KIES VOOR OOSTZAAN, STEM

D66

Afgelopen jaren was D66 de ‘verbindende’ factor in een stabiele coalitie. D66 wethouders en
raadsleden kregen het nodige voor elkaar. In goede samenwerking met College, coalitie en
Raad kwamen o.a. de financiën op orde, werd ingezet op het vroegtijdig en actief betrekken
van inwoners, kreeg de samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, sport en cultuur
vorm, werd de nieuwbouw en de uitbreiding van de Noorderschool gerealiseerd, bleef de
bibliotheek behouden, werd ingezet op gericht armoedebeleid en schuldhulpverlening en
werd dierenwelzijn op poten gezet. Er is de komende jaren nog meer om voor elkaar te
krijgen. Dat wil D66 doen op onderstaande thema’s en in gesprek met Oostzaners!
Ons verkiezingsprogramma “D66 krijgt het voor elkaar” staat op onze website
https://oostzaan.d66.nl. Volg ons via Twitter @D66Oostzaan en Facebook @D66OZ.
Contact met lijsttrekker Siefko Julius en onze kandidaten kan via info@d66oostzaan.nl.
Goed wonen:
Duurzaam wonen in de groene buffer. Inzet op luchtkwaliteit en openbaar groen. 80 km. op
A8 en A10. Gevarieerd woningaanbod met sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen.
Duurzame energie voor iedereen o.a. via een ‘zonnecollectief’. Veilige fietsroutes en goede
stoepen. Een gevarieerd verenigingsleven en cultuuraanbod.
Goed onderwijs:
Onderwijs, jeugd en sport. Nieuwbouw voor De Rietkraag. Het budget omhoog voor
jongerenwerk. Behoud van de sporthal. Steun voor sportverenigingen.
Goede zorg:
Goede jeugdhulp. Maatwerk bij zorg en WMO. Eigen regie van cliënten. Ondersteuning van
mantelzorgers.
Iedereen doet mee:
Inzet op werk en deelname aan onze samenleving. Gericht armoedebeleid,
schuldhulpverlening en inzet voor kinderen uit huishoudens met een laag inkomen.
Goed bestuur en financiën op orde:
Oostzaan zelfstandig. Een dorp met een menselijke maat. Directe en korte lijnen voor
inwoners, organisaties en ondernemers. Noodzaak voor een brede en stabiele coalitie en
een goed gemeentebestuur. Dan zijn zoveel mogelijk inwoners, die vroegtijdig en actief
betrokken worden, vertegenwoordigd. De financiën moeten op orde blijven.
Tot slot; D66 blijft zich inzetten voor het welzijn van de vele (huis)dieren in Oostzaan!

