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ONS OVERBETUWE
We leven in onzekere tijden. De coronacrisis heeft ons laten zien hoe kwetsbaar we zijn en
welke enorme gevolgen een crisis heeft op onze manier van samenleven. Het wordt steeds
duidelijker dat we niet op de oude voet verder kunnen. Dat brengt te veel risico’s met zich
mee voor onze aarde, ons bestaan en ons welzijn. Hoewel we terugverlangen naar een
onbezorgd leven, kunnen we niet terug naar het oude abnormaal: de situatie waarin
systemen voor mensen gaan, waarin roofbouw wordt gepleegd op onze natuur, waarin onze
omgeving wordt vervuild en waarin het marktdenken de boventoon voert.
Het is tijd voor verandering en voor radicaal andere keuzes. We zullen taboes moeten
doorbreken en het menselijk geluk weer voorop moeten stellen. Wij willen een samenleving
waarin mens en milieu centraal staan en niet onbegrensde winst en wantrouwen tegen onze
inwoners. Wij willen een samenleving waarin iedereen recht heeft op (sociale)
basisvoorzieningen en niemand het recht heeft om ons ecosysteem te misbruiken voor
eigen gewin. We willen ons laten leiden door gemeenschapszin, gezondheid en welzijn van
mens, dier en natuur, en een flinke verkleining van onze ecologische voetafdruk.
Onze droom is een gemeente waarin we echt werk maken van de aanpak van de
klimaatverandering, waarin iedereen over een betaalbare woning kan beschikken, waarin we
solidair zijn met elkaar en waarin de overheid haar inwoners vertrouwt en ondersteunt. Dat
betekent dat we onze boeren en andere ondernemers moeten helpen om duurzaam en
verantwoord te ondernemen, dat we ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen en dat we
niet accepteren dat mensen in armoede leven. Het houdt ook in dat we sneller onze
klimaatdoelstellingen moeten zien te halen, omdat we anders later daarvoor de rekening
gepresenteerd krijgen.
In dit verkiezingsprogramma laten we zien hoe we op een verstandige wijze invulling willen
geven aan de maatregelen die nodig zijn om de klimaatdoelen te halen en hoe we daar een
versnelling in willen aanbrengen. Ook geven we in ons programma aan wat er nodig is om
tot een goed woningaanbod te komen dat afgestemd is op de behoeften van onze inwoners
en hoe we minder afhankelijk kunnen worden van projectontwikkelaars. Wonen is een
grondrecht, geen verdienmodel. Verder maken we duidelijk wat we willen doen aan de
groeiende kloof tussen verschillende groepen inwoners en hoe we ervoor willen zorgen dat
zorg- en hulpverleners écht gaan samenwerken om onze inwoners te helpen en te
ondersteunen. We laten zien hoe het bestuur van onze gemeente opener en transparanter
kan functioneren. Tot slot geven we aan hoe we onze dorpen en buurtschappen leefbaar
willen houden door in te zetten op vergroening en meer regie voor de inwoners zelf.
GroenLinks is een partij die vaak voor de troepen uit loopt. Dat zit in de haarvaten van onze
partij. Wij streven naar verandering en vernieuwing. Niet als doel op zich, maar omdat wij
daar de noodzaak van zien. GroenLinks is klaar voor de toekomst. Ben jij dat ook en wil je
bijdragen aan een beter Overbetuwe? Steun ons dan met je stem of word actief binnen onze
beweging. Help ons Overbetuwe groener, socialer en duurzamer te maken!
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1. FIJN WONEN
WAAROM
GroenLinks wil dat inwoners van Overbetuwe in een geschikte woning kunnen wonen in een
groene, gezonde en (verkeers)veilige leefomgeving. Ontwerp en inrichting van deze
omgeving en woningbouw gaan daarbij uit van duurzaamheid en zijn gericht op het creëren
van een diverse leefgemeenschap. Een groene omgeving draagt in belangrijke mate bij aan
fijn wonen en samenwonen, door een positieve invloed op de beleving van de omgeving,
verminderen van hittestress en het bieden van ruimte voor ontspanning en ontmoeten.
Door deze samenhang draagt een groene leefomgeving ook bij aan de ontwikkeling en het
behoud van een goede gezondheid. Het is daarmee een belangrijke pijler voor het thema
'Welbevinden'. GroenLinks kiest voor een robuuste groene structuur met ruimte voor
water(opvang), zowel binnen de bebouwde kom als daarbuiten. Op deze manier dragen wij
bij aan het verhogen van de biodiversiteit en bieden uiteenlopende mogelijkheden om
invulling te geven aan klimaatadaptatie. Daarmee beperken we de overlast door
klimaatverandering.
