VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 - 2022 GROENLINKS OOSTZAAN
Voor een zelfstandig, veilig, groen en sociaal Oostzaan
Onze belangrijkste speerpunten :
Oostzaan zelfstandig
De politiek moet dicht bij de bewoners staan en daarom moet Oostzaan zelfstandig blijven.
Samenwerken met andere gemeenten, zoals dat nu al het geval is met de gemeente Wormerland,
garandeert onze onafhankelijkheid en betekent gedeelde ambtelijke kosten en meer kwaliteit.
GroenLinks blijft streven naar uitbreiding van de samenwerking.
Oostzaan (verkeers)veilig
• Uitbreiden van 30 km-zone
• Ontwikkelen van een (jeugd)fietsplan voor het gehele dorp
• Veilige oversteken oa over het Zuideinde en behoud stoplicht de Kolk.
Gezonde leefomgeving Oostzaan
• Meetpunten om (ultra)fijnstof en andere schadelijke stoffen vast te stellen.
• Geen verbreding van de A8 en de snelheid op de A8 en A10 terugbrengen naar 80 km/u
Oostzaan Groen en Dieren welzijn
* het uitvoeren van de Structuurvisie Groen.
* Geen aantasting van het Oostzanerveld.
* Geen evenementen in het Twiske tijdens het broedseizoen en passende activiteiten op het gebied
van sport en recreatie.
* Vernieuwen nota dierenwelzijn.
Oostzaan Sociaal.
* Versterking van de positie van vrijwilligers en mantelzorgers.
* Het realiseren van een hospice in Oostzaan
* Realiseren van arbeidsplaatsen voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt
Woningbouw/huisvesting scholen.
* Het realiseren van woningen voor jongeren.
* Realiseren van meer sociale huurwoningen en bevordering doorstroming (huur) woningmarkt.
* Het ontwikkelen van een visie op de huisvesting van ouderen.
* (ver)nieuwbouw de Rietkraag.
Sport en cultuur
* Behoud van de sporthal.
* Het moderniseren van de bibliotheek.
Duurzaamheid
* Bouw van betaalbare en energiezuinige woningen.
* Behoud en uitbreiding bomen en plantsoenen.
* Informatie inwoners voor verduurzaming woningen
* Waar mogelijk realiseren van financiële ondersteuning voor duurzaamheidsmaatregelen.
Burgerparticipatie
Inwoners blijven betrekken bij belangrijke onderwerpen met name als het gaat over de directe
leefomgeving.
STEM GROENLINKS. LIJST 2. BERT JONGERT
Voor het complete programma en onze 22 kandidaten
www.groenlinksoostzaan.nl Ook via Facebook.
Foto campagne poster hier

