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ONZE LIJSTTREKKER
AAN HET WOORD
Een duurzaam en groen dorp waar mensen naar elkaar omkijken. Waar
iedereen helemaal zichzelf mag zijn, kan werken en groeien. Én een fijne plek
heeft om te wonen. Voor ons is dit geen sprookje, maar een realistisch ideaal.
In Waalre gaan wij de klimaatverandering aanpakken en discriminatie en
intolerantie passen niet in ons straatbeeld. Nu de verandering in Den Haag
uitblijft, pakken wij het heft in handen. Samen veranderen we Waalre. 

Waalre is voor mij het dorp waar we samen de natuur in gaan en elkaar een goede
dag wensen. Waar we onze buren kennen en er voor ze zijn. Het dorp van het met
elkaar doen; van Halloweenoptochten, carnavalsverenigingen tot de Vliegerdag. Een
dorp dat sociaal en solidair is. Het dorp van samen. 

Zes jaar geleden werd ik met open armen ontvangen toen ik het voor het eerst
kennismaakte met ons dorp. De warmte die ik toen voelde is alleen nog maar
gegroeid. Van Den Hof tot op de Markt; in onze dorpskernen wordt je altijd met een
glimlach onthaald door de lokale ondernemers. Dan is er nog de prachtige, diverse
natuur. Het kan niet anders dan daar verliefd op te worden. 

Met de schoonheid van ons dorp kan ik pagina’s vullen. Toch hangen er grijze wolken
aan de hemel. We staan als gehele samenleving voor een aantal grote opgaven. Het
wordt voor starters, studenten, gezinnen en ouderen steeds moeilijker om een
woning te vinden. Juist in Waalre is de wooncrisis voelbaar aanwezig met een
gemiddelde huizenprijsstijging van maar liefst 34%. Daarnaast wordt de kloof tussen
rijk en arm steeds groter en kunnen we haast spreken van voorlopers en
achterblijvers. Iedereen moet een eerlijke start kunnen krijgen en dat is nog lang niet
het geval. Ook de klimaatverandering roept om collectieve actie. Om onze mooie
bossen te behouden, de luchtkwaliteit - en zo ook onze gezondheid - te verbeteren
en de opwarming van de aarde een halt toe te roepen springen we in de bres. 

GroenLinks kiest ervoor om de handschoen op te pakken en te kiezen voor
verandering. We kiezen om verder te kijken dan de komende vier jaar. Een
verandering vóór de toekomst van onze gemeente en mét haar inwoners. We kiezen
voor een menselijk, eerlijk en duurzaam Waalre. Wat daarin onze plannen zijn lees je
in dit verkiezingsprogramma. 

Ik wens je veel leesplezier!

Anna Robin van Gestel
Lijsttrekker GroenLinks Waalre
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Zorg voor iedereen

Laagdrempelige, toegankelijke, passende  zorg voor alle inwoners tot in de
diepste haarvaten van het dorp; daar gaan we voor. Gezondheid is voor ons
erg belangrijk en mensen staan voor ons centraal; niet geld of organisaties.
Daarom investeren we in preventie en bieden we structureel hulp aan
mensen die dat nodig hebben. 

Samen gezond: Als je hulp nodig, hebt wil je dat zorgverleners naar je luisteren en
nauw met elkaar samenwerken. We gaan daarom voor een betere samenwerking
tussen de zorgaanbieders binnen de gemeente én de regio. 

Kennis en kunde: Van de kennis en het netwerk van maatschappelijke organisaties
maken we actief gebruik. Zo wordt de samenloop van problemen eerder herkend en
kunnen ook zorgmijders bereikt worden. 

Zorg draag je niet alleen: Mantelzorgers hoeven er niet alleen voor te staan. We
pleiten voor betere ondersteuning van mantelzorgers. Jonge mantelzorgers krijgen
meer aandacht en begeleiding. 

Ervaring is de beste leerschool: Wanneer beleid gemaakt wordt op het gebied van
jeugd, welzijn of zorg praten we niet over mensen, maar mét de mensen. Door het
betrekken van ervaringsdeskundigen maken we passend beleid. 

