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GroenLinksaf is een lokale partij. Maar wel een partij die verder kijkt dan
onze eigen gemeentegrenzen. Een partij met idealen. GroenLinksaf is
tegelijkertijd een realistische partij. Voor ons gaat een florerende gemeente
met hoog voorzieningenniveau hand in hand met een groene en gezonde
omgeving. Het één kan niet zonder het ander. Daarom kiezen wij voor groen,
én voor zorgen voor elkaar. In Waspik, Sprang-Capelle en Waalwijk.

De doelstellingen zijn
afgesproken door de landen
die zijn aangesloten bij de
Verenigde Naties (VN),
waaronder Nederland.

Met onze opvattingen volgen wij de uitgangspunten van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s)
zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De gemeente
Waalwijk heeft zich gecommitteerd aan de duurzame ontwikkelingsdoelen, net zoals veel
andere gemeenten in Nederland.
De doelen gaan erover dat je rekening houdt met wat de mensen die na jou leven nodig
hebben, zodat ook zij fijn op deze aarde kunnen leven.
Ze willen zorgen dat je waardering hebt voor andere mensen en alles wat in de wereld om
je heen bestaat. Duurzaamheid betekent eigenlijk niets meer en niets minder dan ‘blije
mensen op een gezonde aarde’ en ‘laten we zorgen dat er altijd genoeg is voor iedereen’.
Laat dat nou precies zijn waar wij ook voor staan. We gaan het samen doen in een groene
omgeving. En hoe kan je dat in een programma mooier verwoorden dan met
de slogan waar we deze verkiezingen mee ingaan: ‘Groen voor elkaar’.

Doe jij ook mee?

GROEN VOOR ELKAAR

GroenLinksaf, onze naam zegt het natuurlijk al, vindt groen heel belangrijk. Van veel en kwalitatief goed groen worden mensen gelukkig: dat is
bewezen. Een prettige leefomgeving is dan ook een groene leefomgeving,
waar mensen elkaar tegenkomen en bouwen aan een fijne plek om te
wonen, te werken en te ontspannen. De randvoorwaarden daarvoor kan de
gemeente regelen. De inrichting ervan kunnen we alleen met elkaar voor
elkaar krijgen.

GroenLinksaf wil graag dat wij samen aan een mooiere omgeving werken door:
✓ Groene en sociale initiatieven te steunen die ervoor zorgen dat mensen met elkaar verbonden raken en/of blijven. Samenwerken kweekt begrip, en een grotere betrokkenheid
bij elkaar en bij de plaats waar we wonen. Initiatieven zoals de Samentuin, het Voedselbos en het Klauterwoud moeten dan ook gestimuleerd en waar mogelijk uitgebreid
worden.
✓ Te investeren in onderwijshuisvesting. In schoolgebouwen die duurzaam, modern en
gezond zijn, met optimale ventilatie en schoolpleinen met voldoende speelgelegenheid,
zodat alle kinderen in een veilige en gezonde schoolomgeving kunnen opgroeien.
✓ Te garanderen dat in de wijken fietsers en voetgangers de ruimte krijgen die ze nodig
hebben.
✓ Te luisteren naar inwoners en te kijken naar wat wél kan. GroenLinksaf vindt het belangrijk dat mensen in onze gemeente ‘mee-weten’ (geïnformeerd worden), meedenken
(samen bedenken), meebeslissen (samen kiezen) en meewerken (samen uitvoeren).
✓ De mogelijkheid te bieden om laagdrempelig ideeën aan te dragen en wensen,
bedenkingen en zorgen te delen met de gemeenteraad. De gemeenteraad is het orgaan
van volksvertegenwoordiging in Waalwijk. Inwoners zouden wat ons betreft maximaal
moeten worden betrokken bij de besluitvorming van dit orgaan.