WAT
We willen voor alle leeftijdsgroepen toe naar vraaggericht in plaats van aanbodgericht
wonen en van eenheidsworst naar diversiteit. Als we nieuwe wijken bouwen sluiten de
woningen, het ontwerp en de inrichting van de wijk aan bij de behoefte, het budget en de
mogelijkheden van de doelgroep. De focus ligt daarbij veelal op betaalbaarheid en ook
andere woonvormen dan eengezinswoningen. Ontwikkeling van wijken gebeurt in nauwe
samenspraak met huidige en toekomstige bewoners. Niet de projectontwikkelaar heeft
daarbij de regie, maar de gemeente en de toekomstige bewoners.
Alle wijken worden groen en bieden veel ruimte voor kinderen om onbezorgd dichtbij huis
buiten te kunnen spelen en voor (jong)volwassenen en ouderen om te wandelen, fietsen en
sporten. Onder ''groene'' wijken verstaan we een woonomgeving met een sterke, biodiverse
groenstructuur bestaande uit plantsoenen, parken, speelveldjes en groene schoolpleinen én
bebouwing met bijvoorbeeld groene daken en gevels. We willen door natuurinclusief
bouwen een woonomgeving creëren die bijdraagt aan een grotere biodiversiteit. De
verschillende dier- en plantensoorten die daarbij horen verzorgen natuurlijke processen als
productie van zuurstof, vastleggen van koolstofdioxide (CO2), zuiveren van water en
beheersen van plagen. Daarnaast dragen planten van kruiden tot struiken en bomen bij aan
luchtzuivering door vastleggen van fijnstof, het dempen van geluiden en wind en het
afvlakken van temperatuursextremen in zowel warme als koude periodes.
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HOE
• Bij de aanbesteding van de ontwikkeling van nieuwe woonwijken en de herontwikkeling
van bestaande gebouwen geven we voorrang aan groepen en individuen die zelf hun
leefomgeving willen inrichten. We ondersteunen hen hier actief bij.
•
Bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken en de herontwikkeling van bestaande
gebouwen hebben omwonenden en toekomstige bewoners een belangrijke stem. We
zorgen voor een divers aanbod aan woonvormen (gezinswoningen, groepswonen, tiny
houses, erfdelen, combinatie van wonen en zorg) en creëren een leefomgeving waarin
mensen graag willen wonen.
•
Bij de (her)inrichting van woonwijken kiezen we voor groen, gezondheid en veilig spel.
We maken delen van de wijk autoluw en kiezen voor veel groene ruimte voor spelen en
recreatie. We richten eerst de infrastructuur in voor lopen, fietsen en spelen en kijken
daarna hoe we auto’s inpassen.
•
Natuurinclusief bouwen wordt de norm: bij nieuwbouw en renovatie worden
groendaken en groene gevels aangelegd en wordt aan het begin van het ontwerpproces
al rekening gehouden met het bieden van foerageer-, broed- en/of schuilplaatsen voor
in het gebied aanwezige fauna.
•
Er komt een financiële stimulans voor aanleg van groendaken, groene gevels,
afkoppelen van hemelwaterafvoer en vergroening van tuinen.
•
We stimuleren initiatieven gericht op vergroening en het gezonder maken van de eigen
leefomgeving. Te denken valt aan beleef- en beweegtuinen, tiny forests, pluktuinen,
gemeenschapslandbouw (burgervoedselbos, community-supported agriculture), et
cetera.
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2. WELBEVINDEN
WAAROM
GroenLinks wil de sociale uitdagingen binnen de gemeente in samenhang oplossen. Een
goede gezondheid begint bij een gezonde sociale leefomgeving, werk en inkomen, een
veilige plek om te wonen en zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft. Het thema zorg
is daarom onlosmakelijk verbonden met andere beleidsterreinen. We geloven binnen het
sociaal domein niet in ongebreidelde marktwerking en concurrentie; zorg is geen
verdienmodel. In Overbetuwe staan niet de beleidsterreinen, maar de inwoners centraal. We
zetten in op preventie. Voorkomen is beter dan genezen. Wij kiezen voor een sterk
preventief beleid en het verkleinen van gezondheidsachterstanden.
