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VERANDERING BEGINT IN ECHT-SUSTEREN
STEM 21 MAART GROENLINKS
Het kan anders. Het moet anders. Ook in Echt-Susteren.
GroenLinks staat voor verandering. Wij staan voor een nieuwe manier van politiek bedrijven.
Voor een politiek waarin niet de winst op korte termijn, maar ons gemeenschappelijke belang
op de lange termijn centraal staat. Wij staan voor eerlijk delen in plaats van hardvochtig
bezuinigen. Wij staan voor verbinding, vertrouwen en hoop, in plaats van verdeeldheid.
De sociale gemeente
GroenLinks wil dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen.
Iedereen moet kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het
mensen zelf niet lukt om een baan te vinden, dan willen wij dat de gemeente helpt. Als je je
baan verliest of ziek wordt, moet er een goed sociaal vangnet zijn; Echt-Susteren laat mensen
nooit in de steek. GroenLinks vindt ook dat ieder kind een goede start en een eerlijke kans
verdient. Om goed te kunnen leren op school, maar ook om te ontdekken wat zijn of haar
dromen zijn. En in de zorg staan niet regels en structuren centraal, maar aandacht voor de
mens. Er is ruimte om te kijken naar wat mensen kunnen en wat zij zelf willen. Bovendien
zorgen we ervoor dat iedereen kan wonen in een betaalbaar huis.
De groene gemeente
GroenLinks wil dat onze kinderen kunnen opgroeien in groene en gezonde wijken. Wij willen
dat kinderen zorgeloos buiten in het groen kunnen spelen en schone lucht kunnen inademen.
Daarom kiezen wij voor schoon vervoer zonder uitstoot, voor mooie groene parken met
ruimte om te spelen en te sporten en voor energiezuinige huizen. Als we kiezen voor schone,
groene en gezonde oplossingen, geven we straks een gezonde planeet en een evenwichtig
klimaat door aan onze kinderen.
De open gemeente
GroenLinks heeft vertrouwen in mensen. Wij geloven dat ieder mens zelf wat van zijn of haar
leven wil maken en zelf wil bijdragen aan de eigen omgeving. Daarom geven wij ruimte aan
betrokken burgers die hun omgeving groener, mooier of schoner willen maken. Daarom
geven wij vertrouwen aan professionals die mensen helpen. En daarom geven wij ruimte aan
de wensen en mogelijkheden van mensen zelf, in plaats van de regels en structuren van
organisaties blindelings te volgen.

Voor de zeer uitvoerige invulling van deze drie thema’s verwijzen we u graag naar
ons uitgebreide verkiezingsprogramma dat te lezen is op onze website.
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CONCREET & LOKAAL 2018-2022
Om invloed te hebben op de realisatie van onze idealen en plannen, is het nodig om in het
centrum van de macht te zitten. GroenLinks zal zich daarom constructief en betrouwbaar
opstellen tijdens de coalitieonderhandelingen. Onderstaande punten willen wij vastleggen in
een coalitieakkoord.
Als we niet deelnemen aan een coalitie, blijven onderstaande punten zó belangrijk voor
GroenLinks dat wij hier uiteraard ons uiterste best voor blijven doen.

1. Armoede structureel aanpakken.
“Armoede de gemeente uit” wordt de komende periode voor GroenLinks een ideaal dat we de
hoogste prioriteit geven. Dit onderwerp is zó belangrijk maar tegelijk zo precair dat we dit niet
vanuit een coalitie of oppositie willen verwezenlijken maar raadsbreed. Een Raadswerkgroep
Armoede is wat wij willen. Die kan dit probleem integraal bespreken waarna de raad zélf met
raadsvoorstellen komt die het college uitvoert. Het verstrekken van een Gelukspas of
vouchers hebben we al eerder voorgesteld en we blijven ons hiervoor inzetten.

2. Stop uitbreiding megastallen.
Echt-Susteren moet verschoond blijven van nog meer megastallen. Onder de bevolking is hier
geen draagvlak voor gezien de vele problemen die de intensieve veehouderij veroorzaakt.
Door de negatieve gevolgen voor de gezondheid van mens en natuur, én ten aanzien van
dierenwelzijn, past deze grootschalige bedrijfsvoering niet in een Cittaslow-gemeente.

3. Meer groen, meer biodiversiteit.
Niet alleen meer bomen maar ook meer struiken en bloemen. GroenLinks wil bijvoorbeeld
langdurig braakliggende bouwkavels inrichten als tijdelijke natuur. De gemeente moet een
veel grotere bijdrage leveren aan biodiversiteit dan ze nu doet. Groen werkt stressverlagend,
is waardeverhogend en draagt bij aan vele klimaatdoelen.
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4. Persoonlijke aandacht voor iedereen.
Van baby tot hoogbejaard, gezond of lichamelijk beperkt: niemand wordt vergeten in onze
gemeente. Iedereen heeft recht op goede zorg, niemand hoeft eenzaam te zijn. Bij meerdere
pgb’s in één huishouden moeten deze samengevoegd kunnen worden tot een integraal pgb
(I-PGB). Ook aandacht voor de vele vrijwilligers en mantelzorgers zodat zij niet overvraagd
raken. Respijtzorg pro-actief aanbieden zodat de mantelzorger ook eens tijd voor zichzelf
heeft.

5. Ruim baan voor fietsers en voetgangers.
Wandelen en fietsen is gezond voor jezelf en voor anderen. GroenLinks wil de komende
raadsperiode een fietssnelweg van Sittard richting Roermond realiseren. Forenzen zullen daar
veel gebruik van maken, zeker nu de elektrische fiets is ingeburgerd. Uiteraard worden
onveilige kruispunten overzichtelijk en veilig ingericht, met medewerking van de Provincie als
zij eigenaar is van de weg.

6. Een nieuw inzamelingssysteem voor huishoudelijk afval.
De afgelopen raadsperiode hebben we veel tijd verloren door niet in te grijpen in het alsmaar
stijgende aantal kilo’s restafval per inwoner per jaar. De komende raadsperiode gaan we wél
ingrijpen. GroenLinks is van mening dat slechts kleine aanpassingen aan het huidige systeem
onvoldoende zullen zijn om in 2020 het doel van 100 kilo (of minder) restafval per inwoner
per jaar te realiseren. Het nieuwe systeem moet tevens geschikt zijn om 30 kilo (of minder)
restafval in 2025 te behalen.

7. De Raadswerkgroep DMVO maakt meters.
De raadswerkgroep DMVO (Duurzaam Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) werd in
de afgelopen raadsperiode opgericht op initiatief van GroenLinks. Er werd daarna zelfs een
lokale energiecoöperatie opgericht. Nu we de aanloop hebben gemaakt, is het tijd voor het
maken van meters. De gemeentelijke doelstellingen voor hernieuwbare opwek in 2020 en
2023 zijn gigantisch en daar hoort een even zo grote ambitie bij. Echt-Susteren wordt steeds
duurzamer in de komende raadsperiode!
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