VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 – 2022
VOOR ROZENDAAL: SAMEN NAAR DE TOEKOMST
EN NAAR ROZENDAAL 3.0
BGR LIJST 1
Onze enquête en onze gesprekken met inwoners gaven goed weer wat
Rozendalers willen en wat ze niet willen. Dat, gecombineerd met onze
ervaring en onze wil om samen met de andere partijen voor alle inwoners
van Rozendaal een fijne toekomst te maken is leidend voor ons
verkiezingsprogramma. Samen zorgen voor een mooi, modern, zorgzaam
en veilig Rozendaal voor u!
SAMEN
• Eerder en vaker burgers betrekken en laten meepraten bij
belangrijke besluiten (door gemeentelijke enquêtes, werkgroepen,
brainstormsessies)
• Rozendalers betrekken bij opstellen profiel nieuwe burgemeester
• Drie politieke partijen samen benoemingsprocedure burgemeester
i.o.m. provincie laten trekken
• Rozendaalse verenigingen omarmen en ondersteunen (Rozendaalse
Kapel, Rozendaalse Schutters, Rozendaalse Oranjevereniging)
• Ontmoetingsplek De Serre breder openstellen voor bewoners (bijv
geregeld in het weekend of ‘s avonds)
• Rozendaal 200 jaar samen vieren
• Omdat wij draagvlak bij belangrijke besluiten belangrijk vinden,
streven wij naar meer samenwerking met de twee andere partijen
• Wij zijn voorstander van intensieve samenwerking met omliggende
gemeenten om te komen tot een goede invulling van bestuurlijke
taken
• Behoud kwaliteiten van Rozendaal leidend laten zijn
• Samen met andere partijen zorgen voor gehoor bij plannen
uitbreiding Lelystad vliegveld (routes lopen over Rozendaal)
MOOI
• Huidig beschermd dorpsaangezicht en monumenten handhaven
• Groen blijft groen, geen bebouwing van graslandjes, alleen
(vernieuw)bouwen daar waar al gebouwd is
• Groen onderhoud en onkruidbestrijding nog beter en vaker
• Stoepen en paden goed onderhouden voor wandelaars
• Herstellen en behoud van alle houtwallen
• Kwaliteit openbare ruimte verbeteren
• Voorjaarsschoonmaak verkeersborden Rozendaal
• Bestrijden Japanse knoop (polygonum)
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MODERN EN DIGITAAL
• Openbaar vervoer mogelijkheden en bereikbaarheid voorzieningen
verbeteren
• Glasvezel voor heel Rozendaal, niet alleen in de nieuwe wijk en in de
nieuwe Dorpsschool
• Sterk mobiel netwerk tot stand brengen
• Laadpalen voor elektrische auto’s en elektrische fietsen
• Live volgen van raadsvergaderingen
• Flexibele gemeente, laagdrempelig, transparant, alle info openbaar
en digitaal
• Omarmen zonne-energie
• Energieneutraal bouwen maximaal ondersteunen
ZORGZAAM VOOR JONG EN OUD
• Geld zorgvuldig besteden met belangen van alle Rozendalers voorop
• Uitkeringen en zorgtoekenningen naar Rozendaalse maat, zorg voor
die Rozendalers die het nodig hebben
• Rozendaal moet eigen woonvisie ontwikkelen
• Speelveldjes voor kinderen tot 12 jaar; trapveldje voor jongeren;
jeugdhonk voor jongeren (12 – ca 16 jaar) i.s.m.
jeugdburgemeester realiseren
• Gymgelegenheid voor ouderen, zowel buiten als binnen
• Preventieve maatregelen uitrollen om Rozendalers gezond te houden
• AED netwerk binnen Rozendaal bevorderen
• Het huidige loket in gemeentehuis waar je vriendelijke en
behulpzaam te woord wordt gestaan door een ambtenaar natuurlijk
intact laten, maar ook digitaal loket installeren; stel je vraag
gewoon achter je computer, laptop, tablet of mobiel
VEILIG
• WhatsApp veiligheidsapp deelname verhogen en informeren over
wanneer wel en niet gebruiken
• Verkeersveiliger maken van Schelmseweg en Kerklaan
• Rotondes verbeteren voor fietsers
• Blijvende aandacht voor verlichting, ook voor fietsers
• Snelheid beperkende maatregels integreren bij nieuwe
verkeersveilige oversteek Schelmseweg
• Snelle interventie van politie bij calamiteiten of overlast

SAMEN NAAR DE TOEKOMST EN NAAR
ROZENDAAL 3.0, DOET U MEE?
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