GROENLINKS WAALRE WENST U...
EEN FRISSE BLIK OP DE TOEKOMST
Democratische vooruitgang

Met de voortdurende blik naar
voren en met optimisme en vertrouwen kunnen we bouwen
aan een eerlijke, sociale, duurzame en gezonde toekomst, voor
nu en voor de generaties na ons.

De huidige raadsperiode is een
behoorlijk enerverende tijd geweest voor vele bewoners en
organisaties in ons mooie dorp,
veroorzaakt door goede en
minder goede ontwikkelingen.
Door een aantal maatregelen
vanuit ‘Den Haag’ is een deel van
het sociale zorgstelsel op ons gemeentelijke bordje terecht gekomen. Te krappe financiering heeft
geleid tot ongewenste bezuinigingen op sociale faciliteiten, openbaar vervoer, openbare ruimte.
Maar het verwoeste gemeentehuis is weer opgebouwd en herrezen in duurzame gedaante.
Dankzij initiatief van GroenLinks
op de oude locatie.
We zijn blij met resultaten van
kwesties die door GroenLinks
op de agenda zijn gezet
n Het fietspad over de oude
spoorbaan naar Valkenswaard,
dat na een heel lang proces tot
uitvoering is gekomen;
n De oprichting van de energie
coöperatie WEL die inmiddels
concrete resultaten levert aan de
bewoners;
n De herbouw van het gemeentehuis op de oude lokatie met behoud van het monument;
n Duurzaamheid wat gaandeweg in het staande beleid wordt
doorgevoerd;
n De N69 problematiek waarin
langzaam maar zeker – eindelijk –
beweging in komt.
Nog zorgen over veel zaken
n De uitvoering van de herinrichting van de Markt in Waalre waar
de fietsers onverantwoorde risico’s lopen;
n De stofwolken op de Hutdijk
die de gezondheid bedreigen en
niet effectief worden aangepakt;
n De afbraakplannen voor het

Hazzo, waar zoveel meer en beter
mogelijk is;
n Het tekort aan sociale woningbouw waar Waalre en de hele regio mee te maken heeft;
n De krampachtige en minimale
hulp voor statushouders;
n Het gebrek aan beleid betreffende vuurwerkoverlast;
n Het achterstellen van fietsers
in beleid en uitvoering;
n Het onvoldoende integreren
van duurzaamheid en transitie in
alle beleid en ontwikkeling.
n Het ontbreken van een deugdelijk seniorenbeleid.
n Groener bomenbeleid.

Dat doen we niet alleen, maar
als een constructief team in de
democratisch gekozen gemeenteraad, waar we met vereende
krachten de belangen van alle
bewoners behartigen.
Actieve gemeenschap
Ook naast de bestuurlijke zaken
in het gemeentehuis zijn we als
fractie, leden en sympatisanten
actief in onze dorpskernen, gemeenschapshuizen,
verenigingen, scholen en organisaties. De
progressieve geest wordt steeds
meer zichtbaar door initiatieven
als WEL, buurttuinen, buurtver-

Uitvoering is kritische factor

We zijn mede-aanstichter van het
fietspad over de oude spoorbaan,
en blij met de realisatie hiervan,
maar wat betreft het tracé zagen
wij een misser, zodat we tegen
deze invulling hebben gestemd.
Het plan voor een zonneweide
dat nu ontwikkeld wordt, druist in
tegen de manier waarop wij vinden dat het zou moeten. In plaats
van een doods panelenveld met
een hek van 2 meter hoog eromheen, willen wij combinaties met
parken, met biologische landbouw, parkeer- en platte daken
en geluidsschermen.
Vóór zonne-energie, maar tegen
te rigide uitvoering dus.

Preventie is veel meer dan kostenbesparing

De kosten voor diverse zorg- en
welzijnfuncties die de gemeente
heeft, komen voor een deel zo
hoog uit omdat er veel te weinig
aan preventie wordt gedaan.
Het achteraf repareren van zaken die mis gaan is niet alleen
veel duurder maar ook inhumaan en onrechtvaardig.

Wij willen een college dat met visie en deskundigheid, structureel
en pro-actief maatregelen neemt
die een positieve en preventieve
uitwerking hebben.

Sociale innovatie, participatiesamenleving en solidariteit moeten sleutelwoorden worden voor
nieuw beleid.
Sociale creativiteit

Er is nog een wereld te winnen
door consequent de heldere uitgangspunten te verdedigen en
doelgericht te ontwikkelen: op
weg naar een duurzame, sociale
en groene gemeente.

Nieuw beleid en projecten worden niet altijd vertaald naar een
uitvoering die optimaal duurzaam en sociaal is. GroenLinks
trekt daarom regelmatig aan de
bel als het naar onze mening
niet juist wordt ontwikkeld.

fruit plukken èn lange-termijnbeleid op gebieden groen, creatief
en duurzaam is absoluut onvoldoende in ontwikkeling.

enigingen, educatieve, sociale
en recreatieve activiteiten in gemeenschapshuizen en scholen.
Potentiële inkomsten
De veelgeroemde aantrekkelijkheid van het groene karakter van
Waalre is onvoldoende tot ontwikkeling gekomen in profilering,
faciliteiten en stimulering:
n Groene en duurzame bedrijvigheid en creatieve industrie;
n Welzijn-, recreatie- en gezondheidseconomie;
n Hernieuwbare energie;
n Innovatieve woonvormen.
Integrale ontwikkeling van een
duurzame samenleving begint bij
de concrete kansen die voor de
hand liggen. Het laaghangende

Eenzaamheid leidt tot sociale en
gezondheidsproblemen, ongelijkheid leidt tot uitsluiting, agressie
en vandalisme, sociaal isolement
leidt tot minder participatie en
minder veiligheid.
Laten we zorgen dat we onze leefen woonomgeving zodanig inrichten dat er aanzienlijke verbetering
optreedt in culturele, sociale en
maatschappelijke kwaliteit. Laten
we de sociale creativiteit pro-actief stimuleren en ondersteunen.
Investeren in een fijne en toegankelijke omgeving. Met vrolijke
kunst de straat tot leven wekken,
met aanstekelijke theatermakers
mensen blij maken en met vereende krachten de sociale veerkracht vieren.
Onze blik naar voren, ons optimisme koppelen we aan een kritische beoordeling van gemeentebeleid en uitvoering. We staan
open voor vernieuwing, nemen
initiatief voor noodzakelijke en
wenselijke ontwikkeling, en durven te investeren in de vooruitgang.

We staan open voor suggesties en
vragen: mail de fractieleden
- pare@glwaalre.nl
- jokebeuger@hotmail.com
En bezoek de website glwaalre.nl
en Facebook pagina GLWAALRE.

