ook dat mensen zelf mogen bouwen. Duurzaamheid blijft hierbij belangrijk. We willen klimaat-neutrale woningen stimuleren. En voorbereid zijn op het gas-loze tijdperk dat we tegemoet gaan. Ook mensen die niet veel geld hebben, willen we ruimhartig ondersteunen bij isolatie en
vergroening van hun woning, eventueel met leningen.
Naast bouwen is ook verbouwen belangrijk. Verouderde huurwoningen worden duurzaam gerenoveerd,
waardoor de woonkwaliteit toeneemt en de energiekosten dalen. Het aantal sociale huurwoningen in
de gemeente Molenlanden past bij de vraag. PM wil dat de gemeente weer zelf investeert in grondaankoop waarop woningen kunnen worden gebouwd.
PM is voorzichtig in het opofferen van natuur voor wegen, woningbouw. We zoeken bij de afweging
van plannen hierin naar de goede balans. Dat doen we samen met de inwoners.
De inwoners per dorp/kern krijgen zoveel mogelijk zelf de regie over het “groen” in hun woonomgeving. De gemeente geeft hiervoor wel kaders en richtlijnen voor groen ten behoeve van waterberging en
biodiversiteit.

Wat gaan we doen?
• Elk dorp/kern stelt een eigen woonvisie op.
• Bouwen in alle dorpen voor en door eigen mensen.
• Verduurzamen van de huurwoningen door ze te herbouwen of duurzaam te renoveren.
• Wij staan open voor andere soortige duurzame woonvormen zoals tiny houses.
• We starten een pilot met grondkavels (waarop mensen zelf hun woning kunnen bouwen)
• De gemeente onderzoekt of ze aan actieve grondverwerving moet doen
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2. (duurzame) buitenruimte, openbare orde & veiligheid
2.1 beschrijving
Het klimaat verandert; meer regenwater in korte tijd, vaker warme dagen en langere periodes van
droogte. Een groene omgeving wordt steeds belangrijker. Mensen voelen zich in een groene omgeving
prettiger. Het heeft een positief effect op de gezondheid en de waarde van de woningen stijgt. PM
vindt dat de gaafheid en van onze polder niet verstoord mag worden.
Hierbij geldt ook: ruimte voor water. Dit houdt in dat we maatregelen willen die zorgen dat de afvoer
van (regen)water mogelijk is.

