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Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Gewoon realistisch!
Lokale partij Slydregt.NU doet in 2018

PLEK IN SLIEDRECHT

voor het eerst mee aan de verkiezingen.
Lijsttrekker is de jurist Mark Jongeneel.

‘HET RAADHUIS. HIER VINDT
SINDS 1923 ONZE DEMOCRATIE
PLAATS EN HIER HOPEN WE BIJ
DE VERKIEZINGEN ZETELS TE
KRIJGEN. HET RAADHUIS HEEFT
VOOR VEEL SLIEDRECHTERS
EEN BIJZONDERE BETEKENIS
OMDAT ZE ER ZIJN GETROUWD
EN HUN KINDEREN HEBBEN
AANGEGEVEN BIJ HUN
GEBOORTE. DAARNAAST IS HET
RAADHUIS HET MIDDELPUNT
VAN DE SINTERKLAASINTOCHT
EN HET BAGGERFESTIVAL.

SOCIAAL, CULTUUR
EN SPORT
‘Aan cultuur zouden we in
Sliedrecht veel meer moeten
doen. Vooral ook voor jongeren
onder de 18 jaar, zij vallen nu
tussen de wal en het schip.
De gemeente moet het mogelijk
maken om elke maand een
feest of ander evenement te
organiseren. Daarnaast ligt er
met het Recreatief Knooppunt
een grote kans. Pak dat nou goed
aan en maak daar bijvoorbeeld
strandrecreatie mogelijk.
Bij ouderen zien we dat
eenzaamheid een groeiend
probleem is. Daarom willen we
vrijwilligerswerk stimuleren.
Jongeren zouden ouderen
bijvoorbeeld kunnen helpen
met sociale media. Ook zou het
openbaar vervoer openbaar wat
ons betreft gratis voor ouderen
moeten zijn.’
WERK
EN ONDERWIJS
‘Wij zijn een partij van leven
en laten leven. Winkeliers en
horecaondernemers moeten
zelf kunnen bepalen wanneer ze
open willen zijn. We hebben een
prachtig dorp; met een ruimhartig
vergunningen- en terrassenbeleid
zouden we het horecacentrum
van de Alblasserwaard kunnen
worden. Voor de werkgelegenheid
moet we bedrijven alle kansen
geven om te ondernemen.
Het onderwijs kan hierbij
aansluiten. We hebben een
sterke maritieme sector.
Praktijkopleidingen en
herscholingstrajecten zouden
zich hierop moeten richten.’
WONEN, VERKEER
EN MILIEU
‘Wij zijn voorstander van bouwen
over het spoor, wat ons betreft met
vrije kavels, maar geen hoogbouw.
Verder vinden we dat je als
inwoner moet kunnen zien wat er
met je OZB-belasting gebeurt.

Dat moet de gemeente
verantwoorden. Wat het
milieu betreft, vinden we
dat de chemische sector uit
de regio moet verdwijnen.
Ook luchtverontreiniging
door het verkeer vinden we
onaanvaardbaar. Er moeten
snuffelpalen komen om de
hoeveelheid fijnstof te meten.
De A15 zou voor onze gezondheid
ten noorden van de Betuwelijn
verplaatst moeten worden of
ondergronds moeten gaan.
Het rijk heeft daar het geld voor,
dat is een kwestie van politieke
wil. Op korte termijn moet de
doorstroom binnen de gemeente
beter. Geen hobbelzones meer.’
VEILIGHEID
EN BESTUUR
‘Misdaad moet niet lonen, punt.
We hebben nu twee buitengewone
opsporingsambtenaren (BOA’s),
dat moeten er meer worden.
Door bestaande regels te
handhaven, zal veel winst worden
behaald. Wij zijn tegen verdere
beknotting van de vrijheid.
In het algemeen vinden we dat het
gemeentebestuur meer ambitie
en visie moet tonen. Wat willen
we doen voor de burgers en hoe
gaan we dat aanpakken? Ook
zijn we voorstander van directe
democratie, bijvoorbeeld met
volksraadplegingen via internet.’
SLIEDRECHT OVER
VIER JAAR
‘De komende vier jaar verandert
het Recreatief Knooppunt in een
gebied vol met ambitie en energie.
De gemeente communiceert veel
beter met de burgers en leert ook
om beter te luisteren. De lasten
zijn dan flink verlaagd, als het aan
Slydregt.NU ligt. En Chemours
is weg of stoot geen schadelijke
stoffen meer uit.’

Top 5 kandidaten
1. Mark Jongeneel
2. Cees Westerhout
3. Robbert van Dorst
4. Gert Jongeneel
5. Christian Overklift
Vaupel Kleijn

Slydregt.NU

Slydregt.NU is een partij van deze tijd. De gemeente
moet luisteren naar wat burgers écht willen.
Het is niet meer van deze tijd dat de overheid
bepaalt wanneer bijvoorbeeld een winkel of
horecagelegenheid open is. De Sliedrechters en
ondernemers weten zelf het beste hoe het Sliedrecht
van de toekomst eruit moet komen te zien.
www.slydregt.nu
facebook.com/slydregtnu.sld
twitter.com/slydregtNU
instagram.com/slydregt.nu

Hier staat Slydregt.NU voor
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sliedrechter centraal: luisteren naar de burger.
Democratie is niet dat één groepering alles bepaalt: leven en laten leven.
Bouwen over het spoor.
A15 ten noorden van de Betuwelijn verleggen.
Belastingteruggave is niet verboden: hondenbelasting afschaffen.
Sliedrechtse gezondheid voor alles! Chemours/DuPont past niet meer in
deze regio.
7. Integratie is niet vrijblijvend; er staan plichten tegenover voor statushouders.

