Op 19 maart a.s. zijn er gemeenteraadsverkiezingen.
Waar staat D66 in Stein voor?

< Wonen, leven en ons milieu: D66 Stein wil zorgen
voor een in alle opzichten veilige leefomgeving. We
willen verloedering en verpaupering voorkomen en
waar nodig aanpakken. Ons motto: van passief
gedogen naar actief aanpakken. Het dumpen van
afval moet aangepakt worden. Woningbouw moet
worden geconcentreerd in de bestaande kernen en
leegstand opheffen. Bouwen op Bramert-Noord is nu
niet zinvol.
< Onderwijs en Jongeren: D66 staat voor kwalitatief
goed onderwijs, ook in tijden van krimp. De
keuzevrijheid van ouders voor katholiek of openbaar
onderwijs mag niet worden aangetast. D66 Stein wil
jongeren daarnaast financieel ondersteunen bij het
kopen van een eigen woning. D66 Stein wil gratis
openbaar Wi-Fi in alle kernen van Stein.
< Zorg en Welzijn: Er komen ingrijpende wijzigingen
in de zorg. Gemeenten krijgen daarin een
belangrijke taak. D66 Stein wil dat de gemeente
Stein die taak ook goed kan uitvoeren en is bereid
om hierin extra te investeren. Handhaving van de
huishoudelijke hulp is voor D66 Stein een belangrijk
onderdeel van de zorg.

< Centrum plan: D66 wil het Steinse centrumplan
opnieuw beoordelen op de noodzakelijke omvang
daarvan. Er zal tijdig en zorgvuldig met omwonenden
op het Omphaliusplein moeten worden overlegd over
de vertraging die is ontstaan. Voor D66 Stein geldt
daarbij: Afspraak is afspraak!
< Werkgelegenheid: We willen geen belemmerende
regelgeving voor ondernemers in Stein. Ook willen
we de positie van de binnenhaven van Stein
versterken en zo mogelijk uitbreiden.
< Bestuur van de gemeente Stein: De Steinse
bestuurscultuur kan en moet beter. D66 Stein blijft
zich daarvoor inspannen. Gemeenteraad en College
moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen. De
kwaliteit van de ambtelijke organisatie heeft onze
aandacht. Tegengaan van belangenverstrengeling
bij bestuurders is een belangrijk thema. Wij willen de
(Eu)regionale samenwerking uitbouwen, maar in
samenwerkingen willen we niet aan de leiband van
grote gemeentes lopen. D66 Stein realiseert zich dat
er bezuinigd moet worden, maar er mogen best
ambities zijn. Bezuinigingen moeten ons dwingen
ons om keuzes te maken en niet om maar niets te
doen.

< Financiën en belastingen: De lasten voor de
inwoners mogen in de komende raadsperiode niet
omhoog. D66 Stein wil daarbij de hondenbelasting
afschaffen. Wij willen zorgvuldig omgaan met de
financiële reserves van de gemeente Stein. Het
grondbezit van de gemeente Stein moet op
verantwoorde wijze getaxeerd worden.
< Verenigingsleven in Stein: Verenigingen zijn
belangrijk voor Stein. Als verenigingen in zwaar
financieel weer raken, moet de gemeente de
verenigingen ondersteunen bij het zoeken naar
oplossingen. Alleen financiële steun is daarbij zeker
niet altijd de oplossing.
< Toerisme: D66 Stein wil het fiets- en
wandeltoerisme versterken door te zorgen voor
goede regionale verbindingen. Wij steunen van harte
het onderzoek naar om een verbinding tussen
Meers/Maasband en België.
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Wij willen ons graag voor u en Stein inzetten.
Steun ons!
Het begint met uw stem op 19 maart!
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