In de gemeente Molenlanden ligt een enorme groot buitengebied waar voor het merendeel agrarische
bedrijven zijn gevestigd en dat moet ook zo blijven. PM wil dat ook in het buitengebied mogelijkheden
zijn voor bedrijven, maar ook om te wandelen, spelen, sporten en te genieten!
Mensen en kinderen moeten in hun eigen gemeente naar buiten kunnen en er moet speelruimte voor
alle kinderen zijn.
De huidige grootte van agrarische bedrijven is past bij onze polder. PM staat niet voor uitbreiding van
grotere bedrijven. Hiermee blijft ook het “groen en agrarische” beeld gehandhaafd.
We zijn in principe geen voorstander van de aanleg van zogenaamde zonne-weides, waar goede landbouwgrond wordt bedekt met zonnepanelen. Dit heeft volgens ons zowel landschappelijk-esthetische
bezwaren, maar is ook een verspilling van vruchtbare landbouwgrond.
We stimuleren wel zonnepanelen op gebouwen en stimulatie van andere duurzame energiebronnen.
We moeten in onze regio voorloper worden qua innovatie en duurzame energie in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs!
Veilig wonen en veilig leven gaat samen!
Gelukkig wonen we in een van de veiligste gemeente van Nederland. Onze inwoners wonen in een
dorp, waar mensen elkaar kennen en in gesprek gaan met elkaar als het anders of beter moet. PM is
een groot voorstanders van buurtverenigingen en dorpsraden, die sociale cohesie bevorderen. De samenstelling van de dorpsraden sluit aan bij de samenstelling van de bevolking. PM gaat nog een
stap verdere: De dorpsraden krijgen de beschikking over middelen om binnen kaders zoveel mogelijk
eigen keuzes en besluiten te kunnen nemen (zelfregie en emancipatie). Hiervoor worden budgetten
toegekend (naar rato van het aantal inwoners)
PM wil dat de recreatie goed en ordentelijk verloopt. De fietspaden en bv. ook de dijken moeten veilig
blijven door te investeren in verkeersveiligheid. Dit geldt ook voor de Kinderdijk. De inwoners moeten
daar actief worden betrokken bij de ontwikkelingen van de omgeving (dorpsraad). PM ziet dat er een
grens zou moeten zijn bij de verkeersdruk rondom de molens. Leefbaarheid gaat voor het economisch
belang!
PM gaat dus voor het behoud van het authentieke karakter van de omgeving en in het bijzonder van
de
Kinderdijk. Dat maakt ons gebied nou juist zo aantrekkelijk.
We maken het aantrekkelijker om de fiets te pakken of te lopen in plaats van even de auto te nemen.
Fietsen is de norm in alle dorpen. De gemeente moet met het openbaar vervoer (beter) te bereizen zijn.
Jagen is nodig om bijvoorbeeld de populatie ganzen die voor overlast zorgen te beperken. PM wil dat
jagen alleen voor noodzakelijke redenen is toegestaan. Hazen en eendenjacht horen daar niet bij. Een
goed onderzoek naar het jachtbeleid van de gemeente wil PM in gang zetten.
PM is niet voor afschaffen van vuurwerk rond oud & nieuw, maar vraagt wel om maatwerk per dorp.
Waar kan het wel en waar liever of helemaal niet. PM wil dat met de dorpsraden lokaal beleid wordt
ontwikkeld dat past bij het dorp.
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PM wil dat de gemeente integer is en blijft. Dat geldt niet alleen voor onze ambtenaren maar ook voor
het bestuur. PM ziet graag dat alle gemeenteraadsleden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. Verder wil PM een open aanspreekcultuur waarin burger en raadsleden elkaar scherp houden
als het gaat om hun gedrag.
De aanpak van (ondermijnende) criminaliteit is van groot belang om inwoners een veilig gevoel te
geven. Daarom sluiten we henneppanden en gaan we de bijbehorende woonoverlast tegen.
PM wil graag ontmoetingspunten voor de (hang)jeugd realiseren. We gaan ervan uit dat dit een positieve werking kan hebben. Niet alleen handhaving, maar ook ondersteuning bij hun belevingswereld
(zelfregie)
PM realiseert dat het realiseren van de klimaatdoelstellingen investeringen vraagt van alle bewoners,
ook in Molenlanden. Dit vraagt inzet, maar ook geld. Voor milieumaatregelen mag extra belastingverhogingen worden ingevoerd, mits de opbrengst wordt gebruikt voor maatregelen en onderzoek naar
verduurzaming van de omgeving. We willen graag koploper worden in innovatie op milieu- en klimaatmaatregelen.

Wat gaan we doen?
• Goed beheer van het buitengebied passend bij de verschillende functies
• Bij herinrichten worden Woonstraten fietsstraten, de auto is te gast!
• Openbaar groen is divers van samenstelling (biodiversiteit)
• Stimuleren van buurtverenigingen / buurtpreventie.
• In elke dorp is er een gekozen dorpsraad met heldere taken en bevoegdheden
• Onderzoek om tijdens de spits touringcars te mijden op de dijk (Kinderdijk)
• De fastferry in Kinderdijk ook in de wintermaanden laten varen.
• Helder beleid over integriteit en een open aanspreekcultuur
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3 Bedrijvigheid, economie & toerisme
3.1 de feiten
37 procent van de banen zit in de industrie.
3.2 beschrijving
Molenlanden moet aantrekkelijk zijn voor bedrijven. De gemeente ligt aan het water wat mogelijkheden biedt voor watergebonden industrie en transport van goederen. De gemeente is goed bereikbaar
vanaf de A15 en A27. De veiligheid verbeteren van de op en afritten vraagt extra aandacht. PM gaat
wel voor verbreding van de A27/A15 naar maximaal 3 stroken, mits ook de snelheid wordt aangepast. Daarnaast moet er ook actief naar alternatieven worden gezocht. Hierbij is vervoer over het water
zeker een optie om te onderzoeken.

