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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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HOE BEREIKT ONS DORP

EVERDINGEN
STRAKS HAAR NIEUWE BESTEMMING?

HOE BEREIKT ONS MOOIE DORP

EVERDINGEN

VIJFHEERENLANDEN?

NAVIGEERT!

Zoals u en jij wellicht weten, gaan we D.V. woensdag 21
november naar de stembus. Ook ons dorp zal gaan behoren
tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Hoe bereikt
Everdingen nu haar bestemming in die nieuw te
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HAAR JUISTE BESTEMMING IN DE NIEUWE GEMEENTE

vormen gemeente? SGP heeft die route uitgezet. Check
onze navigatiepunten en stem 21 november lijst 4 SGP.
Bestemming bereikt!
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Voldoende woningbouw om
basisvoorzieningen (basisschool, dorpshuis
/verenigingsleven) in stand te houden;

s

Woningbouw is urgent, al vele jaren niet gebouwd!
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Ruimhartig beleid voor mantelzorgwoningen;
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Kernbinding bij woningtoewijzing handhaven;

s

Behoud ons dorpshuis Het Knooppunt;

s

Behoud onze basisschool;

s

In stand houden projecten St. Vitaal Dorp zoals Winkel & Zo,
Landgoed Everstein, Atelier (dagbesteding);

s

Samen ouder in Everdingen;

s

Deelauto’s;

s

Glasvezel voor buitengebied;

s

Waterlinie nabij fort Everdingen / Diefdijk aantrekkelijk maken voor toeristen;
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