GROEN
✓ Vrijwilligers te koesteren. Zij zijn van cruciaal belang voor onze maatschappij en dragen
bij aan meer leefbaarheid in onze wijken, het tegengaan van sociale isolatie en verloedering van het straatbeeld. Denk aan mantelzorgers, zwerfafvalpakkers en vrijwilligers die actief zijn bij sociaal-maatschappelijke organisaties.
✓ Kritisch te zijn over de ‘verdozing’ die ontstaat op onze industriegebieden. Waalwijk
biedt werkgelegenheid aan veel meer mensen dan een stad van het formaat van Waalwijk nodig heeft. Dat zorgt voor een goede financiële basis. Maar meer uitbreiding van
de gemeentelijke industriegebieden gaat ten koste van de natuur die we hebben en is
volgens GroenLinksaf onwenselijk. De Sprangse Sloot blijft de westelijke begrenzing
van ons industriegebied en de uitbreiding aan de oostelijke kant bij het kanaal gaat niet
verder dan wat nu voorzien is.
✓ De nog resterende beschikbare ruimte voor bedrijven zo slim, efficiënt en duurzaam
mogelijk uit te geven en de juiste randvoorwaarden te genereren voor een gevarieerd
bedrijvenaanbod. Zo blijven we als gemeente interessant voor innovatieve bedrijven die

Het belang van een groene en gezonde omgeving is de afgelopen
jaren alleen maar duidelijker geworden. Klimaatverandering wordt steeds
zichtbaarder: ook in Nederland hebben we inmiddels te maken met
hittegolven, droogte en wateroverlast. Uiteraard is de noodzaak om daar
iets aan te doen een wereldwijd probleem, maar wij denken dat we ook
plaatselijk stappen in de juiste richting kunnen zetten. Het is de hoogste
tijd! Daarom zet GroenLinksaf zich in voor een duurzame gemeente.

duurzame en diverse werkgelegenheid scheppen.
✓ Het centrum van de stad Waalwijk levendiger te maken door het aantrekken van nieuwe
winkels en horecagelegenheden, de overbodige winkelruimte om te zetten in woningen,

Vergroenen

en het creëren van groene buffers en ontmoetingsmogelijkheden. GroenLinksaf vindt

Wij willen Waalwijk rijker zien aan bomen, planten en bloemen. Niet alleen mensen voelen

een mix van winkels, groen, kunst en cultuur de beste combinatie. Met de nieuwe inrich-

zich daardoor namelijk gelukkiger: dieren hebben een natuurlijkere leefomgeving en we

ting van het centrum, het Schoenenmuseum en de stadstuin zou dat moeten lukken.

zijn hiermee met z’n allen beter bestand tegen klimaatverandering. We kunnen die groene

✓ Wandel- en fietsroutes te promoten en van alle gemakken te voorzien. Langs wandel-

omgeving behouden, verbeteren en uitbreiden door:

en fietsroutes zoals het Halve Zolenpad zouden meer bankjes kunnen komen, zodat het

✓ Verstening rondom woningen tegen te gaan. Via bewustwordingscampagnes en stimu-

voor meer mensen aantrekkelijk wordt om een stukje te lopen of fietsen. Overal waar

leringsregelingen zoals subsidies en leningen, wijkgerichte acties en het beschikbaar

honden uitgelaten worden moeten we voldoende voorzieningen zoals afvalbakken en

stellen van groen kunnen we steeds meer tegels in tuinen vervangen door bomen en

hondentoiletten plaatsen. De vervelende bijzaken van hondenbezit mogen niet ten kos-

planten.

te te gaan van wandelplezier.

✓ De openbare ruimte te ‘vergroenen’. Onder andere door het herzien van het maaibeleid,

✓ Het openbaar vervoer beter toegankelijk en betaalbaar te maken voor iedereen. Bij-

waarbij we ons richten op het aanmoedigen van een grotere biodiversiteit en te leren

voorbeeld voor studenten die in Waalwijk wonen en naar Tilburg of Den Bosch moeten

van de experimenten van de afgelopen jaren. Akkerranden zaaien we in met biologische

reizen voor hun opleiding, en voor ouderen zodat zij langer zelfstandig en mobiel blijven.

en inheemse bloemen- en kruidenmengsels.

✓ De Westelijke Langstraat verder te ontwikkelen tot hét natuurgebied van de gemeente

✓ Een divers en doordacht gemeentelijk bomenplan met specifieke aandacht voor

Waalwijk, met een uitnodigende toegangspoort en/of pleisterplaats, wandelroutes en

bestaande bomen. Bij het planten van bomen zorgen we voor diversiteit (meer inheemse

veel biodiversiteit. We houden de intensiteit van de verkeersbewegingen in de omgeving

soorten). Er komt een beheer- en onderhoudsplan voor bomen waarin we rekening houden

in de gaten, zodat de natuur en de dieren in het gebied beschermd blijven.

met een goede groeiplaats, zodat ziektes zoveel mogelijk voorkomen worden en de bomen
langer blijven leven.

