november

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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HOE BEREIKT ONS STADJE

AMEIDE
STRAKS HAAR NIEUWE BESTEMMING?

HOE BEREIKT ONS MOOIE STADJE
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HAAR JUISTE BESTEMMING IN DE NIEUWE GEMEENTE

VIJFHEERENLANDEN?

NAVIGEERT!

Zoals u en jij wellicht weten, gaan we D.V. woensdag 21
november naar de stembus. Ook onze stad Ameide zal
gaan behoren tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.
Hoe bereikt Ameide nu haar bestemming in die nieuw te
vormen gemeente? SGP heeft die route uitgezet. Check
onze navigatiepunten en stem 21 november lijst 4 SGP.

Navigeer mee naar:

Bestemming bereikt!
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Voldoende woningbouw om basisvoorzieningen
(basisschool, dorpshuis/verenigingsleven) in stand te houden
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Bouwen voor starters en senioren (voor hen zo dicht mogelijk bij de voorzieningen)
Bouw brede school
Goede invulling locatie De Kandelaar
Behoud winkelbestand
Behoud ‘paardenmarkt’ als cultureel evenement
Glasvezel voor buitengebied
Behoud bibliotheekfunctie
Behoud brandweerkazerne
Behoud dorpshuis “het Spant”
Aandacht voor onderhoud speelplekken
Medewerking verlenen aan uitplaatsing bedrijven fruitsector
Veiligheidsnet plaatsen bij strand aan de Lek
Parkeerproblemen in historische kern/bij ontwikkeling De Hoven dit meenemen
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Aanleg fietspad langs de Lekdijk (Ameide/Tienhoven/Lexmond)
Openbaar vervoer in stand houden
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