Wij willen: Samenwerken aan
een prettige en toekomstbestendige leefomgeving
met alle inwoners, ondernemers, gemeente,
politieke partijen en andere belanghebbenden.
Het team van PvdA/GroenLinks Blaricum

Van links naar rechts: Erick van de Wouw, Anneke Bruggeman-Mulder, Johan Jorritsma,
Bea Kukupessy, Lyoba Kukupessy, Daphne Rokebrand, Lia van Buuren en Mark Veldhuis.
Liesbeth Schinkel-Van Nimwegen ontbreekt op de foto.

1. Bea Kukupessy
2. Daphne Rokebrand
3. Mark Veldhuis
4. Erick van de Wouw
5. Johan Jorritsma

6. Lyoba Kukupessy
7. Lia van Buuren
8. Liesbeth Schinkel – van Nimwegen
9. Anneke Bruggeman – Mulder

Opmaak www.hippit.nl

Kijk voor meer informatie op onze website:
www.pvdagroenlinksblaricum.nl

BEA KUKUPESSY

DAPHNE ROKEBRAND

Samenwerken aan een
Sociaal Duurzaam
Eerlijk Blaricum

BLARICUMMER MEENT

OPENBARE RUIMTE

Ons Blaricum
Enkele punten uit het
verkiezingsprogramma van
PvdA/GroenLinks Blaricum

• werken aan fysieke toegankelijkheid
voor iedereen
• veilige voet- en fietspadenstructuur
• goede afhandeling Meldingen
Openbare Ruimte (MOR)

DUURZAAM WONEN
• zelfbewoningsplicht bij
nieuwbouw
• bij nieuwbouw bij
omgevingsvergunning
duurzame aspecten
meewegen
• laagdrempelig advies
verduurzaming

BIJVANCK

GROEN

VEILIGHEID

• Goois Natuurreservaat (GNR) wordt
in staat gesteld de natuurgebieden
goed te kunnen beheren
• ecologisch groenbeheer en versterken
van de biodiversiteit
• schoolpleinen en wijken vergroenen
en klimaatbestendig inrichten bij
werkzaamheden

• brandpreventie dichtbij de
inwoners door te investeren
in de wijkbrandweer
• behouden pop-up politiepost

• instandhouding van de functie van
wijkcentra
• inzetten op gezondheidsbevorderende
voorlichting en -programma’s

WELZIJN
VERENIGINGEN EN
VRIJWILLIGERS
• ondersteunen
vrijwilligersinitiatieven
• verenigingsleven
ondersteunen
• jaarlijks vrijwilligers
in het zonnetje zetten

• geen verkoop van sociale huurwoningen
• streven naar levensbestendigheid van de
sociale woningvoorraad
• Blaricummers voorrang geven bij sociale
woningbouw

VERKEER

SOCIALE WONINGBOUW

BLARICUM
BESTUUR
• actieve participatie van inwoners mogelijk maken
• open staan voor ideeën
• complexe informatie toegankelijk maken
m.b.v. infographics en filmpjes

© OpenStreetMap-bijdragers, openstreetmap.org - foto’s: © 2022 Google

SENIOREN
• ouderenconsulent als onderdeel van
het sociale wijkteam
• ouderenwoningen woningcorporaties
bij verbouwing voorzien van extra
woonlaag
• behoud van huurprijs voor senioren
die kleiner willen gaan wonen

• geluidsoverlast en
luchtvervuiling A27/A1
waar mogelijk beperken
• proactief laadpalenbeleid