we minder afhankelijk van grote energiebedrijven. We willen meer alternatieve energiebronnen zoals waterstof inzetten, bijvoorbeeld in de transportsector.
✓ Gaswinning op Waalwijks grondgebied te stoppen. Er bestaan nog steeds plannen van
✓ De agrarische sector af te raden om schadelijke gewasbeschermingsmiddelen zoals

Vermillion Energy B.V. om een extra put te slaan om gas te winnen in onze polder, waar-

glyfosaat te gebruiken in de land- en akkerbouw. De gemeente geeft daarin zelf het

bij mogelijk ook fracking als winningstechniek wordt ingezet. GroenLinksaf vindt dat

goede voorbeeld.

de gemeente er alles aan moet doen om dat, en daarmee eventueel gepaard gaande

✓ Bij alle nieuwbouwprojecten te zorgen voor kwalitatief hoogwaardig groen en bijvoorbeeld te experimenteren met horizontaal groen, groene gevels en daktuinen en groene
(sedum) daken. Bij bestaande woningen kunnen we dit aanlokkelijker maken door subsidies en/of andere financiële regelingen.
✓ Natuur- en milieueducatie te bevorderen en te faciliteren om toekomstige generaties
bewust te maken van het belang van de natuur. Hiervoor is een goede samenwerking
van de gemeente met natuurorganisaties, scholen, en lokale maatschappelijke initiatieven essentieel.

schade, te voorkomen.
✓ Verder te gaan met het stimuleren van zuinig omgaan met energie en van isolatie in
woonruimte en (gemeentelijke) bedrijfsruimten.
✓ De gemeente te laten participeren in (lokale) energieprojecten en daar zelf initiatieven
in te ontplooien. De energieopbrengsten laten we zoveel mogelijk ten goede komen aan
de samenleving.
✓ Het verminderen van de kilo’s restafval per inwoner, waarbij 45 kg restafval per inwoner
het ambitieniveau blijft. De herbruikbare materialen zamelen we gescheiden in, zodat
ze verwerkt kunnen worden als grondstof. We gaan gerichte campagnes voeren om de
hoeveelheid restafval te reduceren en het bewust consumeren te bevorderen.

Duurzaamheid

✓ Een circulair ambachtscentrum in te richten, waarbij organisaties als Twiddus, het

GroenLinksaf staat voor duurzame ontwikkeling. Dat betekent dat onze keuzes geen

Repaircafé, de Speelgoedbank, kringloopbedrijven en andere organisaties samenwer-

onevenredig beslag mogen leggen op de keuzevrijheid van toekomstige generaties: onze

ken om verspilling van gebruiksartikelen te voorkomen.

kinderen en kleinkinderen. Met betrekking tot energie en afval is dat te verwezenlijken door:

✓ Zwerfafval terug te dringen. Tegen afvaldumping in de openbare ruimte wordt wat ons
betreft streng opgetreden.

✓ Het gebruik van niet-fossiele brandstoffen mogelijk te maken door meer schone energieopwekking (wind en zon). Door innovaties toe te passen in de energieopslag worden

✓ Vol in te zetten op duurzame mobiliteit, inclusief deelmobiliteit. Voorbeelden zijn: elektrisch vervoer (e-scooters, e-steps, e-bikes en e-auto’s) en het transport over water.
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Gezonde omgeving
Een gezonde omgeving zorgt voor een goed leefklimaat en bevordert het welzijn van mens
en dier. Waalwijk is een gemeente in ontwikkeling: bedrijventerreinen groeien en komen
dichter bij woningen te liggen. Bovendien grenst een ﬂink deel van Waalwijk aan een snelweg of autoweg. Daarom vindt GroenLinksaf het extra belangrijk dat gezondheid een van
de uitgangspunten wordt in de omgevingsvisie en het totale beleid van de gemeente Waalwijk. Een gezonde leefomgeving realiseren we door:

✓ Geluidsoverlast aan te pakken. De gemeente moet zich bewust zijn van het effect van
geluid op een gezond leefklimaat. Daarom moeten we naast geluidsberekeningen ook
geluidsmetingen doen en waar nodig stappen ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan een
geluidsscherm aan de A59 bij Baardwijk.
✓ Oog te hebben voor luchtkwaliteit. De gemeente heeft beperkte mogelijkheden om die
te beïnvloeden. Lucht komt namelijk overal vandaan. Wat wél kan: de luchtkwaliteit
in Waalwijk beter in kaart brengen en onder de aandacht brengen bij andere overheden, en/of gerichte maatregelen nemen. Uitvoering van het Schone Luchtakkoord (een

