
GroenLinks in Gouda:
Menselijk, eerlijk en duurzaam

We kiezen ervoor om te delen❤
We delen onze welvaart, zodat iedereen goed kan leven. We delen ons welzijn, zodat iedereen
toegang heeft tot zorg. En we delen de stad, zodat iedereen kan genieten van schone lucht, een
groene omgeving en een duurzame toekomst. In Gouda mag je zijn wie je bent.

Groen Gouda🌳🐕🐟🐑
Er komt meer groen in Gouda. Meer groene parken, speeltuinen en schoolpleinen. We maken
onze natuur rijker aan soorten. We laten bermen bloeien en zorgen voor plekken waar dieren
ongestoord kunnen leven.

Schone lucht en schone stad 🚮🌱 ✨
Lucht, grond en water in Gouda moeten schoon zijn. Er mag geen zwerfafval op straat zijn.

Goede Zorg💚🏥
Iedereen die zorg nodig heeft moet dat kunnen krijgen. De gemeente helpt je om de juiste
zorg te vinden. Inwoners weten waar ze recht op hebben en krijgen dat ook.

Iedereen heeft voldoende geld💰
Iedereen in Gouda heeft voldoende geld om van te leven.
Er komt een proef met een basisinkomen.

Ruimte voor fietsers en wandelaars 🚴🚶🚎🚉
Fietsers en wandelaars staan voorop in het verkeer. We maken de binnenstad autoluw.
Zware vrachtwagens weren we uit onze kwetsbare stad.

Meer woningen 🏠🏡🏢
Wonen is een recht, er komen genoeg woningen in Gouda.
Alle woningen worden duurzaam en klimaatneutraal.

Droge voeten, koel hoofd 🌅🚰☀
Er komt meer groen, zodat we minder last hebben van wateroverlast en hitte.
Ook komt er extra subsidie voor planten op daken en voor zonnepanelen.

Ruimte om te ontmoeten  👥 👥 👥
Er komen plekken in Gouda voor jongeren en sociale ondernemers.
Je buurt is weer een centrum waar je elkaar kunt ontmoeten.

Actieve en vitale stad 🏀🎼🏃
Cultuur, onderwijs en sport zorgen voor verbinding tussen de wijken en buurten en tussen de
inwoners onderling. Gouwenaars krijgen de ruimte om in beweging te komen en te blijven.

Denk mee💬 💭Heb je zelf ideee ̈n voor ons? Bel 06-20596314 (lijsttrekker) of mail naar
secretaris@groenlinksgouda.nl. Kijk voor meer info op https://gouda.groenlinks.nl/


