
Onze kandidaten:

Stem voor
VERANDERING!

5 Ingrid van Veldhuizen, Ursem
6 Robin Wacanno, De Goorn
7 Karin Rietveld, Avenhorn
8 Eveline Rutten-Teuben, Ursem

1 Karin van der Gaast, Ursem
2 Saskia Borgers, Spierdijk
3 Fred Doodeman, Ursem
4 Frank Scholtens, Spierdijk

PvdA, GroenLinks en D’66 hebben 
de krachten gebundeld voor een links 
alternatief. Je kiest voor dit alternatief 
door op de gecombineerde lijst 5 te 
stemmen.

Met je stem zullen we de acties van 
onze vijf punten uit ons verkiezings-
programma waarmaken; De schijf van 
vijf. Wij willen ons samen met jou 

inzetten voor: een gezonde, duurzame, 
aandachtsvolle en aantrekkelijke 
leefomgeving waar we nog jaren met 
plezier wonen, werken en recreëren. 
Daarvoor hebben we de onderstaande 
vijf acties voor je in petto.
 
Wil je meer weten wat we gaan doen? 
Lees dan het volledige programma op 
onze website en raak overtuigd!

Stem 21 maart lijst 5: 
PvdA-GroenLinks!

website: pvdagroenlinkskoggenland.nl
Volg ons op Facebook of Twitter
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De schijf van vijf!

Sociaal: Meedoen
Iedereen doet mee in Koggen-
land! Voor de inwoner die zich 
eenzaam voelt of dementerend 
is, doet de PvdA/GroenLinks er 
alles aan om je te betrekken bij 
initiatieven. 

Ben je hulpbehoevend en kun 
je jouw zorg zelf niet betalen? 
Wij zorgen ervoor dat je de 
ondersteuning krijgt die nodig 
is. Ben je jong en ben je op 
zoek naar activiteiten bij jou in 
de buurt? Kom dan met een 
onwijs goed plan en bespreek 
dit met ons. 

AKTIES:
✔  De Tafel van Veel – samen 

eten in Koggenland 
✔  Dementievriendelijk 

Koggenland 
✔ Actief voor de Jeugd 
✔  Kunstkringen krijgen 

subsidie 
✔  Steun in je rug als je 

het niet alleen redt

Duurzaam Koggenland
Koggenland is ook verant-
woordelijk voor onze toekom-
stige generaties en de aard-
bevingsschade in Groningen. 
Door nu energiemaatregelen 
te nemen investeren we in 
onze luchtkwaliteit en worden 
we onafhankelijk van de 
gasvoorziening

AKTIES:
✔ Lokale energie opwekking
✔  Duurzame ondernemers 

kansen geven 
✔  Asbest van het dak, 

zonnepaneel erop
✔  Zonnepanelen op 

openbare gebouwen 
✔ Bouwen gasvrije woningen

Aantrekkelijk Koggenland 
Het groene en open karakter 
van Koggenland vinden we 
van grote waarde met daarin 
ons mooie cultuur historische 
erfgoed. Hier zijn we trots op, 
en we doen er alles aan dat 
dit zo blijft. 

AKTIES:
✔  Roundup verbieden, 

wel inzaaien bloemen
✔  Planten van fruit- en 

notenbomen 
✔  Een dorpsbos Ursem 

tevens voedselbos
✔  Watertappunten voor 

vullen flesjes

Veilig: naar school of winkel 
via verantwoorde fi ets- en 
wandelroutes.
Aan een sporadisch rijdende 
bus en de overvolle buurtbus 
heeft niemand iets. We willen 
een aanbod dat past bij de 
behoefte van de inwoners. 
De huidige verkeerssituatie op 
de Bobeldijk is ontoelaatbaar. 
De Bobeldijk krijgt vrij baan 
voor de fi etser, de automobilist 
is te gast. 

AKTIES:
✔  Fietsveilige zones naar de 

steden
✔  Uitbreiding van een 

Openbaar Vervoernet 

Wonen: betaalbare, 
gevarieerde woningen en 
goede voorzieningen.
We zijn voor nieuwbouw als 
het nodig is voor de inwoners. 
Wel willen we dat dit volgens 
de uitgangspunten van 
duurzaamheid en energie
neutraal gebeurd, met een 
breedbandverbinding en 
los gekoppeld van de 
gasvoorziening.

AKTIES:
✔  Bouwen van nieuwbouw 

dichtbij voorzieningen 
✔  Duurzaam en energie-

neutraal bouwen
✔  Steun voor de stolp-
 eigenaar

KOGGENLAND

9 Sierd van Randen, Obdam
10 Piet Arentsen, Berkhout
11 Arie van den Brand, Wogmeer
12 Frank Schuitemaker, Berkhout
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