Waalwijk is een fijne gemeente om in te leven. Dat neemt niet weg
dat we ook te maken hebben met grote uitdagingen. Door de snelle
economische groei en de gevolgen voor de arbeidsmarkt lijkt er een
scheefgroei te ontstaan tussen het aanbod aan werkgelegenheid ten
opzichte van ons inwonersaantal en het bijbehorende voorzieningenniveau op het gebied van onderwijs, zorg en vrijetijdsbesteding.
GroenLinksaf wil daarom op wijkniveau investeren in wonen, gelijke
kansen voor iedereen, onderwijs en taal, inburgering en integratie, zorg,
sport, kunst, cultuur, burgerparticipatie en het tegengaan van armoede.

overeenkomst tussen het Rijk, provincies en een groot aantal gemeentes in ons land,
inclusief Waalwijk) kan daarbij helpen.
✓ Geuroverlast van bedrijven te toetsen. Binnen Waalwijk ervaren inwoners regelmatig

Wonen

overlast van geur afkomstig van het industrieterrein, ook al worden wettelijke normen

De ontwikkelingen op de woningmarkt vragen om een duidelijke visie en beleid. We

niet overschreden. In het nieuwe Industrieel Geurbeleid heeft de gemeente de mo-

kunnen de juiste keuzes maken door:

gelijkheid om geurbeleving als handhavingscriterium te toetsen door een geurbelevingsonderzoek te doen onder de bewoners en aan bedrijven nadere voorschriften of
maatregelen op te leggen.

✓ Nieuw te bouwen woningen aan te passen aan de huidige tijd. De gezinnen zijn kleiner
geworden en er zijn veel alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens. Naast kleinere

✓ Stoepen, pleinen, wegen en wijken dusdanig in te richten dat het inwoners uitdaagt om

woningen is het verstandig om levensbestendige woningen te bouwen, waarbij ge-

te spelen en meer te bewegen. Daarnaast zetten we met gerichte acties en activiteiten

ëxperimenteerd kan worden met innovatieve bouwmethodes zoals modulaire systemen

in de directe leefomgeving van onze inwoners in op een gezonde leefstijl. Gezondheid

en tiny houses.

(gezonde voeding, beweging en gezond recreëren) nemen we ook mee in de keuzes voor
de inrichting van de openbare ruimte.

✓ De wachtlijsten voor sociale huurwoningen te verlagen. De wachtlijsten zijn erg lang
en er is steeds meer sprake van ‘scheefwonen’. Doorstroming op de woningmarkt is

✓ De toegankelijkheid van de openbare ruimte te vergroten. Ruim 15% van de inwoners

noodzakelijk. Dit kan gerealiseerd worden door een betere afstemming van de ontwik-

van Waspik, Sprang-Capelle en Waalwijk heeft een beperking, waardoor deelname aan

kelingen op de woningmarkt: bij te bouwen woningen meer rekening houden met de

de samenleving voor hen soms lastig kan zijn. GroenLinksaf wil meer rekening houden

behoefte van onze inwoners.

met de wensen van inwoners en bezoekers met een beperking.

✓ Een zelfbewoningsplicht in te voeren in de hele gemeente voor woningen met een aankoopprijs onder de NHG-norm (€355.000,- in 2022), om zo het opkopen van woningen door beleggers te voorkomen en de huizen beschikbaar te houden voor onze (toekomstige) inwoners.

✓ Herbestemming van kantoor- en winkelruimtes tot woningen. De economische ont-

Gelijke kansen voor iedereen

wikkelingen, de groei van internet-winkelen en digitalisering zorgen ervoor dat steeds

Niet iedereen heeft het geluk om geboren te worden in een liefdevol nest, een welvarende

meer kantoor- en winkelpanden leeg komen te staan.

omgeving of een gezond lijf. Er blijven altijd mensen die hulp nodig hebben om een eerlijke

✓ Diversiteit en inclusie. Bij nieuw te ontwikkelen woningen en grote renovaties kiezen
we voor een mix van woningaanbod voor kopers en huurders, maar ook voor een mix

kans te krijgen in het leven. In Waalwijk werken we aan gelijke kansen voor iedereen. Elke
inwoner van onze gemeente mag en kan zichzelf zijn. Dit maken we mogelijk door:

van inwoners uit bepaalde doelgroepen, zoals jongeren, ouderen en mensen met een
fysieke of geestelijke beperking. Elke wijk zou wat ons betreft een afspiegeling moeten
zijn van onze maatschappij.

