GROEN VOOR
ELKAAR voor jongeren
GroenLinksaf zet zich graag in voor iedereen in Waspik, SprangCapelle en Waalwijk. Jongeren zijn hier een belangrijk onderdeel van.
Jongeren hebben de toekomst en jij moet je thuis voelen in onze
gemeente. GroenLinksaf werkt daarom aan een toekomstbestendig
en aantrekkelijk Waalwijk. Wat zijn de belangrijke onderwerpen uit
ons verkiezingsprogramma voor jongeren? Je ziet hier de 4
belangrijkste punten van ons voor jou!

Duurzaamheid en klimaat
Waalwijk groener en duurzamer – We werken aan een groene
omgeving en het tegengaan van klimaatverandering.
Bewustwording – We creëren bewustwording onder inwoners op
het gebied van duurzaamheid, klimaat en onze ecologische
voetafdruk.

Verbinding en gelijkheid
Sociale verbinding tussen jong en oud – We willen onze
gemeenschap stimuleren om de verschillende generaties dichter
bij elkaar te brengen om eenzaamheid bij jong en oud tegen te
gaan.
Iedereen in Waalwijk vrij om zichzelf te zijn – We zijn tegen
discriminatie, racisme en seksisme, en vinden dat de
verscheidenheid aan culturen in Waalwijk gevierd mag worden.
Gelijke kansen – Meedoen aan onderwijs, vrijetijdsbesteding en
zorg is voor jongeren belangrijk. We bieden hulp, zorgen voor
begeleiding en luisteren naar de mening van jongeren.

Openbaar vervoer
Beter OV – We maken het openbaar vervoer toegankelijk en
betaalbaar voor iedereen. Bijvoorbeeld voor jongeren die naar
hun school in omliggende steden moeten reizen. Daarnaast
beperken we de CO2 uitstoot als we meer met het OV reizen.
Deelvervoer – We willen dat er meer ingezet wordt op duurzame
voertuigen die door iedereen gebruikt kunnen worden, zoals
scooters en steps.

Sociaal leven
Ontmoetingsplekken – We willen dat er meer plekken zijn om
samen te komen, bijvoorbeeld in het centrum van Waalwijk.
Denk hierbij aan uitgaansgelegenheden en ontmoetingsplekken
waar socializen, studeren en werken samenkomen.
Evenementen – We willen dat het organiseren van kleine en
grote evenementen, zoals muziekevenementen of culturele
evenementen voor jongeren, gestimuleerd wordt.
GroenLinksaf is de partij van verbinding, goed voor elkaar zorgen, goed voor
elkaar zijn en van groen voor elkaar. Misschien kun je nog niet stemmen op
ons, maar je kunt ons wel blijven volgen en laten weten wat je van onze
standpunten vindt. Jouw inbreng is nodig om onze gedeelde idealen waar te
maken.

Al onze standpunten
zien? Bekijk ons
verkiezingsprogramma
op www.groenlinksaf.nl
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