Maatwerk: Verantwoording is nog te vaak gericht op controleren, in plaats van
verbeteren en samen leren. GroenLinks wil dat professionals en organisaties meer
ruimte voelen om de juiste keuzes te maken en hun aanbod te ontwikkelen. We
stoppen met het “minuutdenken” en zorgen ervoor dat mensen de hulp en tijd
krijgen die zij nodig hebben. 

HOOFDSTUK 1 MENSELIJK 
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Jeugdzorg: De jeugd is de toekomst, maar sommige kinderen en jongeren
stappen met een valse start het volwassen leven in. Door het hele land zijn er
problemen met jeugdzorg door onder andere tekorten aan gekwalificeerd
personeel. GroenLinks wil meer investeren in de jeugdzorg. Daarnaast zetten we
in op een betere samenwerking tussen de gemeente, scholen en
jeugdzorgorganisaties.

Bereikbaar en toegankelijk: Wanneer je ergens tegenaan loopt en hulp nodig
hebt kan de drempel erg hoog zijn. GroenLinks wil daarom een laagdrempelig
stappenplan introduceren dat inwoners en de gemeente helpt om zo snel
mogelijk op de juiste plek voor de juiste hulp terecht te komen. 
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Wie maakt doet mee

Met elkaar maken we het dorp waar we allemaal graag in leven. Van cultuur
tot sport en van ideeën tot uitvoering. Waalre heeft geen bioscoop,
schouwburg of concertgebouw maar wel een rijk verenigingsleven en lokale
initiatieven op het gebied van cultuur. Sport zet aan tot regelmatig bewegen en
is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid van jong en oud.
Verenigingen op het gebied van sport en cultuur zijn voor veel inwoners een
belangrijke pijler van hun sociaal netwerk. 

Cultuur van, voor en door iedereen: Kunst en cultuur dragen bij aan
zelfontplooiing en de mentale gezondheid van onze inwoners. GroenLinks vindt het
onbegrijpelijk dat in de afgelopen vier jaar nauwelijks budget beschikbaar was voor
cultuur. We willen geld vrijmaken om cultuur laagdrempelig toegankelijk te maken
voor alle inwoners. Om lokale initiatieven te stimuleren moet de gemeente een
cultuurmeldpunt of lokale cultuurgids faciliteren en het Huis van Waalre beschikbaar
stellen voor een jaarlijkse “Waalre ‘s got talent” show. GroenLinks wil alle scholen
stimuleren om mee te doen aan het programma voor cultuureducatie.



Sport voor iedereen: Sport en bewegen moet voor iedereen toegankelijk,
betaalbaar en bereikbaar zijn. GroenLinks wil drempels weghalen voor de mensen
om te gaan sporten en stimuleren kinderen en jongeren van jongs af aan om te
bewegen. We willen het Preventieakkoord Waalre uitvoeren en onderzoeken of het
Sjors Sportief programma kan worden uitgebreid naar jongeren in de leeftijd van 12
tot 18 jaar. We stimuleren beweging in de natuur en het buitengebied bijvoorbeeld
door nieuwe wandel- of fietsroutes. 

Iedereen moet mee kunnen doen: GroenLinks staat voor een inclusieve een veilige
samenleving voor iedereen en een gemeente waar je mag zijn wie je bent. Ongeacht
waar je vandaan komt, waar je in gelooft of van wie je houdt. We tolereren geen
discriminatie en racisme. GroenLinks wil dat de gemeente zich uitspreekt als
LHBTIQ+ vriendelijke omgeving en een laagdrempelig aanspreekpunt inricht voor
kinderen en jongeren met vragen over LHBTIQ+ acceptatie. We zoeken een geschikte
locatie voor een regenboog zebrapad, bij voorbeeld over de Eindhovenseweg. 
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Toegankelijkheid: De gemeente zorgt dat zij voldoet aan het VN verdrag Handicap.
Hiervoor worden ideeën opgehaald bij mensen met een fysieke of psychische
beperking. Zij weten als geen ander hoe we er als gemeente voor kunnen zorgen dat
gebouwen, websites, de openbare ruimte en alle andere aspecten van onze
samenleving ook voor hen beter toegankelijk worden.