De gemeente moet actief bedrijven aantrekken die passen bij de gemeente en goed zijn voor werkgelegenheid. Hierbij moet dan ook aandacht zijn voor de lokale ondernemers om zich te gaan/blijven vestigen.
Om bedrijven te behouden hebben we goede faciliteiten nodig waardoor ondernemers graag in onze gemeente blijven. Groene bedrijventerreinen, snelfietspaden en een juiste ontsluiting helpen daarbij.
Maar ook goed kijken waar en welke bedrijven zich kunnen gaan vestigen. De huidige verkeersdruk (
o.a. N214/N216), maar ook de verkeersbewegingen op de lintbebouwing is een belangrijk aandachtspunt.
De leefbaarheid van elk dorp blijft aandacht vragen. De kunst is de detailhandel mee te laten profiteren van de toeristen die naar Molenlanden komen. Hiervoor is goede bewegwijzering nodig naar de
diverse winkelcentra.
We moeten voor onze eigen mensen de winkelcentra levendig houden en zorgen dat ook lokale producten van onze eigen agrarische ondernemers afzet vinden. Progressief Molenlanden denkt hierbij
aan een markt met regionale streekproducten die rouleert in de gemeente of gebruik van leegstaande
winkelruimte betere te benutten, eventueel door ‘pop-up-stores’ (b.v. Nieuwpoort)
Her toerisme is een belangrijke inkomstenbron. PM vindt dat dit mag groeien, maar moet wel aansluiten bij het karakter van de authentieke omgeving. We richten ons op het slow-toerisme. Geen grote
groepen, maar gedoseerde bezoekers die niet alleen naar de “molens” gaan, maar ook de polder kunnen
verkennen. We streven naar een gastvrije polder waar het mooi en rustig toeven is. We zijn voorstander van het gebruiken van toeristenbelasting, mits dit ten goede komt aan de ontwikkeling van de
buitenruimte in onze gemeente
Wat gaan we doen?
• Bedrijventerreinen worden bij renovatie groene bedrijfsterreinen.
• De gemeente onderzoekt het nut van een ondernemersfonds
• Betaalbare ruimte voor startups!
• Aansluiten bij Economic Board Drechtsteden
• De gemeente faciliteert de komst van een regionale markt/winkels met streekproducten.
• Er komt een eigen website: beleef Molenlanden (waarop alle activiteiten voor inwoners en toeristen staan!)
• Eigen grondbank i.v.m. PFOA
• Waterbus bij Kinderdijk vaart ook in de wintermaanden Extra aanlegplaats/halte Nieuwpoort
voor bezoekers
• De gemeente start met ‘streekmarketing’ die betaald wordt uit de toeristenbelasting
• PM wil sluipverkeer tegengaan
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4. Werk, inkomen & zorg
4.1 feiten
4,8 procent van de inwoners heeft een laag inkomen (ruim 2100 personen)
14,3 % heeft een hoog inkomen
Per 1000 inwoners zijn er 644 banen
3,2 procent van de beroepsbevolking is werkeloos
4.2 Beschrijving
Het gaat momenteel goed in de landelijke economie. PM vindt dat ook er een eerlijke verdeling zou
moeten zijn van de welvaart. Iedereen moet hiervan profiteren. Het gaat PM om de mens en niet om de
24-uurs economie. Dat is ook de reden dat PM vindt dat (kleine) ondernemers in samenspraak met
de eigen kernen (dorpsraden) zelf hun keuzes moet kunnen maken over openingstijden e.d.

