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5. Samen doen, samen werken
Iedereen wil zich nuttig voelen en 
sociale contacten zijn belangrijk. 
Daarom willen we op een positieve 
manier mensen actief maken. Betere 
begeleiding om werk te vinden, 
training als dat helpt. Maar ook aan de 
slag als vrijwilliger telt als een nuttige 
bijdrage voor de gemeenschap van 
Geldrop-Mierlo.

 » Nieuwe invulling van de  
     participatiewet door een positieve  
     benadering.

 » Extra begeleiding voor jonge en  
     oudere werklozen.

 » Maatschappelijke stages  
     stimuleren.

 » Meer ondersteuning voor de grote  
     groep ZZP’ers in onze gemeente.

 » Aandacht voor werkplekken voor  
     mensen met een afstand tot de  
     arbeidsmarkt.

 » Prijs voor Maatschappelijk  
     Verantwoord Ondernemen (MVO).

3.Prettig opgroeien en ouder 
worden
Zorg dicht bij huis werkt veel beter. 
Mensen voelen zich fijner in hun 
vertrouwde omgeving. Daarom willen we 
zorg vanuit de wijk organiseren.

 » Zorg in de wijk, persoonlijk en  
     dichtbij.

 » Zeker zijn van keuzevrijheid in de  
     zorg.

 » Sterkere ondersteuning van  
     mantelzorgers.

 » Huishoudelijke hulp. 
 » Meer doen tegen vereenzaming, 

     jong en oud verbinden in de wijk.
 » Aandacht voor veiligheid op straat.
 » Betere toegankelijkheid voor  

     mensen met een beperking in  
     openbare gebouwen en op straat.

4. Een goede start voor iedereen
Iedereen in Geldrop en Mierlo verdient 
een eerlijke kans. Bijvoorbeeld kinderen 
en jongeren. Het moet niet uitmaken of 
hun ouders arm of rijk zijn, ze moeten 
zich kunnen ontwikkelen en hun talent 
kunnen ontdekken. 

 » Veel meer aandacht om kinder- 
     armoede te bestrijden, bijvoorbeeld  
     met het kindpakket.

 » Goede, betaalbare huizen.
 » Goed onderwijs is de basis.
 » Eerlijke kansen voor iedereen
 » Sterke begeleiding voor gezinnen in  

     financiële nood. 

2. Een groene, gezonde gemeente
Meer groen in de wijken nodigt mensen 
uit om meer buiten te doen. Het verhoogt 
de kwaliteit van onze straten. Daarnaast 
moeten we  onze lucht en ons water 
schoonhouden. 

 » Wij durven de gemeente écht  
     klimaatneutraal te maken.

 » Wijkontwikkelplannen om onze  
     buurten fijner en veiliger te maken,  
     met meer groen (geen onkruid) en 
     goed onderhouden sport- en  
     speeltoestellen.

 » Sport en spel in de wijken stimuleren.
 » Betere voorzieningen voor  

     wandelen en fietsen.
 » Een écht goed zwembad.

1. Een daadkrachtige gemeente 
voor de inwoners
U als inwoner verdient een gemeente die 
er voor u is en naar u luistert. Het wordt 
tijd voor meer daadkracht en visie.

 » Durven luisteren naar de inwoners  
     en samen de wijken vooruit helpen.

 » Klantvriendelijkheid hoog in het  
      vaandel.

 » Duidelijke communicatie, rekening  
      houden met de inwoners.

 » Daadkrachtig bestuur en werk- 
      organisatie van niveau.

 » Geen geldverspilling en prestige  
      projecten.

 » Weg met de afwachtende houding!

Op 21 maart mogen we stemmen voor 
de gemeenteraadsverkiezingen. Het 
gaat écht ergens over, want ú beslist met 
uw stem hoe de gemeente haar budget 
van bijna 100 miljoen euro per jaar inzet. 
Hiernaast leest u onze 5 speerpunten 
voor de komende 4 jaar. Steunt u ons?

PvdA Geldrop-Mierlo, lijst 7
http://geldrop-mierlo.pvda.nl

Van links naar rechts:  
Dorien te Dorsthorst, Richard van de 
Burgt, Paul Elsendoorn en Bart Oortwijn.

ONZE VIJF SPEERPUNTEN voor 2018-2022

Lees ons verkiezingsprogramma!
Op onze website vindt u ons  
complete verkiezingsprogramma.

http://geldrop-mierlo.pvda.nl
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Een bruisend centrum
 
Het centrum van Mierlo is verbeterd, in Geldrop 
wordt er nog aan gewerkt. Wij kiezen  overal voor 
meer groen, veiligheid en toegangkelijkheid, voor 
voetgangers, fietsers en mensen met een beperking. 

