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Ad van Rees

“De dorpsregisseur: het gezicht van de gemeente dichtbij”
De gemeente moet bereikbaar en toegankelijk zijn voor alle 
inwoners. Elk dorp (en stad) krijgt daarom een dorpsregisseur, 
waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen over de dienst-
verlening van de gemeente. De dorpsregisseur wijst je de weg! 

“Molenlanden: het Melkhart van Holland”
De melkveehouders zijn de belangrijkste beheerders van de groene 
ruimte. Er moet een aantrekkelijk klimaat voor hun bedrijfs-
activiteiten zijn en biodiversiteit en duurzame landbouw moeten 
worden gestimuleerd.

Wim de Haan

Jan Arie 
Koorevaar

“De fiets krijgt voorrang”
Bij scholen en zorginstellingen moet de verkeerssituatie veiliger 
worden. De fiets krijgt prioriteit boven het andere verkeer. Daarom 
willen we dat sommige wegen worden omgevormd tot fietswegen: 
de fiets krijgt daar alle ruimte en de auto is te gast.  

“Vrij baan voor vrijwilligers”
De gemeente werkt samen met verenigingen, kerken en andere 
maatschappelijke organisaties. De regeldruk voor verenigingen 
wordt verminderd. Vrijwilligers krijgen jaarlijks een blijk van waarde-
ring en kunnen kosteloos een Verklaring Omtrent Gedrag krijgen.

Hendrik van 
Vuren

“Aanpakken drugsgebruik”
Wietteelt, de handel in soft en harddrugs, straatverkopen en 
illegale verkooppunten worden door de gemeente hard 
aangepakt. De gemeente gaat actief aan de slag met preventie 
en voorlichting, aan jongeren, ouders en ook op scholen. 

Herman 
van de Water

Teunis 
Jabob Slob

“Voldoende en betaalbare woningen”
Wij zetten in op levensloopbestendige wijken. 
Er moeten voldoende nieuwe en betaalbare woningen komen. 
Inwoners worden betrokken bij de planvorming.

“Duurzame gemeente en dorpen”
De gemeente bindt zich aan het Klimaatakkoord en stimuleert de 
totstandkoming van regionale energiecoöperaties voor zonne- 
panelen op daken van boerderijen en andere gebouwen. Wij 
willen binnen vijf jaar het maatschappelijk vastgoed verduurzamen.

Jonette 
Korevaar

Dagmar
van den Herik

“Aanpakken eenzaamheid”
Wij gaan voor verbinding tussen de generaties. Samen met 
burgers, maatschappelijke organisaties en (zorg)instellingen treedt 
de gemeente op tegen eenzaamheid. Vrijwilligers brengen 
huisbezoek aan ouderen.

“Jongeren doen mee”
De jongeren willen volwaardig meedoen en gehoord worden door 
de gemeente. Via meet-ups kunnen jongeren het gemeentebestuur 
gevraagd en ongevraagd advies geven over alle zaken die zij 
belangrijk vinden.

Jan de Lange

“De OZB stijgt niet” 
Het financiële beleid van de gemeente kenmerkt zich door zorg-
vuldigheid, transparantie en gematigde lokale lasten. De lasten 
worden niet meteen verzwaard, maar we zoeken naar oplossingen. 
Ook de komende jaren stijgt de OZB niet meer dan de inflatie. 


