Escharen, Gassel, Grave en Velp hebben veel moois te bieden. Dat moeten we koesteren en versterken.
Hart voor de toekomst! Daar wil het CDA Grave voor gaan. Samen met u, samen voor u!
Wij geloven namelijk in onze gemeenschappen in de kerkdorpen, de stad en de wijken. Wij geloven in onze
verenigingen en vrijwilligers, in de zorg voor elkaar. Het CDA Grave bouwt positief en met een open blik
mee aan onze toekomst. Dat hebben we laten zien en willen we verder voortzetten. Juist vóór onze
inwoners!
Op woensdag 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Het CDA Grave is VOOR:
➢ Eén gemeente Land van Cuijk met kerndemocratie waarbij inwoners kunnen meebeslissen
over lokale zaken en er per kern leefbaarheidsbudget beschikbaar is.
➢ Meer aandacht voor leefbaarheid in onze dorpen: Zo willen we inzetten op meer gevarieerd
bouwen voor jong en oud, voorzieningen meer met elkaar combineren en een kind centrum
faciliteren. Ook meer middelen voor veilige buurten!
➢ Het bieden van goede zorg bieden aan onze ouderen en hulpbehoevenden.
➢ Het bieden van een vangnet en meer oog voor stille armoede.
➢ Duurzaamheid verdient aandacht: Wij willen plannen maken voor een waterkrachtcentrale
bij de Thompsonbrug in plaats van windmolens aan de overzijde van de Maas. Ook de
gemeentelijke organisatie moet werken aan een energie neutrale bedrijfsvoering.
➢ Verbetering van de mobiliteit: voor een snelfiets netwerk in het Land van Cuijk! We willen
bij de provincie en bus vervoerder ons hard maken voor een busverbinding naar het
treinstation in Wijchen. Wij zijn voor reductie van zwaar vrachtverkeer op de N321.
➢ Een upgrade van de inrichting van de binnenstad van Grave. Daar willen we over gaan
praten met inwoners, ondernemers en wijkraad. Bent u ook VOOR?
Daarmee toont het enthousiaste team van het CDA Grave hun ‘Hart voor de toekomst’!
Uiteraard hebben we nog meer goede ideeën. Lees ons verkiezingsprogramma op www.cda.nl/grave of
zie onze Facebook pagina voor meer informatie over onze plannen en waar wij als CDA Grave voor staan!
Team CDA Grave
CDA GRAVE: ONZE MENSEN, ONZE TOP 10 VAN LIJST 4
In de gemeenteraad moet met visie en daadkracht weloverwogen besluitvorming plaatsvinden! Onze lijst
bestaat dan ook uit een mix van ervaren en jonge mensen die op positieve wijze vorm en inhoud willen
geven aan de toekomst van Escharen, Gassel, Grave en Velp. Kortom, voor u / jou in de raad!
1

BEN PETERS (63 jaar) - Grave VOOR jouw wereld in het Land van
Cuijk!

2

Jochem Jacobs (27 jaar) - Velp VOOR een plek waar je je thuis voelt!

3

Roland Eijbersen (33 jaar) - Grave Grave goed geregeld! Samen VOORuit!

4
5
6

ALEX VAN MEGEN (41 jaar)
- Grave Gewoon! Duidelijk! VOOR
iedereen!

JOS VAN DEN BROEK (68 jaar)
- Gassel In Gassel kan bijna alles VOOR
iedereen!

JOCHEM SPOORENDONK (41
(42 jaar)
- Grave VOOR een veilig en rechtvaardig
Grave!

7

8

Peter Kempen (53 jaar)
- Escharen Escharen, een plaats VOOR
jong en oud!

Helga Gerrits (55 jaar) - Grave VOOR meedoen en meebeslissen!

9

Ton Driessen (56 jaar)
- Gassel Gassel is VOOR ons un hecht
dorp!

10

Henk Wijdeven (74 jaar)
- EscharenVOOR meer woningbouw
in Escharen!

Hart voor de toekomst! Juist vóór Escharen, Gassel, Grave en Velp!

STEM 21 MAART OP HET CDA!
LIJST # 4