Nieuwkomers: Of je nu expat bent, statushouder of als kenniswerker in de
Brainport Regio werkt: Iedereen is welkom in Waalre. Integratie komt van twee
kanten: het contact tussen nieuwkomers en Waalrenaren moet daarom vanuit de
gemeente en vanuit lokale initiatieven worden bevorderd. Voor de partners van
kenniswerkers is het belangrijk dat ze sociale contacten kunnen opbouwen, de taal
leren en (vrijwilligers)werk kunnen vinden. In samenwerking met de regio zorgen we
dat de kinderen van nieuwkomers de taal leren en kunnen instromen op onze
basisscholen. Een goed sportaanbod en sterke cultuursector kunnen dit versterken
en ondersteunen.

"Ik sta voor een Waalre waar je mag zijn wie je bent. Waar het
niet uitmaakt of je in een flat of een villa bent geboren. Waar je
wordt geaccepteerd; ongeacht je afkomst, waar je in gelooft en

van wie je houdt. Ons dorp moet een plek zijn waar iedereen
mee kan doen. Ook als je een fysieke of mentale beperking hebt.

Toegankelijkheid staat voorop. "
ANNA ROBIN VAN GESTEL · LIJSTTREKKER



HOOFDSTUK 2 EERLIJK 

Betaalbaar wonen voor iedereen 

Voor starters, gezinnen en ouderen is het steeds moeilijker om in ons dorp te
wonen. De huizenprijzen en huren blijven maar stijgen. Pandjesbazen en
speculanten zijn rijker geworden ten koste van de samenleving. GroenLinks wil
een eerlijke aanpak van de wooncrisis. Villa’s en luxe apartementen lossen de
wooncrisis niet op. Betaalbare koop- en huurwoningen wèl.

Toegankelijkheid als basisrecht: Waalre moet als mooie, groene woongemeente
toegankelijk blijven voor iedereen, niet alleen voor tweeverdieners met een goed
betaalde baan. Voor ouderen moet het mogelijk  en aantrekkelijk zijn om binnen de
eigen wijk door te stromen naar een beter passende woning.

Betaalbaar wonen: De huizen- en huurprijzen stijgen de pan uit en dit lijkt niet te
stoppen. De wooncrisis waar we middenin zitten, raakt woningzoekenden met een
middeninkomen. Het is bijna onmogelijk om een betaalbaar dak boven je hoofd te
vinden. De komende jaren zal er flink gebouwd moeten worden om dit wél weer
mogelijk te maken. Volgens GroenLinks moet minimaal 30% van alle nieuwbouw
sociale huur en 25% huur of koop in het middensegment worden. 

Huizen om in te wonen, niet om te beleggen: Met alleen bouwen komen we de
wooncrisis helaas niet uit. Vastgoed is de nieuwe investeringstrend, waardoor veel
woningen opgekocht worden en daarna verhuurd voor torenhoge prijzen. Beleggen
doe je maar met hagelslag; vindt GroenLinks. We gaan speculatie met woningen
tegen door een zelfbewoningsplicht en opkoopberscherming voor nieuwe
koopwoningen in te voeren.
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Binnenwijks doorstromen: Voor veel mensen is hun eigen wijk de kern van hun
sociale netwerk. De verbinding die je jarenlang hebt opgebouwd wil je niet zomaar
achterlaten. Toch blijkt dat ouderen zich vaak eenzaam voelen in een te grote
woning. GroenLinks wil dat het voor die groep mogelijk en aantrekkelijk wordt om
binnen de eigen wijk door te stromen naar een beter passende woning.

