PLC çevreye duyarlı, pahalı olmayan
(ödenilebilir) ve sosyal bir Cuijk hedefliyor !
PLC lokal (bölgesel) bir partidir. Ülke genelindeki gelişmeleri takip ediyoruz, fakat bunlara bağımlı
değiliz.
PLC halkın refah ve mutluluğunu istiyor ve Cuijk belediyesine renk katıyor. PLC çevreye duyarlı,
pahalı olmayan (ödenilebilir) ve sosyal bir Cuijk hedefliyor.
En önemli 6 hedefimiz (seçim listesinde 6.sıradayız PLC) (Progressief Leefbaar Cuijk)
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Çevreye duyarlılık/yaşanılabilirlik: Enerji ve kısıtlı
kaynaklarda israfı önlemek, daha fazla
yenilenebilir enerji kaynakları ve geri
dönüştürülebilir materyaller kullanmak. Gıda
üretimi ve tüketimini daha kontrollü ve bilinçli bir
şekilde sağlamak. Bu şekilde daha sağlıklı bir
toplum hedefliyoruz. Iklim değişikliğine karşı
mücadele edeceğiz.

Uyumluluk politikasi: ’Siz’ veya
yapmak yerine daha çok
oluşturulmalı. Cuijk belediyesi
bilinir ve eşit şartlarda bir
sağlayabilmeli.

‘biz’ diye ayırım
toplumda birlik
halka güvenilir,
yaşam çevresi

Spor: Cuijk halkı hareket etmeyi seviyor ve
böylece sağlığını düşünüyor. Spor PLC için çok
önemlidir çünki bu şekilde toplumun sağlıklı
kalmasına destekçi oluyoruz. Omni spor (spor
derneklerinin birleşmesi) fikri spor yapma
imkanlarını çoğaltıyor ve bu yüzden
desteklenmeli.

PLC olarak bunları nasıl gerçekleştireceğiz?
*’çevreye duyarlılık/yaşanılabilirlik planı 2017-2020
Cuijk’ sadece kağıtta kalmamalı, bir uygulama planı
ve bütçelendirme ile en kısa zamanda uygulmaya
geçirilmeli
*Doğayı canlı ve kalıcı tutabilmek için her sökülen
ağacın yerine yenisini dikme mecburiyeti getirilmeli
*Betonlaşmanın, binaların çoğalıp doğayı yok
etmesinin önüne geçilmeli
*Yağmur sularını kanalizasyona iletmek yerine daha
faydalı amaçlar icin kullanılmalı
*Cuijkte doğalgaz yerine elektriği kullanıma geçirme
planı hızlandırılmalı
*Bütün planlarda kalıcılık/sürdürülebilirlik testi tabi
tutulmalı
PLC olarak bunları nasıl gerçekleştireceğiz?
*Suç, işsizlik oranları ve sosyal maaş oranları
insanlara iş sağlayarak azaltılmalı
*Bütünleşme (inburgering) ve dil eğitimine cömertçe
destek sunulmalı
*Yabancı kökenli vatandaşlar için eşit haklar
sunularak sosyal bir politika uygulunmalı
PLC olarak bunları nasıl gerçekleştireceğiz?
*Geciktirilen ve onarım gerektiren spor salonlarını
biran önce onarmalıyız
*Mevcut spor alanlarını düzenleyip yenileyerek daha
fazla imkanlar sunmalıyız
*Bir Omni-parkı oluşturmalıyız (spor alan ve
derneklerini birleştirmeliyiz)
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Merkezleştirmenin önüne geçilmeli: Merkezi
tesisleri (örnek Schouwburg) geliştirme/yenileme
hedefleri uğruna semt ve köylerdeki tesisleri
unutmamak gerekir. Bu gelişmeyi PLC olarak
yıllardır ‘eskiyi yeniye değişmek’ diye
adlandırıyoruz! Schouwburg tesisini yenilemek
için milyonlar harcanırken diğer daha kritik
sorunlara bütçe kalmıyor. Bunun önüne
geçilmeli.
Arsa ve binaların boş kalmasını önlenmeli ve ilk
önce uzun yıllardır boş kalan bu yerler
değerlendirilmeli.