Armoede moet bestreden worden. Armoede zorgt voor minder kans op opleiding, een
slechtere gezondheid, schaamte, sociaal isolement, stress en depressieve
gevoelens. GroenLinks wil voorkomen dat mensen apart worden gezet en niet volwaardig
kunnen deelnemen aan onze samenleving. We omarmen het ideaal van een basisinkomen:
dat er een bodem is waar niemand doorheen zakt.
We zien het als onze opdracht om ruimte te bieden aan degenen die door oorlog, geweld en
vervolging recht hebben op bescherming. De wereld houdt niet op bij onze
gemeentegrenzen.
Niet alleen het geluk en welzijn van mensen vinden we belangrijk, maar ook van dieren.
Dierenwelzijn gaat over het leven dat dieren hebben en hoe ze verzorgd
worden. Daarbij gaan we uit van de behoeften van het dier.
WAT
We willen met een brede blik kijken naar wat nodig is om het welzijn en de gezondheid van
onze inwoners te verbeteren. Daarbij is de vraag van de inwoner leidend en niet de regels,
procedures en de belangen van de verschillende betrokken partijen.
Wij kiezen voor een sterk preventief beleid en het verkleinen van
gezondheidsachterstanden. Een goede sociale infrastructuur op wijk- en dorpsniveau vormt
daarvoor de meest belangrijke voorwaarde. Het meest effectief zijn doelgerichte
activiteiten voor specifieke groepen inwoners.
Voor inwoners die het zonder steun niet redden op de arbeidsmarkt dient een vangnet te
bestaan dat is gebaseerd op het recht op inkomensbescherming. We bieden daarin ruimte
om vanuit vertrouwen en op maat onze inwoners te kunnen ondersteunen bij het realiseren
van een betekenisvol leven.
We willen dat dierenwelzijn onderdeel wordt van gemeentelijk beleid waarbij er onder
andere beleid wordt ontwikkeld om het dierenwelzijn te toetsen. In de transitie naar
kringlooplandbouw wordt het dierenwelzijn geborgd en verbeterd.
GroenLinks vindt dat iedere gemeente zijn steentje dient bij te dragen aan de opvang,
huisvesting en inburgering van vluchtelingen en asielzoekers.
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HOE
•
Wij kiezen voor investeren in de samenwerking met lokale zorg- en welzijnspartijen en
willen af van de aanbestedingstrajecten.
•
De obstakels die de samenhang in het hulpaanbod in de
weg staan worden opgeruimd. Dat vraagt niet alleen om een systeemverandering, maar
ook om een cultuuromslag. Er zal geïnvesteerd worden in verdere professionalisering
van medewerkers die binnen een integraal team (gaan) samenwerken.
•
Wij willen samenwerking tussen zorgaanbieders bevorderen met kwaliteit als
uitgangspunt in plaats van concurrentie op basis van prijs.
•
De empathie en betrokkenheid van de uitvoerende professionals dient gewaardeerd te
worden door hen de mogelijkheid te bieden invloed uit te oefenen op het beleid. Juist zij
zijn in staat om de consequenties te overzien voor onze inwoners van voorgenomen
beleidskeuzes.
•
Het sociaal team bestaat uit zorgprofessionals die over een ruim mandaat beschikken
om zelfstandig beslissingen te nemen.
•
Bij meer complexe hulpvragen die betrekking hebben op meerdere leefdomeinen willen
we dat er vanuit één team wordt gewerkt met één aanspreekpunt voor de inwoner. Dat
team kan bestaan uit één of meer medewerkers van het sociaal team aangevuld met
deskundigheid vanuit andere disciplines.
•
De gemeentelijke regelingen in het kader van inkomensondersteuning en
armoedebestrijding dienen gebaseerd te worden op vertrouwen in onze inwoners en
altijd mogelijkheden te bieden voor maatwerk.
•
Wij sluiten aan bij experimenten met een basisinkomen.
•
Verzoeken van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor het bieden van
opvang worden proactief opgepakt.
•
We gaan voor een geïntegreerde aanpak van de inburgering waarbij
taalverwerving, opleiding, arbeidsdeelname en participatie in de samenleving in
onderlinge samenhang worden gerealiseerd.
•
Het te ontwikkelen gemeentelijk beleid ten aanzien van dierenwelzijn wordt gebaseerd
op de Vijf Vrijheden (vrij van honger en dorst, vrij van ongemak, vrij van pijn, verwonding
en ziekte, vrij van angst en stress en vrij om normaal gedrag te vertonen).