Creatieve oplossingen voor meer woningen: We stimuleren het gebruik van
leegstaande kantoorgebouwen en winkelpanden om op korte termijn (tijdelijke)
woningen te scheppen. GroenLinks staat open voor initiatieven van inwoners en
nieuwe woonvormen zoals tiny houses, woongemeenschappen en zorgcoöperaties
.‘t Laar willen we transformeren tot een slimme wijk met woonruimte voor jong en 
oud.
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Ongelijkheid aanpakken

GroenLinks wil een dorp waar iedereen kan meedoen en talenten kan
ontwikkelen. Waar het niet uitmaakt of je in een kleine huurwoning of in een
villa geboren bent, of welke genderidentiteit of culturele achtergrond je hebt.
Het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk heeft voor ons topprioriteit.

Stimulerende bijstand: Rondkomen van een bijstandsuitkering is al lastig genoeg.
Volgens GroenLinks moeten we als betrouwbare overheid handelen vanuit
vertrouwen, in plaats van wantrouwen. Vasthouden aan strakke regels gaat hand in
hand met demotivatie. Als je de stap wil maken naar de arbeidsmarkt, kan je elke
cent over de uitkering terugbetalen. GroenLinks wil hier vanaf stappen en overgaan
op een stimulerende bijstand waarin reïntegratie niet langer wordt afgestraft.

Armoederegelingen: Bezuinigingen op de bestaande regelingen voor minima, zoals
de meedoenbijdrage zijn voor GroenLinks niet bespreekbaar. De gemeente moet
inwoners met problematische schulden ondersteuning bieden en zoekt hiervoor de
samenwerking met lokale maatschappelijke organisaties.



Een zingevende dagbesteding voor iedereen: GroenLinks gaat voor zoveel
mogelijk betaalde banen. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is dat
echter niet altijd mogelijk. Daarom willen we uitbreiding van het takenpakket van
ERGON onderzoeken om meer inwoners een beschermde werkplek aan te kunnen
bieden. Vrijwilligerswerk heeft een belangrijke rol in onze gemeenschap en mag
daarom niet tot korting op uitkeringen leiden.

Van achterstand tot gelijke kansen: Meedoen in onze maatschappij is lastig voor
mensen die de Nederlandse taal (nog) niet goed spreken. Voor GroenLinks is daarom
hulp voor mensen met een taalachterstand of moeite met lezen en schrijven
belangrijk. Ook digitale vaardigheden worden steeds belangrijker. Naast
ondersteuning van initiatieven als taal- en DigiCafés moet de gemeente haar eigen
dienstverlening toegankelijker maken voor mensen met een taalachterstand of
zonder toegang tot internet. 

Een goede basis voor alle kinderen: Kinderopvang en buitenschoolse activiteiten
moeten toegankelijk zijn voor alle kinderen. GroenLinks stimuleert brede scholen die
een spil in de wijk worden en waar ook jeugd- en jongerenwerk, bibliotheekpunten,
sport- en andere verenigingen bij kunnen aansluiten. Scholen worden ondersteund
bij het bieden van passend onderwijs voor alle kinderen. In overleg met het
onderwijs gaat de gemeente onder- of overadvisering bij schoolkeuzen tegen, zeker
bij kwetsbare gezinssituaties of kinderen met taalachterstand. 

Meer ruimte voor jongeren: Jeugd- en jongerenwerk heeft een belangrijke rol bij
het voorkomen van problemen op latere leeftijd. GroenLinks wil daarom dat de
gemeente een vaste ruimte als jeugdhonk beschikbaar stelt, bijvoorbeeld in
samenwerking met een van de gemeenschapshuizen. Omdat jongeren letterlijk
ruimte nodig hebben om elkaar te kunnen ontmoeten vindt GroenLinks veilige
hangplekken belangrijk.
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" We staan voor een fiks woningtekort dat vraagt om slimme,
creatieve oplossingen. Ik wil dat iedereen in Waalre een
betaalbare woning kan vinden. Dat starters, gezinnen en

ouderen weer een kans maken op de woningmarkt; zonder
overboden te worden door pandjesbazen. Want beleggen? Dat

doe je maar met je boterham, huizen zijn om in te wonen. "
ANNA ROBIN VAN GESTEL · LIJSTTREKKER



Klimaatdoelen: In het Akkoord van Parijs hebben we afgesproken om samen alles
op alles te zetten om de klimaatdoelen te behalen. Het is nu tijd om onze
verantwoordelijkheid te nemen. GroenLinks zorgt voor minimaal 49% CO2 reductie
tot 2030 en minimaal 95% CO2 reductie in 2050 in de gemeente Waalre.

