Voor en door
de inwoners
van Gooise
Meren

Het kán ook
anders!
Wat wil Goois Democratisch Platform anders?
Lees in deze flyer meer over onze ideeën en standpunten, die tot stand zijn gekomen in
samenspraak met inwoners en ondernemers uit Gooise Meren.

Luisteren. Denken. Doen.

www. Kan Ook Anders .nl

Foto is
Coronaproof
genomen

Goois Democratisch Platform: Luisteren. Denken. Doen.
Goois Democratisch Platform (GDP) is een vernieuwende lokale
politieke beweging. Wij zijn in 2018 ontstaan en toen direct met
vier zetels in de gemeenteraad gekomen. GDP is er voor en door de
inwoners! Door echt te luisteren en met zorg om te gaan met jouw
mening, komen we samen verder. Om dat goed te kunnen doen, zijn
wij continu en voor iedereen laagdrempelig benaderbaar en peilen
we regelmatig wat er onder de mensen leeft. Niet alleen rond de
verkiezingen, maar ook daarna.

Denken in
kansen!
Ondernemersklimaat
versterken door te denken in
kansen i.p.v. in problemen. Ook
op het gebied van toerisme.

Meer blauw
op straat
a’s
Wijkagenten en bowij
k in en
moeten meer de ngen. Waar
inbraken terugdrieratoezicht
nodig wordt cam
ingesteld.

Zeggen wat je
doet en doen
wat je zegt!
De gemeente communiceert
duidelijk en snel, is transparant
en komt beloftes na.

Gastvrij
parkeerbeleid
Meer blauwe zones en parkeerapp invoeren. Geen betaald
parkeren in Naarden Vesting en
Muiderberg; tarieven in Muiden
seizoensafhankelijk maken en
omlaag.

Inwoners en ondernemers moeten
kunnen vertrouwen op een
betrouwbare en toegankelijke
overheid. Geen verborgen agenda’s
en gegoochel met cijfers, maar
open en transparant!

Meer weten over
onze standpunten
en onze mensen?
Ga naar de website
www.KanOokAnders.nl
of scan deze QR-code

Geen fusie
naar Gooistad
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Centra verkeersluw
en levendig
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Kloof verkleinen
vertrouwen
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Duurzaamheid
niet boven alles

Goed financieel
beleid, stabiele
woonlasten
Stoppen met graaien uit de
algemene reserve en eerst naar
het eigen uitgavenpatroon kijken,
alvorens belastingen te verhogen.
Vier i.p.v. vijf wethouders aanstellen!

Zorg blijft dichtbij
Goede thuis- en mantelzorg
ondersteunen en specialistische
ziekenhuiszorg binnen of nabij
onze eigen gemeente behouden

Duurzaamheid is belangrijk, maar
gaat niet boven alles. Geen windturbines en zonnepanelenvelden in of
nabij woonwijken, natuurgebieden en
cultuur-historische/landschappelijk
waardevolle gebieden.

Lokale belangen
eerst!

De meeste partijen voeren een
landelijk geënt beleid of zijn een
baantjescarroussel voor politici in
de dop. GDP is écht lokaal en is er
geheel voor en door de inwoners
van Gooise Meren.

Afvalinzameling
moet beter
Bete

re en frequente
afvalinzameling, na-scheiding PMD
i.p.v. thuis en papierinzameling
terug naar verenigingen als
belangrijke inkomstenbron!
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Lokale kennis
i.p.v. dure
externe inhuur
Ambtenaren en wethouders zijn
benaderbaar, betrokken en
verbindend. Ze wonen bij voorkeur
in of nabij onze gemeente, zodat
ze de dingen die daar spelen beter
begrijpen en beoordelen.

Voor en door
de inwoners
van Gooise
Meren

Burgerparticipatie
is een recht!
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Veilig naar
school
Veiligheidsknelpunten op
schoolroutes daadkrachtig
aanpakken en bij de scholen meer
veilige oversteekplaatsen voor onze
kinderen maken.

Lokale tradities
koesteren

Cultuur(historie) en lokale tradities
in de kernen moeten behouden
blijven. De vlag weer uit, de jeugd
mag zwemmen in de vestinggracht,
iedere kern een eigen ‘muziektent’,
de Utrechtse poort in oude glorie
herstellen en op het Wilhelminaplantsoen een centraal (horeca)plein!

Goed onderwijs,
sport en spel
Voor kinderen moeten dich
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huis voldoende onderwer
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met de realisatie van nieu
we
wijken!

Onze Kandidaten
Maak kennis met de kandidaten op onze lijst:
Kruijt - Naarden
14. Harmen Bisschop van Tuinen - Bussum
2. Vera van Etten - Muiderberg
15. Wouter Wormhoudt - Muiderberg
3. Erik Pieter Vlaanderen - Muiderberg
16. Fred Blaas - Bussum
4. Claudia Weemhoff - Naarden
17. Nynke Jordaan-Aalders - Naarden
5. Frank Wyers - Bussum
18. Henny Wormhoudt - Muiderberg
6. Peter Schröder - Naarden
19. Marion van Meekeren - Muiderberg
7. Jan van Gilse - Naarden
20. Leonard Koningswijk - Naarden
8. Marcel van der Wal - Naarden
21. Angela Nagel-Endenburg - Muiderberg
9. Marleen van Hovell - Naarden
22. Leo Dooper - Muiderberg
10. Marga Voorn - Muiden
23. Cathy Burger - Naarden
11. Martin van Vugt - Bussum
24. Hans Nagtegaal - Bussum
12. Pieter Knecht - Naarden
25. Jan Kwekkeboom - Bussum
13. Lida van der Does - Naarden
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Goois Democratisch Platform heeft inmiddels een brede groep mensen achter zich verzameld.
Samen willen wij de komende vier jaar in Gooise Meren het verschil gaan maken!

Stem 16 maart

Luisteren. Denken. Doen.

www.KanOokAnders.nl
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