✓ Een gastvrije gemeente te zijn. Dat strookt met artikel 1 van de Grondwet: ‘Allen die zich
in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie we-

✓ Gedegen huisvesting te bieden aan arbeidsmigranten. Waalwijk is een gemeente met

gens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond

veel werkgelegenheid die niet ingevuld kan worden door onze eigen inwoners. De ar-

dan ook, is niet toegestaan.’ Tegen discriminatie treedt de gemeente op gepaste wijze

beidsmigranten die hiernaartoe komen willen een tijdelijke plek waar ze fatsoenlijk

op met de middelen die zij hiervoor heeft.

kunnen verblijven, en sommigen gaan op zoek naar een locatie waar ze langer kunnen

✓ Een gemeente te zijn die samenwerkt en communiceert met religieuze en levensbe-

blijven wonen. In de woningbouwontwikkelingen moeten we rekening houden met de

schouwelijke organisaties. Religie heeft ook een belangrijke sociale functie in onze

wensen en verwachtingen van deze groep nieuwe Waalwijkers.

gemeente. Levensbeschouwing is geen onderwerp om krampachtig mee om te gaan.
Samenleven vraagt van zowel atheïsten als gelovigen de nodige tolerantie.
✓ Verbonden te blijven. De gemeente Waalwijk maakt deel uit van een lokale én internationale gemeenschap. Verbondenheid, zoals via stedenbanden en internationale netwerken, maken het leren en begrijpen van elkaar makkelijker.
✓ Als gemeente op een juiste manier in te kopen en zo bij te dragen aan een duurzame en
diervriendelijke wereld.

Zorg

Onderwijs en taal

Er zijn in onze gemeente mensen met een zorgvraag die varieert van laagdrempelige pre-

Een van de basisvoorwaarden om gelijke kansen te krijgen is het spreken, schrijven en be-

ventieve zorg tot zware medische en/of psychische hulp. De gemeente geeft uitvoering

grijpen van de Nederlandse taal en het kunnen volgen van onderwijs. De gemeente heeft

aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de jeugdzorg. De toename van de

daarin een faciliterende en ondersteunende rol. Deze rol kan ingevuld worden door:

vraag om zorg in relatie tot de kosten vergt volgens ons een betere afstemming, en het
maken van keuzes. GroenLinksaf vindt dat elke inwoner die zorg nodig heeft, zorg moet

✓ Scholen te helpen bij het creëren van een gezond leef- en leerklimaat. Naast de wette-

krijgen. Alleen niet vanuit het uitgangspunt ‘recht hebben op’, maar vanuit het principe

lijke huisvestingstaak kan de gemeente bijdragen aan veiligheid, gezondheid, leesple-

‘nodig hebben van’. Zorg moet passend, betaalbaar en zo dichtbij mogelijk aangeboden

zier en functionele geletterdheid.

worden door:

✓ Schoolmaatschappelijke ondersteuners structureel in te zetten in het primair en het
voortgezet onderwijs. Zij zorgen voor de verbinding tussen school, kind, ouder en zorg.

✓ WMO-voorzieningen (huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, ondersteuning en be-

✓ De bibliotheek(voorziening) in stand te houden en waar nodig te versterken. Bibliothe-

geleiding) betaalbaar en beschikbaar te houden. Inwoners moeten de mogelijkheid krij-

ken hebben een cruciale rol in het tegengaan van laaggeletterdheid en het bevorderen

gen om zo lang en zelfstandig mogelijk thuis te wonen. Wij vinden een inkomenstoets

van leesplezier.

voor voorzieningen bespreekbaar.
✓ Elke jeugdige de zorg te bieden die nodig is. We zien dat deze groep vaker moeite heeft
om mee te doen in de samenleving. De prestatiedruk is groot, de agenda’s zijn vol, de

Jeugd en jongeren

opvoed-rol van de ouder is veranderd. Daardoor wordt er meer verwacht van het onder-