Grootste schouders dragen de zwaarste lasten: De klimaatrekening komt als het
aan GroenLinks ligt niet bij de inwoners te liggen, maar bij de grootste vervuilers. We
bestrijden actief energiearmoede door ondersteuning van inwoners met een kleine
beurs. Bijvoorbeeld door gratis advies en hulpmiddelen. Sociale huurwoningen gaan
we beter isoleren. 

Samen beslissen: Duurzame energie is noodzakelijk om de klimaatverandering aan
te pakken. GroenLinks stelt daarom een lokaal burgerberraad in om draagvlak te
vinden voor duurzame opwekking van energie. Samen met de regio gaan we de
energieopgave aan. 

Samen profijt: De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over zonne- en
windprojecten. GroenLinks zet in op duurzame energieopwekking waar buren en
omwonenden van profiteren; zowel financieel als in het uiterlijk. We realiseren meer
dan 50% lokaal eigenaarschap en combineren de parken met een aantrekkelijke
natuurfunctie.

HOOFDSTUK 3 DUURZAAM 

Klimaat & Duurzaamheid 

Het kan wel: een duurzame en eerlijke energietransitie die leidt tot een
economie zonder verspilling. De klimaatcrisis is de grootste opgave van onze
tijd. Het tegengaan van de opwarming van de aarde vergt al onze daadkracht,
creativiteit en wil tot samenwerking. Klimaat en duurzaamheid moet daarom
ook in Waalre bovenaan de politieke agenda staan. 
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Groen & duurzaam wonen 

We willen in de komende jaren alle wijken van Waalre vergroenen en
verduurzamen. Waalre wordt nog mooier door meer ruimte voor groen. Slecht
geïsoleerde woningen worden door verduurzaming en isolatie comfortabeler
met tegelijk lagere energiekosten voor de bewoners.

Rechtvaardig en doortastend: Om de opwarming van de aarde terug te draaien is
duurzame energie-opwekking noodzakelijk. GroenLinks gaat voor een rechtvaardige
en doortastende energietransitie met oog voor mens, natuur en dier. We laten
inwoners meepraten, meebeslissen en meerenderen over creatieve oplossingen. Zo
maken we duurzame energie met, voor en door Waalrenaren.  

Zonnepanelenplan: Opwekken van je eigen energie betaalt zich terug. Niet alleen
goed voor het klimaat, maar dus ook voor de portemonnee. GroenLinks wil samen
met inwoners, ondernemers, coöperaties en de netbeheerder een
zonnepanelenplan opstellen dat het mogelijk maakt om in een hoog tempo de daken
in Waalre te verduurzamen. 

Innoveren kun je leren: Met enkel zonnepanelen op daken zijn we er nog niet.
Daarom zet GroenLinks in op innovatieve  manieren om zonneenergie op te wekken.
Denk aan zonnepanelen op carports, gevels, bushokjes, hekwerken, geluidswanden
en lantaarnpalen. Slimme oplossingen met meerdere functies moedigen wij aan. 

Duurzaam wonen: We verduurzamen en isoleren samen met inwoners en
woningcorporaties alle bestaande woningen tot uiterlijk 2030 en verlagen daarmee
tegelijk de energiekosten. De gemeente ondersteunt inwoners hierin, bijvoorbeeld
via energiecoaches. Samen met de regio zorgen we voor projecten die het mogelijk
maken om zonnepanelen of isolatie te leasen en zo door de lagere energiekosten
betaalbaar te maken voor inwoners zonder spaargeld.

