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Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Sterk, sociaal en voor
een duurzame toekomst
De PvdA zat de afgelopen periode in de oppositie. Lijsttrekker voor de
komende verkiezingen is opnieuw Anton van Rees, werkzaam binnen
de intensieve zorg bij ASVZ.
PLEK IN SLIEDRECHT
‘VOOR DE DEUR BIJ CHEMOURS.
DE BELANGRIJKSTE PLEK VOOR
ONZE GEZONDHEID LIGT NIET
IN SLIEDRECHT, MAAR AAN DE
OVERKANT VAN DE MERWEDE.
UITSTOOTVERGUNNING OF
NIET, DE PVDA WIL HIER DOORPAKKEN. STOPPEN DAARMEE
EN ALLEEN SCHONE LUCHT IS
AANVAARDBAAR.’
SOCIAAL, CULTUUR
EN SPORT
‘Sociaal is een speerpunt van de
Partij van de Arbeid. Iedereen
moet mee kunnen doen aan de
samenleving, aan sport en aan
cultuur. Voorwaarden stellen
aan subsidies vinden we een
goed idee, maar dat moet dan
wel maatwerk zijn. Je kunt van
een fanfare gemakkelijk een
maatschappelijke bijdrage vragen,
maar voor een schaakvereniging is
dat veel moeilijker. De afgelopen
periode hebben we gezien dat
clubs lange tijd in onzekerheid
waren over de toekomst.
Dat mag niet meer voorkomen.
Ook vinden we dat Sliedrecht nog
een stuk gezelliger mag worden.
Terugkerende festivals en andere
evenementen juichen we van
harte toe. Ook op zondag moet je
gewoon iets kunnen organiseren.’
WERK
EN ONDERWIJS
‘Onze twee belangrijkste sectoren
zijn zorg en maritiem. Dat we die
moeten koesteren en promoten
staat buiten kijf. Daarnaast
moeten we stimuleren dat
jongeren in die bedrijfstakken een
opleidingsplaats kunnen krijgen.
Dat is goed voor die jongeren,
goed voor de werkgelegenheid
én goed voor die bedrijfstakken.
Het mes snijdt dan dus aan drie
kanten.’
WONEN, VERKEER
EN MILIEU
‘De nadruk voor woningbouw
moet, wat de PvdA betreft, liggen
op woningen voor starters en
sociaal zwakkeren. Zij moeten
binnen redelijke tijd een woning
kunnen vinden. We zijn absoluut
tegen woningbouw over het spoor.
De polder moet groen blijven; aan
de onrealistische groeiambities
van de Drechtsteden doen we niet
mee. De nieuwe begraafplaats
mag van ons wél boven het spoor
worden aangelegd, bijvoorbeeld

als natuurbegraafplaats. Voor
de woningen die we écht nodig
hebben, kunnen we ruimte
scheppen door bedrijfslocaties
met overlast naar buiten het dorp
te verplaatsen. Met verkeer en
milieu moeten we grote slagen
slaan op weg naar duurzaamheid.
De gemeente moet daarbij een
voorbeeldfunctie vervullen.
Er liggen zonnepanelen op
het gemeentekantoor, maar
medewerkers rijden nog steeds
met vervuilende dieselauto’s.
Bij milieu denkt iedere Sliedrechter
ook aan Chemours. We hebben
daar geen directe invloed op, maar
moeten aan de bel blijven trekken.’
VEILIGHEID
EN BESTUUR
‘Sliedrecht is geen onveilige
gemeente, maar mensen voelen
zich soms wel onveilig en dat
moet je serieus nemen.
We moeten beter handhaven,
maar ook inzetten op een schone,
nette en gezellige woonomgeving.
Als het gaat om bestuur, dan
vinden wij dat Sliedrecht zich
steviger op moet stellen.
De regionale samenwerking schiet
soms zijn doel voorbij. Wat wij zelf
beter kunnen organiseren moeten
we gewoon in eigen hand houden.’
SLIEDRECHT OVER
VIER JAAR
‘Over vier jaar leven we in een
dorp waar het gezellig is, van
het centrum tot het Recreatief
Knooppunt. Het bedrijfsleven
bloeit en biedt ook kansen aan
sociaal zwakkeren. Plannen
voor voldoende, groene
nieuwbouwwoningen zijn dan
volop in ontwikkeling. En we
hebben grote stappen gezet
op weg naar een duurzaam
Sliedrecht. Uitstoot zonder
vergunning is dan definitief
verleden tijd.’

Top 5 kandidaten
1. Anton van Rees
2. Ben van der Plas
3. Gökhan Torun
4. Esther Gruppen
5. Johan Huisman

PvdA
Het doel van de PvdA is een Sliedrecht waar we
voor elkaar zorgen en waar iedereen zich thuis
voelt. Waar we oog houden voor hen die het minder
goed getroffen hebben. En waar we elkaar niet de
wet opleggen.
sliedrecht.pvda.nl
facebook.com/pvda.sliedrecht
twitter.com/pvda_sliedrecht

Hier staat de PvdA voor
1. Wachtlijsten in de zorg wegwerken krijgt de hoogste prioriteit.
2. De polder boven het spoor blijft groen.
3. De gemeente probeert scholen, werkzoekenden en bedrijven aan elkaar
te koppelen.
4. Er moeten meer betaalbare huurwoningen komen voor jong en oud.
5. Waar mogelijk wordt door de gemeente duurzame energie gebruikt.
6. De gemeente maakt een vuist richting Chemours.
7. Sliedrecht moet schoon, netjes en gezellig zijn.

