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KRIJGT HET
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ELKAAR!
in begrijpelijke taal

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
1. Verenigingen zijn belangrijk
-

Voor talenten van kinderen: goed leren voetballen of muziek maken.
Voor oudere mensen, om niet eenzaam te zijn.
D66 wil dat er iemand bij de gemeente verantwoordelijk wordt voor verenigingen en
ze gaat helpen om te kunnen blijven bestaan.

2. Goede zorg
-

Zieke mensen moeten in hun huis kunnen blijven, als zij dat kunnen en willen.
Aandacht voor de mensen die zorgen voor zieke mensen.
Gezond eten en gezond leven.
Geen zorgpark maar geld voor zorg aan huis. En voor nieuwe ideeën voor zorg bestaande
gebouwen gebruiken.

3. Jongeren en ouderen
-

Er zijn te weinig goedkope kleine huizen voor jongeren en ouderen. Daar willen wij wat aan doen.
Een bus naar Bocholt (Duitsland), om naar school te gaan of uit te gaan. Zo kunnen ze goed Duits
leren en later in Duitsland werken.
Aandacht voor mensen die beter willen leren lezen.

4. Beter luisteren naar inwoners
-

Mensen die wonen in Winterswijk, weten zelf goed wat er beter kan in hun straat of buurt. De
gemeente moet meer luisteren naar de bewoners en hen helpen met hun plannen.
De gemeente moet makkelijke teksten schrijven, die iedereen kan begrijpen.

5. Werk en bedrijven
-

Kleine bedrijven zijn belangrijk voor nieuwe en duurzame producten en voor werk.
Bedrijven in Winterswijk hebben meer bouwgrond nodig om uit te kunnen breiden.

6. Duurzaam wonen en werken
-

Winterswijk heeft een mooie natuur. Daar komen veel
toeristen op af. Dat willen wij zo houden. We willen
duurzame energie zonder windmolens.
De bewoners van Winterswijk moeten meer hulp krijgen
om minder energie te gebruiken: het huis beter isoleren
en een andere verwarming te krijgen.
Ook kan de gemeente uitleggen hoe iedereen met minder
energie of andere energie kan wonen.

www.d66winterswijk.nl
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