Tegengaan energiearmoede: De energieprijzen zijn de afgelopen maanden
explosief gestegen. GroenLinks wil hoge energiekosten van inwoners met een laag
inkomen snel omlaag brengen door financiële en praktische ondersteuning bij het
beter isoleren van hun woning.
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Op weg naar een circulaire samenleving

Gemeenten hebben een cruciale rol in de verbetering van afvalscheiding en
recycling. We willen in Waalre uiterlijk in 2025 minder dan 30 kg restafval per
inwoner per jaar bereiken. 

Houtstook: De houtstook op koude winterdagen geven veel overlast door fijnstof
veroorzaakt door open haarden en houtkachels. We maken inwoners bewust van de
gevolgen van hun stookgedrag op de luchtkwaliteit in hun straat en verlenen
subsidie op luchtfilters. 

Energiebesparing: Door kleine maatregelen kan iedereen helpen om energie te
besparen. De gemeente geeft voorlichting hierover en stimuleert inwoners en
bedrijven om zo veel mogelijk energie te besparen op het gebied van wonen,
mobiliteit en consumptie.

Groene wijken: We maken alle wijken groener en tegelijk klimaatbestendig door
ongebruikte stoepen en straten om te zetten in biodiverse beplanting. We stimuleren
inwoners om in hun tuinen tegels te vervangen door bijen- en vlindervriendelijke
planten en daken die niet geschikt zijn voor zonnepanelen te beplanten.

Geen nieuwbouw in de natuur: We bouwen bij voorkeur binnen de grenzen van de
huidige bebouwing, nieuwbouw mag niet ten koste gaan van de natuurgebieden
rondom Waalre. GroenLinks wil dat de moestuinen in Ekenrooi-Zuid behouden
blijven en onderdeel worden van de nieuwe wijk.

Stimuleren van afvalscheiding: We stimuleren inwoners om afval beter te scheiden
door een lagere afvalstoffenheffing voor huishoudens die minder restafval
aanbieden. Tegelijk verhogen we de frequentie en service voor het ophalen van
gescheiden afval zoals GFT en PMD.

Afvalscheiding voor alle bewoners: Samen met de bewoners van hoogbouw
werken we een proefproject uit voor de afvalscheiding en inzameling. Hiervoor gaan
we op zoek naar succesvolle projecten en leren van de ervaringen van andere
gemeenten.
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Groene en gezonde leefomgeving

Natuur en milieu zijn essentieel voor de mens. GroenLinks strijdt voor zoveel
mogelijk natuur en groen in ons dorp. Waalre is een groene gemeente met
prachtige natuurgebieden. Ook bij ons wordt de natuur echter bedreigd door
verstening en door verdroging als gevolg van de klimaatopwarming. Wij stellen
groen, biodiversiteit en kwaliteit van leven centraal.

Plan erbij? Boom erin!: Een groene en gezonde leefomgeving waar iedereen van
kan genieten; dat is voor ons belangrijk! Daarom wil GroenLinks Waalre dat elke
renovatie of aanpassing in de openbare ruimte onze gemeente groener moet
maken. Groen heeft een maatschappelijke waarde en moet daarom leidend zijn in
alle aanbestedingen en nieuwe projecten.

Natuurlijk groenbehoud: Vogels, vlinders, bijen en andere insecten zijn van groot
belang voor onze leefomgeving. Onze parken, bermen en andere groene plekken
worden voortaan aangelegd en verzorgd volgens de principes van ecologisch beheer.
We gebruiken de jaarlijkse inventarisaties waarin de aanwezigheid en verspreiding
van dieren en planten wordt onderzocht om het groenbeleid te verbeteren

Operatie steenbreek: De gemeente maakt afspraken met woningcorporaties over
de tuinen van nieuwe huurders, in zowel bestaande als nieuwe woningen. Alle tuinen
moeten minder verhard en meer vergroend worden. We keuren geen plannen meer
goed van projectontwikkelaars als nieuwbouw een versteende achtertuin heeft.
Daarnaast wil GroenLinks dat de gemeente haar inwoners actief stimuleert om hun
tuinen te vergroenen. Van strakke regels omtrent openbare perkjes en ongebruikte
stoepen stappen we af en moedigen initiatieven van inwoners om hun wijk te
vergroenen aan. Ook vluchtheuvels moeten vergroend worden. 