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3. DUURZAAM LEVEN
WAAROM
GroenLinks wil een duurzame toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Daarom willen
wij er nu alles aan doen om klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast maken we
werk van klimaatadaptatie. De gevolgen van de klimaatverandering zijn op veel plekken in
Nederland en de wereld al zichtbaar. GroenLinks maakt daarom naast de aanpak van
verdere klimaatverandering ook werk van omgaan met de huidige realiteit. Wij zetten in op
klimaatrechtvaardigheid waarbij we de kosten van de maatregelen eerlijk verdelen. De
gemeente helpt inwoners bij het nemen van duurzame keuzes en draagt ook haar financiële
steentje bij. We organiseren dit samen met inwoners en bedrijven. GroenLinks staat voor
een gemeente die duurzame initiatieven stimuleert en ondersteunt. Bij alle investeringen die
de gemeente zelf doet is duurzaamheid een eis. Overbetuwe neemt een voorbeeldrol op
zich voor onze bedrijven, inwoners en andere gemeentes in de regio.
WAT
Overbetuwe is uiterlijk in 2030 een CO2-neutrale gemeente. In onze CO2-neutrale gemeente
gebruiken we zo weinig mogelijk energie en de energie die we opwekken is hernieuwbaar.
Woningen zijn goed geïsoleerd en wekken energie op. Alle inwoners leven in een groene en
duurzame leefomgeving. We halen de natuur de dorpen in, verbinden alle natuur met elkaar
en zorgen voor zoveel mogelijk biodiversiteit. Zie hiervoor ook het hoofdstuk Fijn wonen.
De mobiliteit is gezond, veilig en groen: langzaam verkeer zoals fietsers en wanderlaars krijgt
alle ruimte om veilig te bewegen. Als we sneller willen gaan gebruiken we het openbaar
vervoer en emissieloze voertuigen. De economie is gericht op lokaal
en circulair ondernemen, dus wat we lokaal produceren en bouwen
moet zoveel mogelijk weer als grondstof te gebruiken zijn.
HOE
•
Alle woningbezitters krijgen specifiek energieadvies op maat over besparingen, kosten
en opbrengst hiervan. Uitgangspunt hierbij is wat mensen nodig hebben om hun huis
energiezuiniger en comfortabeler te maken.
•
Voor inwoners die hun huis willen verduurzamen komt er naast de
duurzaamheidslening ook een financiële stimulans.
•
We maken werk van een lokale circulaire economie. De ontwikkelkracht van lokale
ondernemers staat hierbij centraal en duurzame initiatieven kunnen rekenen op brede
ondersteuning vanuit de gemeente.
•
Voor ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen komt er een investeringsfonds.
•
We investeren in doorfietsroutes en maken de dijken en de weg langs de Linge autoluw.
•
Jaarlijks inventariseren we fietsknelpunten en lossen deze in samenwerking met fietsers
op. Brommers en scooters moeten in de bebouwde kom op de rijbaan.
•
We stimuleren fietsen en lopen naar de (basis)school.
•
We zorgen voor veilige schoolroutes en een veilige schoolomgeving.
•
Bij aanleg van parkeervoorzieningen wordt voor voldoende laadpunten gezorgd om de
aanschaf en het gebruik en van elektrische auto’s verder te stimuleren.
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4. BEREIKBAAR BESTUUR
WAAROM
GroenLinks staat voor een open samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich overal
over kan uitspreken. In onze gemeente wonen mensen met verschillende achtergronden,
overtuigingen en voorkeuren. We willen ons allemaal thuis, gelukkig en veilig kunnen voelen
in onze gemeenschap. We zijn verschillend en tegelijkertijd willen we allemaal respectvol
bejegend worden en kansen krijgen. Dat delen we met elkaar.
De gemeente is er voor onze inwoners. In onze dorpen wonen vrije en mondige mensen.
Inwoners die invloed en zeggenschap willen over de plek waar ze samenleven, wonen,
werken en ontspannen. GroenLinks kiest voor een open en transparante bestuursstijl
waarbij proactief de samenwerking wordt gezocht met inwoners, organisaties, ondernemers
en andere overheden. We willen elkaar en onze gemeente versterken en de ruimte geven,
elkaar scherp houden en daadwerkelijk luisteren naar de ander zegt.