PM Vindt werk belangrijk omdat het inkomen en zingeving biedt De meeste mensen kunnen zelf
aan een baan komen en dus in hun inkomen voorzien. Progressief Molenlanden is er voor die mensen
hierbij hulp nodig hebben en/of voor werkgevers die subsidie nodig hebben als steuntje in de rug om
mensen aan het werk te helpen.
Om ook de “onderkant” van de arbeidsmarkt mee te laten doen, willen we voor eind 2022 100 participatieplekken voor arbeidsgehandicapten realiseren.
Bedrijfsleven en onderwijs werken goed samen. In dialoog met de ondernemers onderzoeken we mogelijkheden voor betere aansluiting op een reguliere baan voor jongeren, ouderen en (langdurig) werklozen. Het creëren van stageplekken is een belangrijk onderdeel.
De sociale dienst helpt mensen aan een inkomen als ze even geen werk hebben en helpt mensen bij het
vinden van een baan. PM wil een lokaal loket voor werkgevers en werknemers om zo meer in te kunnen spelen op de lokale vraag en het lokale aanbod.
Helaas kan niet iedereen participeren in (betaald) werk omdat mensen ziek zijn, of ernstige beperkingen hebben. Ook voor die mensen wil PM een vangnet bieden. We willen echt maatwerk leveren om
mensen een zinnig invulling te geven aan hun leven in welke vorm dan ook. Iedereen maakt deel uit
van onze gemeenschap.
Zorg voor elkaar en naar elkaar omkijken vindt PM belangrijk. Maar mensen die tijdelijk of langdurig voor andere zorgen, mantelzorgers, worden door de gemeente gezien en daar waar nodig ontlast. Mantelzorg mag volgens Progressief Molenlanden nooit in de plaats komen van professionele
zorg!
We moeten alert zijn op de aanwezigheid of het ontstaan van kwetsbare (eenouder)gezinnen. Deze
hebben aandacht en begeleiding nodig. Ook het preventief signaleren is van groot belang en kan zo op
de langere termijn problemen voorkomen. In samenwerking met jeugdhulpverlening, GGZ en andere
betrokkenen kan dit breed worden aangepakt.
PM zoekt naar oplossingen in de eenzaamheidsproblematiek bij ouderen. Dit ook in relatie met de
vroeg-signalering van mogelijke zorgbehoeften. We streven naar meer huisbezoek of het creëren van
ontmoetingsplaatsen. We worden een dementie-vriendelijke gemeente.
De inzet van de WMO-gelden moeten goed toegankelijk zijn/blijven voor diegene die het echt nodig
hebben. Het beschikbare budget moet dan ook optimaal en breed ingezet kunnen worden. Ontstane
overschotten moeten herverdeelt kunnen worden. In samenspraak met de WMO-adviesraad kan dit
wordt vastgesteld.
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De beste manier voor statushouders om de taal te leren en in te burgeren is aan het werk te gaan. Wij
dagen onszelf, de werkgevers en de sociale dienst uit om mensen direct aan het werk te helpen. Progressief Molenlanden wil dat mensen hun inburgeringscursus in de eigen gemeente kunnen volgen.
Zo integreren mensen het best!

Wat gaan we doen?
• In overleg met de RSD op zoek naar maatwerk voor mensen die leven van een laag inkomen
• We houden vast aan de ‘startersbeurs’, waarmee jongeren makkelijker aan een baan kunnen
•

komen
We kijken of er voor mensen zonder werk een startloket in de gemeente kan komen

•

Aanstellen van ouderen-adviseurs in relatie met de sociale teams. Zij bezoeken de ouderen
thuis.

