


Onze gemeente Drimmelen wordt veiliger
Bestrijding van criminaliteit, tegengaan overlast in openbare ruimte en goede ver-
keersveiligheid zijn belangrijk. Meer gescheiden fietspaden. Vrachtverkeer wat niets 
in de dorpen te zoeken heeft moet worden geweerd.

Aantrekkelijke en schone openbare ruimte
Kwaliteit van de openbare ruimte wordt verbeterd.  Gezonde leefomgeving en veilige 
wegen zijn hierbij belangrijk. Stoppen met klepelen van onze bermen.

Goede zorg waarbij de mens centraal staat
Kwaliteit van zorg moet goed en op maat zijn. Zorg wordt geleverd vanuit de wijk, 
dicht bij u. Er wordt meer geïnvesteerd in preventie. 1 loket voor al uw zorgvragen.

Bouw van meer dan 100 woningen per jaar
In ieder dorp worden woningen voor alle doelgroepen gebouwd.  Woningen zijn 
duurzaam en toegankelijk, ook financieel. 

Aanleg van een bos
Een herinneringenbos wordt aangelegd samen met onze inwoners zodat het bos niet 
alleen de longen vormt, maar ook een hart heeft. 

Gezondheid, geluk en gezelligheid
Gezondheid krijgt een impuls, we gaan werken aan het nieuwe thema geluk voor 
onze inwoners. Ons beleid moet bijdragen aan uw geluk en meer gezelligheid. 

Hart voor verenigingen, vrijwilligers en evenementen
Verenigingen, vrijwilligers en evenementen actief ondersteunen, ook financieel. 

Betere dienstverlening en 1 loket
Bij dienstverlening staat de klant centraal en het moet sneller, anders en beter. Min-
der vergunningen en meer algemene regels, slechts één keer uw gegevens aanleveren. 
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Vertrouwen in de jeugd
Er komt een jeugdadviesraad die het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd 
adviseert. (meer denken MET de jeugd over wat zij wil!).  Een veilige omge-
ving, met plezier naar school, meedoen maar ook laagdrempelige hulp.

(Duurzame) kansen benutten
Kansen die voorbij komen moeten worden benut. Bedrijven die willen groeien, 
moeten we helpen. Ons buitengebied is  primair voor landbouw, maar ook voor 
nieuwe economie.

“kijk ook eens op www.rondjedrimmelen.nl “

Fietspad 
Brede Vaart verbreden

Impuls Toerisme en 
Recreatie

Centrum 
Made krijgt meer kwaliteit

Behoud Goederenbank

Verkeersvei-
lig maken Zeggelaan

Centrum Terheijden krijgt meer 
kwaliteit

Winkelstrip 
Nieuwstraat opknappen

Behoud Den Domp

Zonzeel  en de Langstraat 
blijven open

Verkeersoplossing voor de 
Zoutendijk

Plexat 
blijft open

Kansen voor woningbouw 
beter benutten



De afgelopen vier jaar hebben we veel bereikt. 

Er worden weer huizen gebouwd, van kunstgrasvelden tot speelbossen, van 
subsidie samen aan de slag tot verbetering toegankelijkheid, van Goederenbank 
tot zwemles/-bad, van wegonderhoud tot groenbeplanting en van Ganshoek 
tot gymzaal Cour. Dankzij onze inzet is de gemeente weer financieel gezond en 
nemen WIJ geen onverantwoorde risico’s zoals in “het havendossier van Drim-
melen”. Zomaar een greep uit de vele dingen die we bereikt hebben.

Er is de komende periode veel te doen.

Wij zijn er weer klaar voor. In deze folder vindt u onze 10 speerpunten. Het is 
slechts een greep uit wat wij willen gaan bereiken. We willen het voor u doen en 
samen met u doen. Een betere dienstverlening en kwaliteit tegen gelijkblijvende 
of lagere tarieven. Dit alles op een duurzame manier voor een gezonde toe-
komst. We hebben veel bereikt, maar bruisen van de energie om er de komende 
vier jaar weer vol tegen aan te gaan. Ons complete verkiezingsprogramma staat 
op www.lijstharrybakker.nl. Voor u en met u!

Terugblik

Vooruitkijken