WAT
GroenLinks staat voor een gemeente die het contact zoekt met haar inwoners; ze informeert
en luistert naar hun behoeften, vragen, ideeën en (kritische) inbreng. Luisteren om te leren,
niet luisteren om te kunnen reageren.
We geven alle partijen de mogelijkheid om ideeën in te brengen. Verschillen tussen partijen
horen voor ons bij een levendige democratie. We willen een stap zetten naar een
samenwerking waarbij telkens vanuit ieders ambities en op basis van een inhoudelijk debat,
op het juiste niveau een transparante afweging gemaakt wordt in keuzes, alternatieven en
financiële haalbaarheid. GroenLinks staat voor een gemeente waarin iedereen welkom is.
We zetten actief in op een inclusieve samenleving. Iedereen, ongeacht afkomst,
opleidingsniveau of seksuele geaardheid, kan meedoen in Overbetuwe.
HOE
•
De gemeente communiceert passend voor alle doelgroepen.
•
De gemeente neemt de ruimte om meer maatwerk te leveren, of het nu gaat om het
vinden van werk of om zorg voor jongeren.
•
Inwoners dienen de kans te krijgen om mee te denken en mee te beslissen over zaken
die hen direct raken. Inwoners hebben vanaf het begin een actieve rol bij de inrichting
van hun leefomgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat de gemeente inwoners actief
betrekt bij de op- en bijstelling van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Het
zwaartepunt van de inspraak verschuift naar samenspraak aan de voorkant van het
proces
•
De gemeente ondersteunt inwoners(organisaties) financieel, materieel en personeel om
hun rol van meedenkende, meebeslissende en meewerkende inwoner waar te maken.
•
Er komt een gemeentelijke ombudspersoon.
•
We zijn voorstander van experimenten met nieuwe vormen van (directe) democratie.
Hierbij staat het inwinnen van informatie, uitwisseling van argumenten, tijd voor overleg
en een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen centraal.
•
GroenLinks is groot voorstander van een raadsakkoord in plaats van een akkoord
tussen coalitiepartijen waarbij de oppositie buiten spel staat. We staan de komende
jaren voor ingrijpende beslissingen en daarvoor is een zo groot mogelijk draagvlak een
belangrijke voorwaarde.
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5. LEEFBARE DORPEN EN
BUURTSCHAPPEN
WAAROM
Overbetuwe is een gemeente die bestaat uit prachtige dorpen en buurtschappen met ieder
hun eigen karakter en kleur. GroenLinks vindt het belangrijk dat mensen prettig met elkaar
samenleven en naar elkaar omkijken. Een gezonde, groene en sociale omgeving draagt
ontegenzeggelijk bij aan de gezondheid en het welbevinden van mensen. Juist in tijden van
oplopende tegenstellingen is het bevorderen van sociale cohesie van groot belang. We zien
helaas dat sommige inwoners zich terugtrekken in hun eigen bubbel en minder vertrouwen
hebben in de politiek en de rechtstaat. Sociale cohesie vormt echter de basis voor een veilige
en veerkrachtige samenleving. Investeren in de lokale gemeenschappen, dorpen, buurten en
wijken vinden we dus heel belangrijk.
Fijn wonen stelt ook eisen aan voorzieningen in onze dorpen. Daarom zet GroenLinks in op
bruisende dorpskernen met voldoende voorzieningen. Er moet in alle dorpskernen
voldoende ruimte zijn voor initiatieven en het bevorderen van een goed vestigingsklimaat
voor ondernemers. De fysieke omgeving en infrastructuur bepalen in belangrijke mate of
mensen zich veilig en prettig voelen in hun eigen woonomgeving. GroenLinks vindt dat er
meer aandacht moet zijn voor voldoende groen, biodiversiteit en kwaliteit van leven.
WAT
We willen dat er in alle lokale gemeenschappen plekken zijn waar mensen elkaar fysiek
kunnen ontmoeten, hulp kunnen krijgen bij hun vragen en ondersteuning bij initiatieven om
hun lokale omgeving te verbeteren. Een goede sociale infrastructuur vormt daarvoor de
voorwaarde. Alleen dan is er een basis voor bewoners om een gezonde en aantrekkelijke
sociale werkelijkheid tot stand te brengen.
We zetten in op een stevige lokale economie gericht op de leefbaarheid van dorpen.
Initiatieven gericht op duurzaamheid en een eerlijke economie worden extra
gestimuleerd. We stimuleren de aanleg van voldoende groen, veilige wandel- en fietsroutes
en ook de aanleg van tiny forests, biologische moestuinen en pluktuinen.
