
Van 14 t/m 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. 
Gemeentebelang heeft een partijprogramma gemaakt waarin staat wat we 
willen bereiken in onze gemeente. Onze speerpunten uit dat programma 
zijn: samen, duurzaam & sociaal. 

Gemeentebelang is een lokale en verbindende partij. 
We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen!  

Ten eerste

• Behoud gemeentehuis en gemeentebestuur in Rijen;
• Blijven behoren bij de 10% goedkoopste gemeenten;
• Realiseren levendig centrum in Rijen;
• Maximaal inzetten op woningbouw;
• Een gedragen luchthavenbesluit zonder extra belasting voor onze dorpen;
• Bebouwde kom maximaal 30 km per uur en inzetten op zichtbare/mobiele

snelheidscontroles;
• Fietsverkeersplan voor veilig ietsen in de kernen;
• Spoorzone zo groot als het moet, zo klein als het kan, haalbaar en

betaalbaar voor onze gemeente en passend in de omgeving.

z.o.z

...want waar je woont, moet het goed zijn!

www.gemeentebelang.org

info@gemeentebelang.org

facebook.com/gemeentebelanggilzerijen
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Samen

• Focus op wat we samen kunnen bereiken binnen onze lokale 
gemeenschap;

• Inbreng en meedoen van inwoners door burgerparticipatie;
• Opstellen visie toekomstbestendig sociaal Gilze en Rijen;
• Gezamenlijk bouwen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO);
• Buiten spelen en bewegen voor jong en oud, van skatebaan tot 

senioren parcour;
• Organiseren 500 jaar Rijen in 2024 samen met Heemkring Molenheide, 

inwoners en ondernemers.

Duurzaam

• Klimaatfonds voor duurzame initiatieven;
• Vast percentage groen in de wijk;
• Voldoende en innovatieve laadmogelijkheden voor elektrisch vervoer;
• Geen verdozing van het landschap;
• Zonnepanelen op alle daken;
• Door beter scheiden naar 30 kilogram restafval per persoon in 2025.

Sociaal

• De menselijke maat is het uitgangspunt in het sociaal domein;
• Iedereen telt en doet mee door toepassing van inclusief beleid;
• Extra aandacht voor eenzaamheid, ouderenmishandeling en

laaggeletterdheid;
• AED-netwerk dekkend volgens normen Hartstichting;
• Openbaar toilet beschikbaar in alle kernen;
• Langer thuiswonen door advies, voorlichting, speciale woonvormen en

de blijverslening;
• Lokale initiatieven ondersteunen met waardering voor vrijwilligers.

Geïnteresseerd in ons volledige programma? 
Dit kun je vinden op onze website www.gemeentebelang.org.

...want waar je woont, moet het goed zijn!

Zelf actief bijdragen?
Dat zien we natuurlijk graag! Stuur een 

mail naar info@gemeentebelang.org
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