GroenLinks/PvdA heeft plannen en
ideeën waar iedereen beter van wordt.
Hierachter leest u enkele voorbeelden.
Doen! Dat is ons devies. Oppakken en

Nog meer ideeën en plannen

Ons Doe-Programma bestaat uit 42
punten, we hebben er in het kort nog
enkele voor u uitgepikt.

beslissing die u aangaat, praat, denkt en

*
*
*
*

stuurt u mee, dat vinden wij normaal.
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doen! Samen met u als inwoner. Er gaat
hier een nieuwe wind waaien! Bij elke

Dit is per slot van rekening úw dorp.
Deze tijd smacht naar groen, duurzaam,
aardebewust denken en doen, ook hier
in Sint-Michielsgestel. Natuurlijk zetten
we ook daar fors op in.
Sociaal & groen, dat zijn wij. U toch ook?
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Inwoners praten en denken al jd mee
In de bebouwde kom overal 30 km/uur
Voetgangers en etsers al jd voorrang
Uiterlijk in 2040 zijn we klimaatneutraal,
vanaf nu ze en we daar vaart achter
Overal waar het kan vergroenen we
pleinen en straten
Aanleg van nieuwe natuur, verbinden
van bestaande natuurgebieden
Ouderenzorg en thuishulp op maat,
daar wordt niet op beknibbeld
Alle mensen die in armoede leven
bieden we een helpende hand.
Jeugdzorg stopt niet al jd automa sch
bij 18.
S muleren van een rijk cultureel leven
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SINTMICHIELS
GESTEL
U wilt bestuurders die sociaal
zijn en groen kunnen denken en
doen. Die eerlijk zijn en oprecht.
Die helder communiceren en voor
u open staan. Die echt naar u
luisteren én zich iets van u aantrekken. Hoogste jd voor een
nieuwe frisse wind in ons dorp.

Vier van onze zes en kandidaten voor
de gemeenteraad Sint-Michielsgestel
Sam Goossens / Adriaan van der Maarel / Keme van Putten / Mechteld van Weert

SOCIAAL & GROEN

Lees ons complete Doe-Programma
op www.groenlinks-pvda-gestel.nl
Of scan de QR-code hiernaast. Volg
ons ook op Facebook, Instagram en
Twi er

GROEN
LINKS

PvdA

S i n t - M i c h i e l s g e s t e l

Alles wat u hier leest, daar gaan we voor
knokken. Hoe groter GroenLinks/PvdA
wordt, hoe meer we kunnen bereiken, ook
voor ons dorp Sint-Michielsgestel. We
streven naar een wethouderspost, dan
zitten we aan de knoppen en krijgen we veel
van onze plannen ook echt van de grond.
Met uw stem gaat dat lukken!

Zo pakken we de wooncrisis aan

- In vier jaar tijd 1000 woningen erbij in de
-

gehele gemeente Sint-Michielsgestel
Per dorp wordt er geïnventariseerd wat
de behoeften van de inwoner zijn
Daarover gaan we met de inwoners open
in gesprek, ook over de mogelijke
bouwlocaties
Van die 1000 worden er 700 bestemd
voor starters en ouderen
Zowel koop als huur en óók rekening
houdend met een smallere beurs
Met koopgarantie worden er woningen
onder 3 ton en huurappartementen
onder 2 ton gerealiseerd
Voordat al die huizen gebouwd zijn
komen er tenminste 150 tijdelijke
woningen, waaronder tiny houses
Ze worden binnen anderhalf jaar
gerealiseerd en zijn voor maximaal
15 jaar beschikbaar

- Ze worden gebouwd op bouwlocaties
-

-

waarop definitieve bouw nog lang op zich
laat wachten (gezien de lange procedures)
Als definitieve bouw uiteindelijk
gerealiseerd wordt, hebben de bewoners
van de tijdelijke woningen als eersten
huur- en kooprecht
Veel aandacht voor aangepast wonen
voor senioren
Het splitsen van huizen moet gemakkelijker worden
Soepeler beleid voor mantelzorgwoningen na de mantelzorgperiode
Gemakkelijker maken van samenwonen
van senioren en jongeren onder één dak

S=muleren van groen
en duurzaamheid

- Aanleg nieuwe natuur
- Geen bomen kappen, slechts als het
-

echt niet anders kan
Meer groen in alle dorpen, ook in
straten en op pleinen
Veel meer zonnepanelen op daken van
woningen en bedrijfsgebouwen
Onderhoud groen verbeteren
Gemeente sLmuleert en fasciliteert
gezamenlijke energie-opwekking door
burgercollecLeven
Fietspaden in alle dorpen controleren
en snel aanpakken waar nodig

Dit moet er echt gebeuren in
het dorp Sint-Michielsgestel
- Snel bouwen op voormalig Huif-terrein
-

-

in samenspraak met ‘Buren van de Huif’
We hebben al 1,4 miljoen extra losgekregen voor de bouw van woningen
en de basisschool de Bolster op
Heidelust/voormalig SCI-terrein.
Nu flink dóórpakken
Aanpakken van de onveilige
verkeerssituaJe Petrus Dondersplein/
Schijndelseweg
Veiliger maken van de op- en afrit van
de parkeerplaats in het centrum, ook
voor ﬁetsers en voetgangers
Snelheid Nieuwstraat met spoed naar
30 km/uur
De gevaarlijke snelheidsremmer op de
Esscheweg bij binnenkomst van Gestel
veiliger maken
Meer prullenbakken in de het dorp,
tegen zwerfvuil

Lees ons Doe-programma,
u zult blij verrast zijn.
Op de achterzijde van deze folder ziet u nog
meer plannen en ideeën. En leest u ook waar
u ons complete Doe-programma kunt vinden.
Vragen? Of hebt u goede ideeën voor uw
straat, buurt, dorp of gemeente, stuur dan
een mailtje: groenlinkspvdagestel@gmail.com

