Heldere lokale politiek
GBWP is een partij die bewust lokaal is en lokaal bewust. Als lokale partij houden we er niet van dat een
landelijk bestuur ons voorschrijft hoe we het beste voor de inwoners van Bergen op Zoom, Halsteren en
Lepelstraat kunnen opkomen. Dit kunnen de inwoners ons prima zelf vertellen. Onze stijl kenmerkt zich
door een recht-door-zee aanpak waarbij we op een eerlijke en rechtvaardige manier proberen de welvaart
en het welzijn van onze inwoners te vergroten. In de visie van GBWP is politiek geen spelletje waarbij we
elkaar vliegen afvangen en in achterkamertjes bedenken hoe het allemaal geregeld moet worden.
Steeds vaker eisen groepen in de samenleving dat er rekening wordt gehouden met hun belangen en dat
er ruimte komt voor oplossingen die zij bedenken.
Waar ze ook aan mee kunnen helpen. De politiek moet zich ten doel stellen om dit te faciliteren en de
kennis en vaardigheden van de ambtenaren in te zetten om met inwoners kansen, mogelijkheden en
problemen aan te pakken. Duidelijkheid, betrokkenheid en transparantie zijn hier bij de kernbegrippen.
Met andere woorden: GBWP gaat in de komende raadsperiode voor een heldere lokale politiek!
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Waar GBWP de komende vier jaar voor gaat!

GBWP gaat vanuit
duidelijkheid, betrokkenheid
en transparantie voor heldere
lokale politiek!
Wat we de komende 4 jaar
willen bereiken hebben
we vastgelegd in
11 speerpunten.
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Aanpakken van knelpunten in uw wijk of dorp!
Duurzaam en aangenaam wonen en leven!
Veel ruimte voor initiatieven van inwoners, goede service van de gemeente!
Zorgen dat iedereen mee kan doen, ondersteuning bieden waar nodig!
Zichtbaar optreden tegen onveiligheid en criminaliteit!
Investeren in cultuur, sport en verenigingsleven!
Verbetering verkeers- en parkeerknelpunten!
Meer arbeidsplaatsen, minder uitkeringen en investeren in onderwijs!
Verlaging van de schulden, lokale lasten stijgen niet meer dan inflatie!
Een moderne lokale economie!
Samenwerking om onze regionale positie te versterken!

Volg ons op onze site www.gbwp.nl en op facebook
of word lid en ontvang onze nieuwsbrieven.

de partij voor stad en dorp!

Halsteren
lokaal bewust lokaal

lokaal bewust lokaal

✔

Aanpakken knelpunten
in uw wijk

‘heldere lokale politiek’ Halsteren
lokaal bewust lokaal
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GBWP staat voor een gemeente
waar het aantrekkelijk is om te
wonen en te werken, waar ruimte
is voor ontwikkeling en ontspanning
en waar iedereen meedoet in de
samenleving. Om dit te bereiken
wilt GBWP in de komende vier jaar
verschillende knelpunten in uw wijk
aanpakken!
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Snel afronden van onderhoud De Wittenhorst voor gebruik
Behoud openluchtzwembad De Melanen
Gepaste invulling oude raadhuis
Behoud woon-zorgfunctie Sint-Elisabeth en omgeving
Vrij toegankelijk houden natuurgebied rond de Groote Melanen en Fort de Roovere
Een oplossing voor de parkeerproblematiek bij sportpark De Beek
Behoud open en groene karakter buitengebied en groene buffer realiseren tussen
Fort-Pinsenweg en de Nieuwe Molenweg
Invulling geven aan het Zunehaterrein, Castria-lokatie en voormalige Hemi-terrein.
Herinrichting Halsterseweg-Noord
Voltooien van plan Vogelenzang met realisatie van het centrale Dorpsplein
Behoud voldoende vrije parkeerplaatsen in de Dorpsstraat
Twee supermarkten in de Dorpsstraat en maximaal drie in Halsteren
Locatie voormalig café Willem III nu eindelijk invullen met zorg of woningbouw
Herontwikkeling voormalige Lidl-locatie Rode Schouw
Verkeersveiligheid, onder meer Steenbergseweg en Burgemeester Elkhuizenlaan
GEEN ontwikkeling van industrieterrein in de Auvergnepolder
Verbeteren staat trottoirs en wegen
Behoud voorzieningen zoals pinautomaat en brievenbus
Herstel beelden en kunstwerken, zoals Merrie en Veulen

onze kandidaten Uw vertegenwoordigers Halsteren
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Arjan van der Weegen
Patrick van der Velden
Evert Weys
Betsy de Kock
Piet Roosendaal
Paul Schut
Maarten van Eekelen
Jan de Krom
Wim Buijs
Jessy van Hooydonck
Leon van Loon
Jantine van Zomeren
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Rob van der Aarsen
Bianca van Rijen
Peter van Kaam
Joke de Koning
Harold Mulders
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Jan Blommerde
44. Frank van der Vorst
Jan Suijkerbuijk
45. Cees van der Weegen
Ben Kannekens
Marco van Elzakker
Piet van de Watering

Welvaart en welzijn voor alle inwoners
Lokaal bewust lokaal
Geen invloed van landelijke partijbesturen
Inwoners weten zelf wat het beste voor hen is
Recht-door-zee aanpak, doen wat we zeggen
Ruimte voor initiatief vanuit de samenleving
Duidelijkheid, betrokkenheid en transparantie
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