enaar
12. Carin Wag
Hougkarspel
lbaar
Docent midde
onderwijs

Ut ken!
Goed onderwois
en een sterke
economie
• in 2022 minsten 50%
van de huize ansloten
op glasvezel
• ut makkeleker maken
om een bedroif te
starten vanuit je huis
• een betere anpak om
mense te leren leze en
skroive
• goed meziekonderwois
• deurgaan met de
breie skôôl

13. Mychel Co

rnelissen

Hougkarspel

Docent basiso

nderwijs

Ut ken!
Recreëren in
Drechterland
• beter gebruik van
de Omringdoik
• nieuwe fiets- en
louproutes
• beter gebruik van
en toezicht op
monumente
• meer ruimte voor

eefjes
14. Marlies N
sp
Hougkar el
iddelbaar
Teamleider m
wijs
beroepsonder

15. Fons Mok

Hem
Zelfstandig sc

hilder

Ut ken!
Een goed bestuur

Ut ken!
Voiliger en
beter verkeer
en vervoer

• een beroikbare,

• voiligere fietsroutes

betrouwbare, duidelijke
gemeente
• meeprate
• een onderzoek nei

bai Hougkarspel
• een lokale vervoers-  

van verskillende soorte

oigen inweuners

recreatie

samenwerke in de regio,
over de uitkomste van
zo’n soort onderzoek
kenne we nou nag
niks zegge

BEGINT VEDAAG

van noord nei zuid

service voor en deur

van verdergaand

De toekomst

• nag een deursteek

de voors en teugens

kloinskalige

Met de wind
in de reg

Koik voor ut uitgebroide verkiezingsprogramma op
progressiefdrechterland.nl/programma

Ut ken nag
zoveul beter!

Op 21 maart benne der weer gemeenteraadsverkiezinge.
Uw stem doet er dan hil erreg toe. De leste jare benne der
allerlai take vanuit Den Haag ofskoven nei de gemeenten.
Zô benne de gemeenten bevoorbild verantwoordeluk maakt
voor jeugdzorg en huishoudeleke hullep. Tegeloikertoid wordt
steeds duideleker dat allerlai doele niet haald worre kenne deur
allien in Den Haag dinge of te spreke. Zô benne de klimaatdoelstellinge allien voor mekaar te kroige as ôk de gemeenten
meer den hun stientje bai gaan dreige.

Progressief DrechterLand (PDL) voelt zich
as lokale partai hil erreg betrokke bai de
inweuners van Drechterland.

Drechterland ken leve. Wai wulle Drechterland
groen en open houwe, maar tegeloikertoid ôk
ôôze economische kracht versterke.
Wai denke dat Drechterland snel zal moete
verduurzame, maar wai ziene tegeloikertoid
(en onder andere deerdeur) ôk allerloi kanse
om de economische kracht van ôôze gemeente
te versterke. Ôk deervoor hebbe wai allerlai

2. Sjon Wagen

aar

Hougkarspel

Duurzaam on

• een netuurspeultuin in Fenhúze
• meer bome en struike, moderner bermbeheer

• ut andeel nieuw te bouwe (sociale)

• een subsidieregeling voor groene ankleiding

huurweuninge verhouge

van bestaande bedroifsgebouwe

• per kern bekoike wat de behoefte an en

• vergrôting van biodiversitoit in en een onderhouds-

kanse voor weuningbouw benne

vriendelijkere inrichting van de openbare ruimte

• de mogelijkhede van modulair bouwe en
tiny houses serieus onderzoeke
• het makkeleker make om mantelzorg- en
kangoeroeweuninge voor mekaar te kroige

Ut ken! Een gezond en waardevol leven

Ut ken! Een
duurzaam Drechterland

• mense anspreke op hullie kracht in plaas van hullie zwakte
• een dementievriendelijke gemeente
• een omgeving die mense uitnôdigt om te bewege en mee te doen

• een diervriendelijke gemeente

• preventie op het terroin van te veul drinke, drugs en te zweer weze

• meer andacht voor brand- en inbraakpreventie

• een gemeente die actief praat met ouwere mense

• de gemeente organiseert in iedere kern jaarlijks

• ondersteuning geve an vereniginge en sportvoorzieninge

minimaal ien baiienkomst om te hore wat er leeft
• een aktivitoitekelender op de gemeenteleke websoit
(aktivitoite, links nei vereniginge, overzicht van loup-

• een zelfvoorzienend Drechterland voor
elektricitoit in 2025 en voor ôôze hille
energiebehoefte in 2040
• alle nieuwbouwweuninge energie-

• geld dat voor armere kindere bestemd is ôk voor hunnie gebruike
• gebruikmake van de ideeë van de campagne Skuldvrai!

neutraal en aardgaslôôs oplevere
• een woikgerichte anpak voor het

• het belang van ut kind voorop stelle bai het geve van jeugdzurreg

bevordere van duurzame maatregele

en fietsroutes, monumenteroute en nag veul meer)

Stem met je houfd, stem met je hart, stem Progressief
Drechterland!!
Jeroen Broeders | Loisttrekker Progressief Drechterland

nuwe ideeë.

eders
1. Jeroen Bro
Ôôsterleek
Griffier

• meer weuninge voor starters en ouwere
mense

Ben je voor duurzaamhoid en een geloik sociaal beloid, denk
er den over nei om op Progressief Drechterland te stemme.
Wai benne een lokale politieke partai met een hil oigen geluid,
in 2013 opricht en sinds 2014 actief in de gemeenteraad van
Drechterland. Wai probere in al ôôs handele ôôze kernwaarde
uit te strale: betrokkenhoid, duurzaamhoid en innovatie.
Samen met jullie wulle wai de ankommende jare verder werke
an een betrokken, duurzaam en innovatief Drechterland weer
het nag bleier weune en leve is. Ut ken en moet nag zoveul
beter in Drechterland.

Wai wulle dat iederien zô bloid mogelek in

Ut ken! Beter weune

Ut ken! Een foinere en
groenere weunomgeving

dernemer

Gelderen
3. David van
Fenhúze
tor
Sales coördina

4. Erik Gerrits
Hougkarspel

Systeemontw

ikkelaar

elling
5. Christel W
Ôôsterleek
er zorg
Clustermanag

6. Marijcke Fa
Hem

Gepensionee

as

rd

ens
7. Alex Campf
Hougkarspel
rd
Gepensionee

8. Geeske Rui

tenberg

Hougkarspel

Universitair do

cent

ondorp
9. Marc Scho
Fenhúze
hapsmakerij
Chef gereedsc

10. Ria Rövek

amp
Hougkarspel

Conrector m

iddelbaar
onderwijs

rdes
11. Martin Co
e
Fenhúz
Fotograaf