•

Er komt een onderzoek om WMO en jeugdzorg effectief te organiseren. Lokaal wat kan en
regionaal wat moet.
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5 Onderwijs & voorzieningen
5.1 feiten
Minder dan 1% van onze jongeren verlaat school zonder startkwalificatie
de basisschool ligt voor leerlingen voldoende dichtbij (o,7 km voor MW en 1,1 voor Giessenlanden)
5.2 beschrijving
In de gemeente Molenlanden is in elk dorp op zijn minst één goede basisschool. En vinden we goede
middelbare scholen in de nabijheid. We zorgen ervoor dat kinderen met een beperking en/of achterstand maar zeker ook voorsprong dicht bij huis basisonderwijs kunnen krijgen. De kosten voor leerlingenvervoer kunnen voor ouders met een kleine beurs rekenen op een ruimhartige overheid.

Verder willen we het binnenklimaat en het energiegebruik op de scholen goed op orde hebben en de verkeersveiligheid rondom de scholen op niveau. PM zet zich om in alle scholen die minimumnorm te halen.
Gelukkig hebben we weinig schoolverlaters die zonder diploma thuis komen te zitten, Toch wil PM
niet stilzitten en blijven we werken aan goede kansen voor iedereen. De regio heeft behoefte aan technische geschoold personeel. Wij zetten in om binnen onze eigen regio mensen te kunnen opleiden of omscholen voor onze eigen ondernemingen.
Wij streven naar groene schoolpleinen en speelplekken. Kinderen worden gestimuleerd om met de fiets
of te voet naar school te komen en omdat te realiseren zorgen we voor veilige fiets- en looproutes.
Goede voorzieningen zijn onmisbaar in een samenleving. We zorgen voor accommodaties - die deelname aan sport-, kunst- en cultuur stimuleren. Deze voorzieningen moeten dicht bij de inwoners georganiseerd zijn en de voorzieningen liggen verspreid over Molenlanden. De zwembaden in Molenlanden blijven geopend evenals de (digitale) bibliotheekvoorzieningen. PM gaat ervanuit dat deze
voorzieningen niet perse kostendekkend hoeven te zijn
Kunst en cultuur leveren volgens PM een groot aandeel in de positieve beleving van inwoners en bezoekers. We stimuleren daarom diverse culturele initiatieven in onze regio.

Wat gaan we doen?
• Binnenklimaat op de scholen voldoet aan de minimum kwaliteitsnorm.
• De gemeente lobbyt voor een praktijkschool techniek in Molenlanden.
• De gemeente faciliteert inburgeraars naar goede scholing, maar liever nog naar werk
• Op alle begraafplaatsen een eigen urnenmuur.
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6. Jeugd en jeugdhulp / opgroeien in Molenlanden / armoede
6.1 feiten
Aantal jongeren met jeugdhulp is 10% (landelijk 11%)
Melding kindermishandeling is 0,8% (landelijk 0,7%)
Kans dat kinderen in armoede opgroeien (4,3%)
1% van de jongeren is werkeloos
2,5 procent van onze kinderen heeft een handicap

6.2 beschrijving
Meedoen in de samenleving is belangrijk, maar niet altijd vanzelfsprekend. Mensen in Molenlanden
horen niet onder de armoedegrens te leven. We gaan in vier jaar het aantal kinderen dat in armoede
opgroeit verminderen met 25 procent. We ondersteunen gezinnen met financiële problemen. We investeren in de financiële zelfredzaamheid. Zelfregie en emancipatie zijn hierbij sleutelbegrippen.

Een goede manier om uit de armoede te komen is mensen te helpen/ondersteunen in wat zij nodig
hebben! Niet de overheid bepaalt, maar luistert naar de behoefte van elk individu. De WMO is een
maatwerkvoorziening en wordt ook op die manier ingezet.
PM gelooft in preventieve maatregelen om later problemen te voorkomen. PM wil dat er opvoedcursussen komen in elk dorp voor ouders die vragen hebben en behoefte aan professioneel advies. Goede professionele jeugdzorg moet er zeker als het nodig is! Zie hiervoor ook onze paragraaf over zorg
Progressief Molenlanden wil investeren in goed peuteronderwijs voor alle kinderen.