Jongeren kunnen een helpende hand nodig hebben op diverse vlakken: vrijetijdsbesteding,

wijs, de zorg en het sociale netwerk. Kinderen ervaren groeiende onzekerheid, wat zich

onderwijs, zorg en financiën. Of ze hebben behoefte aan voorlichting en begeleiding op

uit in diverse (psychische) klachten op steeds jongere leeftijd.

thema’s zoals gezondheid, voeding, sport en beweging. Maar jongeren hebben zelf ook

✓ In Waalwijk een goed bereikbaar ziekenhuis te hebben. GroenLinksaf wil dat het ETZ in

vaak een uitgesproken mening over maatschappelijke thema’s als armoede, diversiteit en

Waalwijk geopend blijft met een breed aanbod aan poliklinische zorg, zodat onze inwo-

duurzaamheid. De gemeente zou jeugd en jongeren een grotere stem moeten geven door:

ners hier blijvend gebruik van kunnen maken.
✓ De huisartsenpost in Waalwijk in stand te houden. Hoewel de gemeente geen rol heeft

✓ Jeugd- en jongerenwerkorganisaties in te zetten om de behoeften en de wensen van

in het faciliteren hiervan maakt GroenLinksaf zich hard voor het behoud van deze

jongeren in beeld te brengen en daar invulling aan te geven. Zij signaleren vroegtijdig de

basisvoorziening.

eventuele problemen en bieden een luisterend oor. Samenwerking met de gemeente,

✓ Naast professionele hulp te bieden, maatschappelijke initiatieven op het gebied van

het onderwijs, zorginstellingen en andere partners is daarin cruciaal.

zorg, eenzaamheid en armoede te ondersteunen. Zo kunnen we de sociale cohesie en

✓ Jongeren meer te betrekken in de gemeentelijke activiteiten en besluitvorming door

de ‘samenredzaamheid’ bevorderen: laten we ook naar elkaar blijven omkijken. Bijvoor-

niet óver jongeren te praten en te beslissen, maar met de jongeren zelf. Het jonge-

beeld door het organiseren van buurtactiviteiten, laagdrempelige voorzieningen voor

ren-ambassadeursprogramma is daar een mooi voorbeeld van. GroenLinksaf vindt dat

mensen met psychische problemen, de inzet van vrijwilligers in de wijk- en buurtzorg,

er een vergelijkbaar programma opgezet dient te worden voor jongeren tot 14 jaar.

maar ook via diverse apps, zoals Whapp (We helpen) en HOPLR.

✓ Samen met onderwijsinstellingen, jongerenwerkorganisaties en andere partners participatie-activiteiten te organiseren voor jongeren. Als voorbeeld denken wij aan jongerendebatten en een (digitaal) jongerenpanel.
✓ Het creëren van meer ontmoetingsplaatsen voor jongeren. Het aantal ontmoetingsplaatsen en het uitgaansleven in de gemeente Waalwijk is voor jongeren zeer beperkt.
Om ze te binden aan onze gemeente is dit een van de vereisten.

Armoede

Inburgering en integratie

Leven en opgroeien in armoede heeft vérstrekkende gevolgen voor de rest van iemands

Vanaf 2022 is inburgering een taak van de gemeente. De inzet van de nieuwe Wet Inbur-

leven. Het is een belangrijke stressfactor waardoor mensen niet goed kunnen functione-

gering is erop gericht dat mensen zo snel mogelijk begeleid worden naar een baan. In de

ren en soms verkeerde keuzes maken. Zeker gezinnen met kinderen moeten we hierin

praktijk blijkt dit een lastige opgave te zijn omdat inburgeringsplichtigen (asielmigranten)

bijstaan om ‘generatiearmoede’ (schulden die van generatie op generatie worden overge-

vaak te maken hebben met trauma’s, hun zorgbehoefte groot is en het lastig is voor hen

dragen) te doorbreken, door:

om zich de Nederlandse taal eigen te maken. Daarom pleit GroenLinksaf voor:

✓ Een goed afgestemd schuldhulpverleningsbeleid. In het kader van preventie heeft

✓ Maatwerk. In Waalwijk is de inzet van maatschappelijke begeleiding door Vluchtelingen-

Waalwijk al stappen gezet. Onderdeel hiervan is dat inwoners voor advies terecht kun-

werk beperkt tot het eerste jaar. GroenLinksaf wil dat, naargelang de behoefte van de

nen, zonder dat er direct een traject aan gekoppeld moet worden.

inburgeraar en de onderbouwing daarvan, de maatschappelijke begeleiding kan worden