Yaşlılık politikası: Halk yaşlanıyor ve yaşlılarımız
bu zamana kadar elimizde bulundurduğumuz
refahın emektarları olduğu için onları rahat
ettirmeliyiz. Devlet olarak onlara yeterli imkan
sağlayıp
işlerini
zorlaştırmak
yerine
kolaylaştırmalıyız.
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Sosyal politika: PLC çevreye duyarlı, birlik içinde
olan ve sosyal bir toplumu hedefliyor. Sosyal ve
demokratik bir toplumu sağlayabilmek için
öncelikle toplumun daha zayıf/güçsüz insanlarına
destek çıkmak gerekir. Fakirlik PLC için
kabullenilebilir birşey değildir.

PLC olarak bunları nasıl gerçekleştireceğiz?
*Schouwburg tesisatına daha az bütçe ayırılmalı ve
ödenilebilir hale getirilmeli
*Oturum alanlarını ve sanayi bölgelerini canlandırıp
yenilenmeli
*Yeni arsa ve binaların boş kalması önlenmeli
*Güçlü bir demokrasi geliştirerek belediyelerin
birleşimini desteklemeli. Çünkü birlikten güç doğar!

PLC olarak bunları nasıl gerçekleştireceğiz?
*Ev bulabilme imkanlarını arttırıp, kalite ve miktar
açısındanda daha fazla insanların kendini
kurtarabilme imkanı sağlanmalı
*Yeni çıkarılan yasadan faydalanarak (WMO: Wet
Maatschappelijke Ondersteuning) yaşlılarımıza daha
iyi imkanlar sunulup, hareket etme kabiliyetlerine
destek sunulmalı. Bunun gibi temel ihtiyaçlar için
tasarrufa gidilmemeli.
*Gönüllü olarak bakım yapan herkese iyi ve işlerini
kolaylaştıracak şartlar sunulmalı ve uygulanmalı.
Bakım sektöründeki personel için iyi çalışma
koşulları sunulmalı
PLC olarak bunları nasıl gerçekleştireceğiz?
*Fakirlik sınırında yaşayanları önümüzdeki seçim
döneminde en az %16 sını bu durumdan kurtarmayı
hedefliyoruz (2018-2022 dönemi)
*Belediyemizde aşağı yukarı çocuklarımızın 12%
fakirlik sınırında yaşıyor ve bu seviyeyi en az 25%
oranında azaltmayı hedefliyoruz
(kaynak: GGD-araştırması 2016)
*Ek finansal destek sınırını sosyal maaş seviyesinin
120% çıkaracağız
*Ev kiralayabilmek için ev sayılarını yükseltip ev
bulamayan insanların sayısını en az 30%
azaltacağız
*Halk maaşsız işlerde bedava olarak çalıştırılmamalı
*Belediyemizde ‘tek bir yardım noktası’ açıp orada
her türlü acil sıkıntısı olan vatandaşa yardımcı
olunabilmeli. Bu imkan 20 yıldır belediyeden
isteniliyor fakat şimdiye kadar böyle bir imkan
sunulmadı. Biran önce (Eylül 2018) bu ’tek yardım
noktası’ açılmalı

Ayrıntılı seçim programı (2018-2022) için lütfen sitemize başvurunuz: www.plc-cuijk.nl
Daha fazla kişisel bilgi için: Henk Siroen, PLC başkanı, adres: Sleedoorn 71 , 5432 AJ Cuijk. Tel. 06 53846261 ev tel. 0485 314837.
Email: h.siroen@kpnplanet.nl
Veya Nur Çevik, PLC 2 sırada meclis üyesi adayı, Looiersgaarde 65, 5431 XB Cuijk. Tel 0657326060. Email: nur_kilicarslan@live.nl
Hangi partiye oy verme konusunda yardımcı olabilecek siteler: www.MijnStem.nl veya www.dg.nl/kieswijzer

