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De leefbaarheid van de kleine kernen staat sterk onder druk en deze zijn daardoor
kwetsbaar. De leefbaarheid wordt bepaald door woningbouw voor jong en oud.
Onvoldoende woningen per kern betekent onvoldoende doorstroming, waardoor
jongeren in hun dorp geen kans krijgen en ouderen ook niet willen verhuizen.
Ouderen wonen vrijwel hun leven lang in hun dorp en zijn een onderdeel van de
gemeenschap. Woningbouw mag niet gestuurd worden op commerciële belangen
van woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars maar op de behoefte van
de dorpskern.
Een Zevenellen zoals het hoort en bedoeld is met hoogwaardige biobased activiteiten en zoals het de omwonende voorgespiegeld is. Zonder
overlast door grootschalige afvalverwerking en door meerdere soorten
zeer grootschalige afvalverwerkingsbedrijven. Een rem op nieuwe bedrijven
die wel werkgelegenheid creëren maar waarvoor werknemers van verre
gehaald moeten worden en waarvoor aparte huisvesting gerealiseerd
moet worden.
Rentmeesterschap voor het buitengebied is van belang, vanwege de
industrialisering van het buitengebied. Ook door de landbouw en veeteelt
moet er een balans gevonden worden tussen recreatie en de agrarische sector.
Er is niemand die over een industrieterrein een gezellig ommetje wil maken.
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KWETSBAAR
Wij komen op voor wat kwetsbaar is.
(mensen, natuur, cultuur)

VOLKSVERTEGENWOORDIGER
Een raadslid is een
volksvertegenwoordiger en helpt
burgers waar nodig.

SOCIAAL - HULP VOOR IEDEREEN
Niemand valt bij ons buiten de boot.
Iemand die hulp nodig heeft helpen we.

WONINGEN

Meer woningen!

LEEFBAARHEID

Leefbaarheid handhaven en verbeteren
in al onze kernen.
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LAGE BELASTING

Geen onnodige uitgaven. Wij houden
de belasting laag.

VERENIGINGEN EN VRIJWILLIGERS

Wij staan voor onze verenigingen en
vrijwilligers.

BUITENGEBIED

Samen op zoek naar een betere en
toekomstgerichte inrichting van ons
buitengebied.

ONDERNEMERS
Wij denken mee met onze
ondernemers.

LEUDAL

Leudal is dienstbaar aan haar
inwoners.