HOE
•
In alle wijken, dorpen en buurtschappen is een gemeenschapsvoorziening aanwezig in
de vorm van bijvoorbeeld een multifunctioneel centrum, een buurthuis, huiskamer of
bibliotheek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen worden
ondernomen.
•
In elk dorp wordt met de inwoners een dorpsgroenagenda opgesteld, waarbij inwoners
zelf bepalen hoe hun dorp of wijk gaat vergroenen. De gemeente ondersteunt bij de
uitvoering.
•
Het is voor alle dorpen en buurtschappen van belang dat er goede verbindingen zijn per
openbaar vervoer en fiets. Daarnaast geven we ruimte aan andere mogelijkheden voor
vervoer en transport, bij voorkeur op basis van fossielvrije brandstof. Wij denken hierbij
aan liftplaatsen, elektrische deelauto’s, een elektrische
dorpsauto of een boodschappenbus.
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•

•
•
•

•

Voor alle dorpen, buurtschappen is het van belang dat er goede verbindingen zijn per
openbaar vervoer en fiets. En dat er ook andere oplossingen
worden gecreëerd zoals (elektrische) deelauto's, liftplaatsen, een (elektrische)dorpsauto
of een boodschappenbus.
Meer mogelijkheden voor inwoners om mee te beslissen over hun straat, wijk of dorp.
Ondersteunen van lokale energie-initiatieven zoals WatBeters en windcorporaties.
Onveilige verkeerssituaties worden aangepakt, waarbij het uitgangspunt is dat
voetgangers en langzaam verkeer voorrang krijgen. In de bebouwde kom van alle
dorpen en buurtschappen geldt een maximumsnelheid van 30 km/u.
Bij het beoordelen van ruimtelijke plannen staat de natuur voorop. We herstellen
en beschermen onze landschappen en maken onze omgeving weerbaar tegen de
gevolgen van klimaatverandering.
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6. SPEERPUNTEN PER DORP/
BUURTSCHAP
•

•
•
•

•

•

•
•

•

Elst: voor ontwikkellocaties zoals De Pas, het Land van Tap en de stationslocatie zetten
we in op maximale participatie van inwoners en direct betrokkenen. GroenLinks gaat
voor een autoluwe Dorpsstraat om deze aantrekkelijker te maken voor het winkelend
publiek en om de verkeersveiligheid te vergroten. Het Europaplein wordt vergroend en
daarmee omgevormd tot een leefbaar plein.
Zetten/Hemmen: we willen de ontwikkeling van het Julianaplein als dorpshart versnellen
en zetten in op vergroening van het plein.
Heteren: voor de ontwikkellocaties in Heteren zetten we in op maximale participatie van
de inwoners en geven we voorrang aan bewonersinitiatieven.
Driel: naast de revitalisering van het dorpshart in Hart voor Driel zetten we in op de
ondersteuning van activiteiten binnen het kader van Samen Driel en op de realisatie van
een vitaal sportpark. Verder gaat GroenLinks voor het herplanten van bomen in de
Vogelbuurt en fruitbomen in de Kerkstraat.
Oosterhout: naast de realisatie van een multifunctioneel centrum wil GroenLinks
inzetten op een revitalisering van het dorpshart in Oosterhout en het vergroenen van de
openbare ruimte.
Valburg/Eimeren/Reeth/Homoet: aanpakken van het Molenhoekplein om dit geschikt te
maken voor activiteiten van bewoners. Extra inzetten op vergroening en
biodiversiteit om Valburg een groene en uitnodigende uitstraling te geven. GroenLinks
blijft zich verzetten tegen de komst van een railterminal. De gemeente staat inwoners
bij in hun verzet tegen dit prestigeproject en zet zich – als de plannen onverhoopt toch
doorgedrukt worden – in op maximale compensatie en afdoende verkeersmaatregelen.
Randwijk: verbeteren verkeersveiligheid rondom School met de Bijbel.
Herveld-Andelst: opknappen van het dorpshuis tot een multifunctioneel centrum waar
maatschappelijke functies als ontmoeten, zorg, bibliotheek, bewegen en cultuur
samenkomen.
Slijk-Ewijk: De realisatie van landschapspark De Danenberg laat al te lang op zich
wachten. We zetten in op het realiseren van een groene zone met mogelijkheden voor
(kleinschalige) recreatie en natuur, zoals in het oorspronkelijke plan bedoeld was.
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