“Werkgelegenheid in
Tholen groeit meer dan
gemiddeld. Nu nog
banen voor mensen
met achterstand tot de
arbeidsmarkt!”

Jan Heshof
nummer 1

“Kies nu voor goed
onderwijs, ruimte voor
natuur en inspirerende
initiatieven voor een
mooie toekomst voor
onze kinderen.”

Nancy Raas-Tophoven
nummer 4

LAAT UW STEM HOREN, KIES VOOR EEN SOCIAAL GEZICHT
WEBSITE
FACEBOOK
DATUM

KIES VOOR EEN SOCIAAL GEZICHT

SCHONE
ENERGIE

Jacques Dekkers
nummer 2

“Prettig wonen op
Tholen, dus betaalbare
en duurzame woningen
voor iedereen met
goede voorzieningen in
de kernen!”

Bart Krijnen
nummer 3

"Kies nu voor kansen
voor iedereen ongeacht
geslacht, etnische
achtergrond, geloof,
handicap, seksuele
gerichtheid: respect!”
voor elkaar"

www.pvdagroenlinkstholen.nl
www.facebook.com/pvdagroenlinkstholen
gemeenteraadsverkiezingen woensdag 21 maart 2018
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BETAALBAAR
WONEN

ZORG
DICHTBIJ

MEER
WERK

een sociale samenleving, met respect voor elkaar
een financieel gezond Tholen
voldoende werkgelegenheid
bestrijding armoede
respect voor natuur en milieu, gebruik van schone energie
tegen vereenzaming, meedoen naar vermogen
aandacht voor alle woonkernen op Tholen
voldoende betaalbare woningen
steun voor bewonersinitiatieven in eigen wijk en buurt
goed onderwijs en een mooie toekomst voor onze kinderen
aandacht voor ZZP’ers en ondernemersinitiatieven
stimuleren duurzaam toerisme

De gemeente Tholen neemt besluiten over u, uw directe
woonomgeving en uw welzijn. Als inwoner weet u zelf waar het
wel en niet goed gaat in uw buurt en gemeente.
PvdA/Groen Links zet zich in voor een sociaal en groen Tholen.

DOELSTELLING WERK & ECONOMIE
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Met ondernemers in de regio worden afspraken gemaakt over stage- en
leerwerkplaatsen.
Een baan, werkervaringsplaats of dagbesteding bevordert sociale integratie en
gevoel van eigenwaarde.
Bedrijven worden aangetrokken die milieuvriendelijk werken om zo
duurzaamheid én werkgelegenheid te versterken.
Huishoudens met lage inkomens ondersteunen om te voorzien in
levensbehoeften en mee te kunnen doen aan sport en cultuur.
ZZP-ers die een bedrijf willen starten ontvangen informatie en ondersteuning.
Stimuleren duurzaam toerisme.

DOELSTELLING WONEN & LEEFBAARHEID
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Nastreven dat nieuwbouw energieneutraal wordt ontworpen en gebouwd.
Kiezen voor goed geïsoleerde woningen. Ook interessanter voor kopers door
een lage energierekening.
Waarborgen van een veilige woonomgeving waar mensen zich vrij voelen om
te gaan en staan waar ze willen. Optreden tegen overlast moet veiligheid en
leefbaarheid waarborgen.
Iedereen heeft recht op goede, betaalbare woonruimte. Goede afspraken met
woningcorporaties zijn nodig.
Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Dat vereist
geschikte woningen.
Elke woonkern verdient een ontmoetingsplek waar bewoners elkaar
ontmoeten en ideeën kunnen uitgroeien tot nieuwe initiatieven.
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Ondersteuning door de juiste mensen en instellingen bij elkaar brengen.
Betaalbare en laagdrempelige zorg voor mensen die dat nodig hebben.
Mensen met een beperking of chronisch of psychosociaal probleem
ondersteunen om te kunnen blijven meedoen.

Kansen voor iedereen, ongeacht geslacht, etnische achtergrond, geloof,
handicap, of seksuele gerichtheid.
Een goede start voor elk kind, in een gezonde omgeving en met onderwijs dat
talenten ontwikkelt.
Jongeren uitdagen om zich in te zetten voor anderen en zelf
verantwoordelijkheid te dragen.
Sporten stimuleren omdat het gezond is en ook bij draagt aan het leggen van
sociale contacten, integratie en tolerantie.
Meer aandacht voor kunst en cultuur, noodzakelijk voor persoonlijke
ontwikkeling en ontspanning.

DOELSTELLING NATUUR & MILIEU
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Ook voor toekomstige generaties kiezen voor schone lucht en waardevolle
natuur, voor energiebesparing en duurzame energie.
Ruim baan voor burgerinitiatieven die energie willen opwekken of besparen.
Bureaucratie en trage procedures worden vereenvoudigd.
Bewoners die in hun eigen omgeving groen willen inrichten, zoals door aanleg
van moestuinen, bloementuinen of speelaanleidingen, krijgen kansen.
Afval is vaak herbruikbare grondstof. Restafval moet worden ontmoedigd.
Bevorderen van natuur, recreatie en sport is aantrekkelijk voor inwoners.
Blijven aandringen op sluiting kerncentrale Doel.
Stappen ondernemen richting Tholen energie-onafhankelijk.
Stimuleren biodiversiteit.