Volkstuinen: Een plek waar groen en ontmoeting samenkomen; dat zijn de
volkstuinen in Aalst. Ze dreigen te verdwijnen in de huidige bouwplannen. Wat ons
betreft mag dit niet gebeuren. We steken hier een stokje voor en streven naar het
behoud van deze prachtige plek. 

GROENLINKS13



Dierenwelzijn: Waalre moet ook voor de dieren een fijne plek zijn om te wonen. Zo
moet er beter gehandhaafd worden op illegale jacht. Vuurwerk hoort niet in de
bossen thuis. Ook onze huisdieren ervaren elke jaarwisseling weer veel stress.
GroenLinks voert een vuurwerkvrije jaarwisseling in mét feestelijk alternatief; zodat
we samen met onze dieren een gerust oudjaar kunnen vieren.

Veilig en duurzaam vervoer

GroenLinks kiest voor wandelen, fietsen, het OV en deelvervoer. Waalre wordt
weer meer van inwoners, in plaats van auto’s. Minutenlang wachten om de
Eindhovenseweg over te steken moet voorbij zijn. Daarnaast valt er veel te
bereiken op het gebied van verkeersveiligheid.

Meer ruimte voor mensen: Bij nieuwe plannen en renovaties gaan we uit van
voetgangers en fietsers met veel aandacht voor groen. Op dit moment zijn veel
straten en wegen ingericht voor auto’s. Daar komt wat GroenLinks betreft
verandering in. Zo maken we de wegen veiliger, groener en duurzamer.

Duurzaam door het bos: Op een zonnige middag een wandeling of fietstocht door
de bossen; dat is pas genieten! Dat willen we niet verstoren door een extra weg door
het bos aan te leggen. Met bijvoorbeeld een beperking van het verkeer op de Hutdijk
en het stimuleren van een duurzame manier van recreatie.

Duurzaam door het dorp: Wandelen en fietsen is niet alleen gezond, maar ook
goed voor het milieu. Als het aan GroenLinks ligt krijgen fietsers en voetgangers
voorrang door een duurzame zone in te richten. Daarnaast willen we in alle kernen
van het dorp hubs voor betaalbare (elektrische) deelauto’s.  
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Fietsveiligheidsplan: Fietsen moet veilig zijn; dat vinden we allemaal. De kwaliteit
van sommige fietspaden laat te wensen over. Ook de verlichting is op bepaalde
plekken niet voldoende om gerust naar huis te fietsen na zonsondergang; denk aan
de Zandweg.

Beter openbaar vervoer: GroenLinks wil meer OV! Door de inzet van elektrische
busjes verhogen we de frequentie van het vervoer tussen de kernen, naar het MMC
en zorgen we voor aansluiting op de HOV lijn op de Eindhovenseweg.

" De klimaatcrisis moeten we aanpakken. Rechtvaardig
en doortastend. Als we een betere toekomst voor ons en

onze kinderen willen, moeten we nu in de actiestand.
Dat doen we door over te gaan op duurzame

energieopwekking waarbij de inwoners profiteren. De
klimaatrekening? Die komt wat mij betreft niet bij de

burger; de vervuiler betaalt. " 
ANNA ROBIN VAN GESTEL · LIJSTTREKKER
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COLOFON
Het verkiezingsprogramma is opgesteld door de
programmacommissie, bestaande uit:
· Suzanne Jacobs
· Anna Robin van Gestel
· Krista Wessel
· Kristiane Schmidt
· Mark de Berg
· René Paré 
· Rob van Kruijssen

We bedanken alle Waalrenaren en organisaties die hun
inbreng op dit verkiezingsprogramma hebben gegeven.

REDACTIE
Kristiane Schmidt, Anna Robin van Gestel

VORMGEVING
Anna Robin van Gestel

waalre.groenlinks.nl
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