BEHOUD DE KERN!
De SGP, een lokale partij met inhoud
De SGP is een partij met sterke lokale wortels. Wij baseren onze standpunten op de normen en
waarden van de Bijbel.
De SGP is blij met de komende fusie. Inwoners herkennen zich in hun tradities, hun verenigingsleven
en sociale samenhang Dat moet zo blijven.

Bouwen
De afgelopen jaren is er vooral op de Plantage gebouwd. De SGP vindt dat nu de kernen aan de beurt
zijn. Het rijk wil 75.000 extra woningen bouwen. Wij willen dat de gemeente zich inzet om een
gedeelte daarvan te gebruiken om de leefbaarheid in de kernen te versterken.

Veiligheid
Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in onze gemeente. De SGP wil af van de gedoogcultuur.
Voor een effectief handhavingsbeleid is het belangrijk dat iedereen doet wat is afgesproken in regels
en wetgeving.

Vuurwerk
Vuurwerk is slecht voor het milieu en zorgt voor veel overlast. De gemeente moet samen met alle
kernen een vuurwerkvrije zone instellen en daarbij vooral rekening houden met ouderen.

Parkeren
Wij willen dat u overal in onze nieuwe gemeente gratis kunt parkeren. Dat vonden we 5 jaar geleden
en dat vinden we nog steeds. Veel gemeenten kiezen voor gratis parkeren. Nu wij nog.

Bereikbaarheid
De files op de A15 en de A2 nemen toe. Dit veroorzaakt sluipverkeer. De gemeente moet zich
inspannen om samen met de regio, de provincie en het rijk naar oplossingen te zoeken op de A2 en
de A15

Winkelen op zondag
Ons standpunt over winkelen op zondag is helder. De zondag is de rustdag. Daarnaast past het niet
bij onze gemeente en willen winkeliers het in meerderheid niet.

Abortus
In Nederland worden per jaar ruim 30.000 abortussen uitgevoerd. De gemeente moet onbedoeld
zwangere vrouwen helpen. Ze moeten voorrang krijgen bij de toewijzing van een huurwoning en
sneller een uitkering kunnen regelen. Alle vrouwen in West Betuwe moeten weten dat deze hulp
voor hen beschikbaar is.

Asielzoekers en statushouders
De opvang van asielzoekers dient vooral in de regio van herkomst plaats te vinden. Een grootschalige
opvang van asielzoekers past niet in onze gemeente. De gemeente moet zorgen voor een zorgvuldige
verdeling van mensen met een verblijfsvergunning.

Openbaar groen
Het gemeentelijk groen moet beter. Omdat de gemeente niet meer mag spuiten moet er veel meer
geld worden vrijgemaakt om onze gemeente netjes te houden.

Begraafplaatsen
Als we de kosten voor het onderhoud van onze begraafplaatsen alleen laten betalen door de
inwoners die kiezen voor begraven, wordt het onbetaalbaar. Wij vinden dat we van onze inwoners
kunnen vragen deze kosten met elkaar te betalen.

De agrarische sector
Zowel de vrije Europese markt als de toenemende maatschappelijke druk op duurzaamheid en
dierenwelzijn vragen steeds meer van onze agrariërs. De SGP vindt dat we in Nederland vaak
doorslaan. Er zijn veel vooroordelen over deze sector. De SGP wil achter onze boeren gaan staan en
hen de ruimte geven om te ondernemen.

Buitenlandse medewerkers
Buitenlandse medewerkers moeten ergens wonen. Omdat zij gemiddeld 3 maanden in de regio
werken, is wonen in een normale wijk niet haalbaar. De wijk en de werknemers zelf zitten daar niet
op te wachten. Ondernemers moeten deze mensen woonruimte kunnen bieden op en rond hun
bedrijf. Dit kan op een nette manier.

