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✔  Passende zorg voor iedereen in onze ge-
meente. De polikliniek moet in de gemeente 
blijven en er op aangedrongen dat de 
personeelsbezetting in de zorg op peil blijft.

✔   Goed en veilig openbaar vervoer voor alle 
leeftijdsgroepen. Daarbij had mijn specifie-
ke aandacht buslijn 10, 19 (Bredabus), 20 en 
de buurtbus.

✔   Realisatie carnavalsloods in Kloosterzande/ 
Walsoorden.

✔   Aanleg van een kunstgrasveld voor 
v.v. Hontenisse en basisschool ’t Getij.

✔  Herstel van de Liniedijk zodanig dat hij weer 
is te herkennen als onderdeel van de vesting.

✔   Een beter onderhoud van de begraafplaat-
sen van Kloosterzande, Hulst en Graauw.

✔  Het behoud van het voortgezet onderwijs 
in Hulst en in het basisonderwijs in onze 
kernen.

✔   Aandacht en ondersteuning voor onze 
mantelzorgers.

✔  Een toegankelijke gemeente, waar ieder-
een mee kan doen. De uitvoering van het 
VN-verdrag rechten van de mens met een 
beperking staat hierbij centraal.

●  Zorgen dat de zorg in onze gemeente 
beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar 
blijft. De polikliniek moet blijven én er voor 
zorgen dat er voldoende personeel voor 
handen is.

●  Er moeten genoeg parkeervoorzieningen 
bij zorg- en ouderen locaties zijn zoals bij 
het Pastoor Versterplein in Kloosterzande 
en de Blaauwe Hoeve in Hulst.

●  Behoud van het zwembad in Kloosterzande. 

●  Behoud van goed openbaar vervoer in 
Zeeuws-Vlaanderen met goede verbin-
dingen naar Goes, Vlissingen en België. 
Behoud van lijn 10, 19 (Breda-bus) en 20. 
Daarbovenop zet ik mij in voor een busver-
binding naar Bergen op Zoom. 

●  Behouden en uitbreiden van de ‘bood-
schappen-bus’ van Hulst voor elkaar.

●  Een actief beleid tegen eenzaamheid onder 
jong- en oud.

●  Verdere uitvoering van het VN-verdrag zo-
dat iedereen, met of zonder handicap, mee 
kan doen in onze gemeente.

●  Blijvende aandacht voor de inzet en onder-
steuning van onze mantelzorgers.

●  Aantrekkelijke speeltuinen creëren in elke 
woonwijk en realisatie van een voetbalkooi 
in Kloosterzande.

●  Opwaardering van het havengebied in 
Walsoorden.

●  Een doorgaande buitendijkse fietsroute 
langs de kust, waarbij genoeg rustplaatsen 
zijn.

●  Rotonde bij kruispunt den Eeck in Klooster-
zande. 

●  Ontsluitingsweg vanuit Walsoorden rich-
ting Perkpolder.

●  Streng optreden tegen criminaliteit en 
uitgaansgeweld, maar ook tegen overlast 
veroorzaakt door lachgas, drugs- en alco-
holgebruik met name bij het Laantje, het 
zwembad en de zeedijk.

De afgelopen jaren heb ik mijn ingezet voor:

De komende jaren wil ik mij inzetten voor:

Wilt u meer weten over het CDA,
onze standpunten of de campagne?

www.carrynijskens.nl E-mail: cdahulst@zeelandnet.nl

www.facebook.com/carry.nijskens  Tel.: 0114-682204 • Mob. 06 34625679

HULST
www.cda.nl/hulst
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