Het is lekker leven in ons Oostzaan. Een populair dorp om in te wonen, te werken en te leven.
De Oostzaanse VVD is trots op ons dorp maar tegelijkertijd denken wij aan de toekomst. Hoe zorgen wij
ervoor dat wij trots kunnen blijven?
Meer inwoners betekent meer verkeer, een toenemende druk op onze voorzieningen en een nog groter tekort
aan woningen. Ambtelijke samenwerking met andere gemeenten is daarbij van groot belang.
Daarom wil de VVD hard werken om ons Oostzaan nog mooier en leuker te maken.
Maar Oostzaanse huizen bouwen zichzelf niet, stoepen worden niet vanzelf beter begaanbaar, buurten
knappen zichzelf niet op en straten worden niet vanzelf veiliger. Daar moet je wat door doen. De ideeën van
de VVD zijn niet alleen goed doordacht maar ook goed uitvoerbaar.
Niet roepen vanaf de zijlijn maar handen uit de mouwen steken.
• Oostzaan zelfstandig houden.
• Een nieuwe basisschool Rietkraag bouwen.
• Goede zorg voor alle Oostzaners.
Dát willen wij. Daar moet je wat voor doen.
• Sluipverkeer tegengaan.
• Dat de gemeente dienstbaar is aan jou en niet andersom.
• Ruimte geven aan agrarische ondernemers, die het Oostzanerveld goed onderhouden.
De afgelopen raadsperiode hebben we al veel bereikt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er is een dekkend AED-plan.
De OZB is niet verhoogd.
De subsidie voor de sportverenigingen is verhoogd.
Jeugdbeleid is ontwikkeld.
Is er een blijvende ondersteuning voor Stichting Vrienden van het Oostzanerveld
Alle grond op Skoon en Bombraak zijn verkocht.
De VVD heeft ervoor gezorgd dat buslijn 392 is behouden.
Eindelijk is er toerisme-ontwikkeling.
Er is geen vaarbelasting ingevoerd.
De dagbesteding in de Lishof is behouden.

De VVD wil de komende raadsperiode nog meer bereiken voor ons mooie dorp.
•
•
•
•
•
•

Wij willen de Oostzaanse cultuur behouden.
De sporthal behouden.
Het verkeer beter laten doorstromen.
Veiligheid voorop.
Meer ruimte voor kinderen.
Meer huizen bouwen. En daarbij horen goede stoepen en goede groenvoorzieningen.

Dat wordt hard werken!
De Oostzaanse VVD is er voor alle Oostzaners.
Rosemarijn Dral, lijsttrekker VVD Oostzaan
Kies voor doen. Stem op 21 maart VVD