Wat gaan we doen?
• We dringen het aantal kinderen dat in armoede leeft terug.
• PM investeert in goed peuteronderwijs voor alle kinderen.
• PM wil dat er in elk dorp een overleg komt van en voor ouders over alledaagse en veelvoorkomende opvoedvraagstukken.

•
•

Vroeg-signalering “kwetsbare” gezinnen vanuit de sociale teams identificeren
PM wil een basisschool en sportvoorziening in alle dorpen
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7 Energie, klimaat & schone lucht!
7.1 feiten
Duurzaamheidsbalans = 50 (mate waarin de gemeente duurzaam is op basis van ecologische, sociaal-cultureel en eco kapitaal) (schaal 1 tot 100)
Energielabel woningen: 50 % heeft label tussen a en c
Hernieuwbare energie: 2,3 % (MW) en 5,9 (GL)

7.2 omschrijving
Geluid, fijnstof en veiligheidsrisico’s beïnvloeden niet alleen onze leefomgeving negatief, maar beperken ons ook in onze ruimtelijke ontwikkelingen en aanpak van sociaaleconomische vraagstukken.
De buitenruimte moet schoon, netjes en veilig zijn. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeente en inwoners. Dat geldt ook voor het groenonderhoud en de vergroening van onze gemeente.

Het verlenen van vergunningen voor het lozen en uitstoten van stoffen zoals GenX en PFOA, waarvan het risico voor de volksgezondheid onbekend is, moet stoppen. De risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het water hebben onze aandacht.
Duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie zijn essentieel om ons voor te bereiden op de toekomst. Dit zijn, samen met de omslag naar een circulaire economie, grote opgaven die zijn onderdeel
zijn van beleidsterreinen wonen, vervoer, bedrijvigheid, landbouw, openbaargroen en wateropvang in
onze leefomgeving.
We stappen over van gas op wind, zon, water, aardwarmte en hergebruik van opgewekte warmte. We
stimuleren energiebesparing en isolatie van woningen en bereiden de energietransitie zo goed mogelijk voor. Zo gaan bij nieuwbouw de woningen niet meer op het gas en komen er voor 2020 een pilotbuurt voor energie neutrale woningen en een pilot voor een energie neutrale (sport)vereniging. We maken daarbij gebruik van subsidiemogelijkheden van het Rijk en werken samen met ondernemers, woningcorporaties, leveranciers van energie en warmte en inwoners. Om alle activiteiten op elkaar af te
stemmen, benoemen we een energieregisseur. De gemeente overweegt windmolens/windturbines langs
de A15.
PM is met de huidige situatie wat betreft de grootte van agrarische bedrijven. We stimulerende biodiversiteit, en maatregelen die klimaatgassen verminderen. We zijn geen voorstander van de bouw van
megastallen, maar van het experimenten met kringlooplandbouw. Ook de intensieve landbouw heeft
zijn grenzen bereikt.
De bodemdaling in ons gebied is een groot probleem wat volgens PM moet worden aangepakt. De gemeente, LTO, de Haneker en andere belanghebbenden moeten in samenspraak zoeken naar duurzame
oplossingen.

Wat gaan we doen?
• De gemeente onderzoekt de mogelijkheden van windmolens/windturbines langs de A15.
• De gemeente legt laadpalen aan en/of faciliteert bewoners die voor elektrische rijden kiezen
• De gemeente heeft haar vastgoed klimaatneutraal in 2023
• De gemeente verstrekt geen vergunningen meer voor het lozen van gifstoffen op het oppervlaktewater

•
•

PM wil megastallen tegengaan en geen verdere intensivering van de landbouw
Aanpak bodemdaling
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