✓ De inzet van meer specialistische schuldhulpverlening waar nodig. Een integrale benadering kan helpen om de schuldenproblematiek zo snel mogelijk onder controle te
krijgen en mensen weer perspectief te geven. De schuldsaneringstrajecten willen wij
graag inkorten tot maximaal twee jaar.
✓ Praktische ondersteuning. Daartoe is het noodzakelijk om organisaties zoals de Voedselbank, de Speelgoedbank, stichting Strohalm en Twiddus in stand te houden. Ook de
Paswijzer zal ingezet moeten blijven worden, aangepast aan de eisen van de huidige tijd.
✓ Ruimer gebruik van openbaar vervoer. Inwoners die in armoede leven zijn vaak ook
beperkt in hun mobiliteit. Daarom wil GroenLinksaf dat de gemeente onderzoekt wat
de mogelijkheden zijn om inwoners met een laag inkomen zonder auto gratis openbaar
vervoer aan te bieden. Dit kan een positieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke
activering van deze inwoners.

voortgezet naar maximaal twee jaar.

Sport, kunst en cultuur
Waalwijk moet voor ons allemaal een gemeente zijn en blijven waar je plezier kunt hebben

TOT SLOT

door een veelzijdig aanbod van sport, kunst en cultuur, groot- en kleinschalige evenementen in de stad en in de kernen Waspik en Sprang-Capelle. Wat GroenLinksaf betreft doen
we dat door:

✓ De sportvoorzieningen beschikbaar te houden, waar nodig uit te breiden en betaalbaar
te houden voor iedereen.
✓ Het realiseren van meer openbare sportgelegenheden, zoals het Cruyff-court, verlichte
basketbalveldjes, trimbanen en buitensport- en beweegtoestellen, waar ook watertappunten in de buurt staan.
✓ Het (financieel) ondersteunen van bestaande en nieuwe culturele voorzieningen. We
hebben in onze gemeente diverse prachtige organisaties. Zij vervullen een grote rol in
ons culturele aanbod. Denk bijvoorbeeld aan:

Op 16 maart gaan we naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. En het zijn belangrijke
verkiezingen, omdat dan de politieke koers wordt bepaald voor de komende vier jaar.

Het Schoenenmuseum (Het

-

Samen RKC

De afgelopen vier jaar heeft GroenLinksaf, na een oppositieperiode van tien jaar, opnieuw deelgenomen

Schoenenkwartier)

-

GMHK

aan het gemeentebestuur door plaats te nemen in de coalitie. Dit hebben wij gedaan omdat wij erin ge-

-

Het Kunstencentrum

-

Den Bolder

loven dat onze groene en sociale idealen beter te bereiken zijn door mee te besturen.

-

Het Huis van Waalwijk

-

BaLaDe

-

Winterdijk 30B

-

Zidewinde

Wij hebben deze jaren dan ook vol ingezet op een maatschappij waarin we onze welvaart eerlijk delen,

-

De Mads

-

Amateurverenigingen op het gebied van

met betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen die het nodig heeft, en op vergroening en verduurza-

-

De Leest

kunst, muziek, dans, musical en theater

ming van onze mooie gemeente. Geïnspireerd door de duurzame ontwikkelingsdoelen willen we daar-

-

Dichterbij Waalwijk

Hooisteeg Ateliers

mee doorgaan. De zaadjes die wij de afgelopen bestuursperiode letterlijk en figuurlijk hebben geplant

-

-

willen we voeden, verzorgen en verder laten groeien. Wij blijven ons hard maken voor de belangen van de
✓ Ervoor te zorgen dat kunst, cultuur en sport bereikbaar en betaalbaar zijn en blijven

meest kwetsbaren in onze samenleving in de breedste zin van het woord (mens, dier en natuur).

voor iedereen. Jong en oud, inwoners met een beperking en inwoners met een kleinere
portemonnee.
✓ Het (mede)organiseren van kleine en grote evenementen in het centrum van Waalwijk en

GroenLinksaf is de partij van verbinding, van goed voor elkaar zorgen, goed voor elkaar zijn en van groen
voor elkaar. Jouw stem is nodig om onze gedeelde idealen waar te maken!

de kernen. GroenLinksaf vindt dat bij de organisatie van evenementen altijd aandacht
moet worden besteed aan diversiteit in programmering, toegankelijkheid en duurzaamheid.

Hartelijke groeten,
Team GroenLinksaf
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