PLC kiest voor een duurzaam, betaalbaar en sociaal Cuijk!
PLC is een lokale (plaatselijke) partij. Landelijke ontwikkelingen volgen we wel, maar we zijn er niet aan gebonden.
PLC kiest voor het welzijn en geluk van haar burgers en geeft kleur aan de gemeente Cuijk. PLC kiest voor een duurzaam, betaalbaar en sociaal
Cuijk.
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ZES speerpunten lijst 6 PLC (Progressief Leefbaar Cuijk)
Wat gaan we er aan doen als PLC?
*het ambitieuze ’Duurzaamheidsplan 2017-2020
Cuijk‘ mag geen papieren tijger zijn, maar hoort
via een op te stellen plan van aanpak en
financiering spoedig tot uitvoering te komen,
*herplantplicht bij kappen is een vereiste,
*minder asfalt en minder dicht tegelen,
*enthousiasmeren naar afkoppelen van
hemelwater van het rioolstelsel,
*gemeente Cuijk versneld aardgasloos maken,
*bij alle plannen duurzaamheidscheck toepassen.
Wat gaan we er aan doen als PLC?
Integratiebeleid: niet hullie en zullie maar veel *oververtegenwoordiging in criminaliteit,
meer wij-gevoel creëren. De gemeente Cuijk werkloosheidscijfers en uitkeringssituaties
moet een veilige, gelijkwaardige en vertrouwde terugdringen,
leefomgeving zijn voor iedereen die er woont. *ruimhartige steun aan inburgering en
PLC zet daar sterk op in de komende periode
taalbeheersing,
(2018-2022).
*sociaal beleid ten aanzien van tijdelijke
immigrantenwerkers,
*initiëren dialoog ten aanzien van westerse en
niet-westerse waarden.
.
Duurzaamheid/Leefbaarheid: geen verspilling
van energie en schaarse middelen, maar meer
gebruik van hernieuwde energiebronnen en
gerecyclede materialen. We gaan bewuster om
met voedsel(productie) en consumptie wat een
gezonde(re) samenleving oplevert. We
wapenen ons tegen klimaatverandering.
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Wat gaan we er aan doen als PLC?
*ontwikkelen van een omni-park (samenvoeging
Sport: Cuijk beweegt en bevordert gezondheid. sporten en verenigingen) op geschikte locatie
buiten het woongebied,
Sport is voor PLC spil in gezonde deelname
aan de samenleving. Omni-sport draagt daar
*inhaalslag achterstallig onderhoud,
aan bij en verdient ondersteuning.
*optimaliseren van de bestaande
sportcomplexen,
*stimuleren van sportbeoefening om gezondheid
te bevorderen.
Wat gaan we er aan doen als PLC?
Decentraal voorop: centralere voorzieningen
*versobering en veel meer betaalbare
zoals een schouwburg mogen niet ten koste
schouwburg bij de kop pakken,
gaan van de meer specifiek op wijk- en
*revitalisering van woonkernen en
dorpsniveau georiënteerde voorzieningen.
bedrijfsterreinen,
Oud voor nieuw noemen we dat als PLC al
*voorkomen van (nieuwe) leegstand en meer van
lang!
buiten naar binnen denken en doen,
Leegstand zowel op niveau van gronden als
*mede met het oog op eventuele herindeling
bouwwerken dient zoveel mogelijk te worden
Land van Cuijk krachtige ontwikkeling van
voorkomen en lege plekken dienen eerst vol
kernendemocratie (schaalvergroting/verkleining)
gemaakt te worden.
realiseren,
*veel krachtiger beleid voor voldoende sociale
(betaalbare) woningbouw in wijken en dorpen
uitvoeren.
Wat gaan we er aan doen als PLC?
Ouderenbeleid: de bevolking vergrijst en dat *kwaliteit en hoeveelheid van de woningvoorraad
mag niet betekenen dat ouderen als dragers van moet aansluiten bij langer zelfstandig wonen,
de verworven welvaart op allerlei wijzen aan het *via WMO ruimhartig aanpassingen verrichten en
de mobiliteit primair stellen en niet de centen,
kortste eind trekken.
*goed vrijwilligers- en mantelzorgbeleid en
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor personeel
in de zorg via goede aanbestedingsvoorwaarden.
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Wat gaan we er aan doen als PLC?
Sociaal beleid: PLC staat voor een duurzame, *oververtegenwoordiging aan de armoedegrens
solidaire en sociale gemeenschap en het hart met 16% terugdringen in (2018-2022)
van een democratische samenleving bestaat *12% van de kinderen uit onze gemeente zit
eruit om juist aan de zwakkere groepen in onze rondom de armoedegrens en dat gaat minimaal
gemeenschap extra aandacht te schenken. De 25% terug voor PLC
armoede is voor PLC onacceptabel.
(GGD-onderzoek 2017).
*eindelijk na ruim 20 jr. een-loket operationeel in
september 2018 voor snelle en acute
ondersteuning bij noodsituaties
*inkomensgrens aanspraak op het eigen
gemeentelijk minimabeleid naar minimaal 120%
bijstandsnorm
*scheefgroei ten aanzien van het tekort aan
sociale huurwoningen met minimaal 30% terug
*geen werken zonder loon

Uitvoerig verkiezingsprogram 2018-2022 via website PLC: www.plc-cuijk.nl
Contact: Henk Siroen, lijsttrekker PLC, Sleedoorn 71, 5432 AJ Cuijk. Tel. 06 53846261 bgg 0485 314837. Email: h.siroen@kpnplanet.nl
Stemadvies via www.MijnStem.nl en/of www.dg.nl/kieswijzer

