Het kan beter in de gemeente Eersel

PVDA-GroenLinks is een partij die er in
de gemeenteraad regelmatig op hamert dat het beter kan en moet in de
gemeente Eersel. Regelmatig nemen
we daarin ook zelf het initiatief.
Een van die initiatieven is het apart in
zamelen van plastic afval. Dit is een
succes geworden. Met de ervaringen
van onze inwoners is het systeem nog
beter te maken.
PVDA-GroenLinks is ook de partij die
strijdt voor het dorpse karakter. We
waren tegen voorstellen voor onnodige
hoogbouw en maken ons sterk om karakteristieke gebouwen te beschermen. Tegelijkertijd hebben we er voor
gezorgd dat woningbezitters minder
last hebben van welstand door de achterkanten van woningen welstandsvrij
te maken.
Burgers zijn wat ons betreft vrij om ook
in hun bijgebouwen (ook vrijstaand) te
gaan wonen bijvoorbeeld ten behoeve
van mantelzorg.

We staan ten alle tijden voor een ruimhartig sociaal beleid, we willen mensen
de ruimte geven en niet betuttelen.
PVDA-GroenLinks heeft de stichting
Leergeld met open armen in de gemeente ontvangen omdat zij iets extra’s doen voor kinderen die te kort
komen. Ook hebben we ons allesbehalve zuinig opgesteld als het ging
over scholen en gemeenschapshuizen
in de kerkdorpen.
Op ons initiatief is in Duizel gestart met
het maken van een Dorpsontwikkelingsplan. Intussen hebben ook Wintelre en Steensel zo’n plan.
Boven alles is PVDA-GroenLinks de
partij die de aandacht voor natuur, milieu en klimaat weer terug gebracht
heeft op de Eerselse agenda. Intussen
hebben de andere partijen onze argumenten over genomen en is de gemeente op weg een klimaatneutrale
gemeente te worden. Dat is goed voor
nu, maar vooral voor later.
En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen waaruit blijkt dat door
de inbreng van PVDA-GroenLinks de
gemeente Eersel en betere gemeente
wordt.
Maar PVDA-GroenLinks wil zelf ook
beter worden. Daarom zijn we op zoek
naar inwoners uit de gemeente die met
ons mee willen werken. In 2010 zijn er
weer gemeenteraadsverkiezingen. Om
Eersel beter te maken, moeten we dan
sterk voor de dag komen. Wie wil met
ons de uitdaging aangaan? Neem contact met ons op.
Ad van de Ven (advandeven@hetnet.nl;
0497 515070)

