Speerpunten

Gemeenteraadsverkiezingen
Wij leven
gezond

Wij wonen
betaalbaar

Wij zorgen voor
onze jeugd

Risico’s van alocholmisbruik, drugs
en lachgas zijn groot. Wij zetten in op
het Ijslands preventiemodel, om
jongeren positief te beïnvloeden.
Meer jongerenwerkers nodig.

Bouwen voor jonge starters en
senioren. Bij nieuwbouw 50%
goedkope woningen. In alle prijsklassen 30% levensloopbestendig.

Grote scholen in nieuwe wijken
en zorgen voor speelplekken die
buurtbewoners zelf mogen
inrichten.

Jongeren helpen via startersleningen,
koopgarant woningen, duofinanciering en een zelfbewoningsplicht.

Pleeggezinnen en gezinshuizen
ondersteunen én de komst van
nieuwe pleeggezinnen stimuleren.

Wij leven
veilig

Wij wonen
beschermd

Wij zorgen voor
onze ouderen

Een vaste uitrukdependance
van de brandweer in Barneveld
en betere aanrijtijden.

We willen veilige oversteekpunten
op drukke fietsroutes.

We willen locaties waar ouderen
kleinschalig, geclusterd wonen met
zorg dichtbij.

Geen coffeeshops in onze gemeente
en strak handhaven tegen alcohol,
drugs en lachgas (ook in verkeer).

Meer ANPR camera’s (kentekenplaatherkenning) om daarmee
criminaliteit terug te dringen.

Een reanimatiecursus op middelbare
scholen voor examenleerlingen en
hackshield in het basisonderwijs om
kinderen cyberwise te maken.

Wij leven
samen

Wij wonen
duurzaam

Wij zorgen voor
onze omgeving

Een lokaal actieplan schuldaanpak
met aandacht voor energiearmoede
én het collectief opwekken van
duurzame energie.

We bouwen nieuwe wijken gasvrij
en geven subsidie voor duurzame
maatregelen (isolatie, warmtepomp, zonnepanelen)

Groene wandelrondes in elk dorp en
een groene buffer bij niewbouwwijken.

De voedselbank kan op steun rekenen.

We streven ernaar energieneutraal
te zijn in 2030 met een mix aan
energiebronnen (zon, wind,
isolatie) en zetten hierop versneld
in bij sociale huurwoningen.

Wij staan open voor noodopvang van
gezinnen die gevlucht zijn en steunen
statushouders in hun integratie.
We bieden boeren (gezins)bedrijven
ruimte om te ontwikkelen, te innoveren en
zijn tegen bedrijven ongewild opkopen.

Gezamenlijke opgave emissevermindering, subsidie uitstootvermindering agrarische bedrijven
(staltechnieken).

We zetten buurthuizen laagdrempeliger
in voor welzijnsorganisaties om o.a.
eenzaamheid te bestrijden.

Enkel nog papieren folders bij een
bewust gekozen ja/ja sticker, daarmee
sparen we honderden bomen. Bomen
die gekapt moeten worden, willen we
altijd compenseren.
Meer biodiversiteit en natuurinclusief
bouwen met ruimte voor water, variatie
aan bomen en aantrekkelijke plekken
voor allerlei insecten en vogels.