• Winkels moeten klanten kunnen trekken.
• Een mooi centrum is goed voor de leefbaarheid.
• Het centrum verbindt mensen met elkaar.
• Ook in Geldrop gratis parkeren (blauwe zone)

STANDPUNTEN  pvda  geldrop-mierlo  per  thema
SCHONE LUCHT en water
 
Dankzij de PvdA Geldrop-Mierlo is duurzaamheid 
voortaan onderdeel van elk gemeenteplan. De 
gemeente wil klimaat-neutraal worden, maar het 
ontbreekt aan daadkracht.

• Geldrop-Mierlo loopt op duurzaamheid ver  
     achter op heel veel andere gemeentes.
• Ons duurzaamheids-rapportcijfer staat op 4,2 
     een dikke onvoldoende dus.
• We willen gezonde lucht en water. Onze planeet  
     moeten we goed achterlaten voor onze kinderen.

Jeugd betrekken bij de gemeente
 
Wij hebben de afgelopen jaren steeds jongeren 
betrokken bij onderwerpen die voor hun van belang 
zijn. Zoals het zwembad. Daarnaast hebben we het 
initiatief genomen om  een jongerenraad te starten.

• Jongeren worden niet vaak gehoord door de  
     politiek in Geldrop-Mierlo.
• Wij vinden het belangrijk dat jongeren aan hun  
     ideeën en idealen kunnen werken.

mantelzorgers verdienen hulp
 
Wij hebben in de afgelopen jaren hard gestreden 
voor steun aan mantelzorgers. Het gevolg is een 
verbetering. De gemeente moet meer doen om deze 
mantelzorgers te bereiken en hulp te bieden. 

• In Geldrop-Mierlo zijn bijna 5.000  
     mantelzorgers die fantastisch werk leveren.
• Mantelzorg is super belangrijk voor goede,  
     menselijke zorg aan huis. 
• Veel mantelzorgers hebben het zwaar. 

MEER AANDACHT VOOR ARMOEDEBESTRIJDING 

Geldrop-Mierlo krijgt al jaren extra geld voor armoe-
debestrijding uit Den Haag. Toch heeft de PvdA er 
jaren op aan moeten dringen bij de gemeente om dit 
geld daadwerkelijk voor dit doel in te zetten. 

• In de crisis zijn veel mensen buiten hun schuld  
     door allerlei redenen in armoede beland. 
• Armoede drukt zwaar op ouderen en gezinnen
• Het ontneemt kinderen de kans om zich te  
     ontwikkelen en zet ze op achterstand.

FIJNERE WIJKEN EN STRATEN
 
De gemeente moet echt aan de slag en met mensen 
uit de buurten kijken wat er verbeterd moet wor-
den. We willen Wijkontwikkelplannen uitvoeren 
om onze wijken flink te verbeteren! 

• Al jaren wordt er geroepen dat er wijkgericht  
     moet worden gewerkt.
• De DGG heeft dit als stokpaardje en heeft  
     zelfs altijd de wethouder geleverd.
• Het komt echter niet van de grond, dit is niet  
     meer acceptabel, wijken hollen achteruit. 

WIJ WILLEN EEN ÉCHT GOED ZWEMBAD 

Tijd voor lef; wij willen een eigen gemeentelijk 
zwembad. Daar pleiten we al een tijd voor en we 
krijgen steeds meer steun. Op die manier zijn we 
baas in eigen bad en baas van ons eigen geld. 

• Zwembad De Smelen is langzaam verpauperd  
     na verkoop aan Laco in jaren 80.
• De gemeente heeft niets meer te zeggen, maar 
     Laco krijgt wel jaarlijks ruim 200.0000 euro.
• Eigenaar Laco heeft niet gespaard voor  
     onderhoud en vervanging van het zwembad.

WIJ WILLEN Géén nieuwe raadszaal

Steun ons om dit doorgeslagen plan te voorkomen! 
Er mogen best dingen worden verbeterd, maar 
nieuwbouw kost teveel. Dat geld kunnen we beter 
voor de inwoners van Geldrop-Mierlo inzetten. 

• Pure verkwisting van miljoenen.
• Wie willen dit wel? Dat zijn de partijen  
     DGG, DPM en D66. 
• Wij kiezen voor mensen, niet prestige.

Dit zijn ook punten die we hebben bereikt, of nog 
willen bereiken. Dit kan alleen als u ons steunt,  
stem dus PvdA Geldrop-Mierlo op 21 maart 2018.

Andere onderwerpen die ook onze aandacht hebben:
• Fietsmaatje-leerlingen vervoer
• Eerlijke afvalstoffenheffing
• Onafhankelijk zorgadvies keukentafelgesprek
• Regenboogvlag op Coming-Out day
• Duidelijkheid over peuterspeelzaalwerk
• Betere doorstroming op A67
• Gevarieerd groen in de gemeente
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