
Het kan nog zoveel beter!  

Net als u, zijn wij hier in Drechterland thuis.
Want PDL betekent Progressief DrechterLand.
En progressief betekent dat we vooruit willen.
Omdat we hier thuis zijn, willen we het beter maken.

Graag houden we het hier groen en open.
Met oog voor elkaar en de blik vooruit.
21 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad.  
PDL hoopt dat u kiest voor een mooie toekomst. Samen!

Een mooie toekomst begint bij prettig wonen.
Dat willen we mogelijk maken voor iedereen.
Dus ook voor ouderen, jongeren en mensen met een beperking. 
Moet er gebouwd worden? Dan ook voor hen!
Beter wonen?
Het kan!

Prettig wonen vraagt om een fijne omgeving.
We willen lekker veel bomen, struiken en bermen vol planten.
Een natuurspeeltuin in Venhuizen vinden we een goed idee.
En we moeten goed zijn voor dieren.
Een groenere en fijnere woonomgeving?
Het kan! 

Er moet hulp zijn voor Drechterlanders die dat nodig hebben.
Bijvoorbeeld wie oud is of verslaafd aan alcohol of drugs.
Ook mensen met geldproblemen willen we helpen.
Iedereen moet gezond en sportief een eigen leven kunnen leiden.
Een gezond en waardevol leven?
Het kan!

Er zijn zoveel nieuwe mogelijkheden en bronnen van energie.
Die willen we gebruiken, ook als we nieuwe huizen bouwen.
Thuis een bedrijf starten? Je ontwikkelen? We helpen graag!
Iedereen moet lezen kunnen leren, kinderen moeten op muziek kunnen.
Een schoon en bedrijvig Drechterland?
Het kan!



Veilig fietsen en wandelen helpt mensen gezond te leven.
We willen meer routes, bijvoorbeeld langs oude boerderijen.
Ook willen we leuke, kleine zwemplekken langs het Markermeer.
Waar te weinig openbaar vervoer rijdt, moet vervanging komen.
Sportief en veilig op weg?
Het kan!
 
Een gemeente samen met Enkhuizen en Stede Broec.
Dat willen wij nu niet. 
Maar er moet wel over gepraat worden. 
Iedereen moet er zijn mening over kunnen geven.
Een bestuur dat ook luistert?
Het kan!

Wij willen dat de wereld gezond en schoon blijft.
Er zijn nieuwe ideeën over het bouwen van nieuwe huizen;  
dat wordt energieneutraal en aardgasloos bouwen genoemd.
Wij willen dat die nieuwe ideeën in Drechterland gebruikt gaan worden.
Drechterland klaar voor de toekomst?
Het kan! 

voor meer info:
www.progressiefdrechterland.nl 

mail aan: 
Christelwelling@progressiefdrechterland.nl


