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21bereik je bestemming
De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik vormen straks
de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. De SGP-fracties uit
de drie gemeenten hebben voor alle dorps-/stadskernen
een route gepland om tot een juiste bestemming te komen
in de nieuwe gemeente. Navigeer met ons mee!
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Een samenleving met Bijbelse normen en waarden,
zoals barmhartigheid, rechtvaardigheid, geloof,
hoop en liefde.
Rust op zondag voor mensen en bedrijven.
Een goed ondernemersklimaat, ook voor onze
agrariërs.
Dorpskernen met een sterke, eigen identiteit.
Een veilige woonomgeving voor iedereen.
Een duurzame gemeente in alle opzichten.
Bescherming en waardering van onze rijke historie.
Zo laag mogelijke gemeentelijke lasten.
Betaalbare jeugd- en ouderenzorg van goede
kwaliteit.
Voldoende woningbouw voor starters en
ouderen.
Verkeersproblemen en sluipverkeer
aanpakken.
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VIJFHEERENLANDEN?
Zoals u en jij wellicht weten, gaan we D.V. woensdag 21
november naar de stembus. Ook onze stad Vianen zal
gaan behoren tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.
Hoe bereikt onze stad nu haar bestemming in die nieuw te
vormen gemeente? SGP heeft die route uitgezet. Check
onze navigatiepunten en stem 21 november lijst 4 SGP.
Bestemming bereikt!

Navigeer mee naar:
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Voltooien projecten investeringsagenda
Afwikkeling Sluiseiland en andere inbreilocaties
Stimuleren zorgvoorzieningen zoals zorgboerderij en hospice
Aantrekken winkels voor kernwinkelgebied
Parkeren blijft gratis
Voldoende parkeervoorzieningen voor centrum Vianen
Uitbreiding supermarkten Lijnbaan stimuleren incl. parkeren
Goed vestigingsklimaat bedrijfsleven op bedrijfsterreinen
Bestaande bedrijventerreinen up to date houden,
zoals oplossen wateroverlast en goede doorstroming verkeer

s s s s

Doortrekken spoorlijn Breda-Utrecht met station in Vianen
Sluipverkeer Benzberg tegengaan
Vóór behoud sleepbootdagen
Vóór behoud fietsveer
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