Advertentie

Genoeg is genoeg!
Praat mee, doe mee!
Vier jaar lang hebben de huidige
coalitiepartijen PvdA, CDA, VVD,
ChristenUnie en SP het beleid bepaald. Het is tijd om de balans op
te maken en te constateren dat
het tijd is voor een nieuwe richting. Voor fris beleid. Het is tijd
dat inwoners van de gemeente
Midden-Groningen mee kunnen
praten en mee kunnen doen. Gemeentebelangen Midden-Groningen staat voor deze nieuwe
koers, waarin de inwoner van
onze prachtige gemeente, u dus,
centraal staat.
Onder bewind van de PvdA,
CDA, VVD, ChristenUnie en SP
zijn niet sluitende begrotingen
gepresenteerd. Telkens moest er
geld bij en dat heeft u, als inwoner, betaald. Denk aan de schokkende stijgingen van de Onroerende Zaakbelasting (OZB) en
afvalstoffenheffing. Teveel geld
is uitgegeven aan dure hobby’s
van dit college van burgemeester en wethouders. Overbodige prestigeprojecten zoals het
nieuwe gemeentehuis in Hoogezand. Geheel naar wens van
wethouders die niet uit onze eigen mooie gemeente komen en
geen enkele band hebben met
Midden-Groningen en de schitterende Groninger omgeving
waar wij zo van houden.
Het kán anders. Het moet anders. Gemeentebelangen Midden-Groningen stelt u, als inwoner, centraal. Genoeg is genoeg!
Geld dat door de gemeenschap
wordt betaald moet goed worden besteed aan projecten en zaken die inwoners verder helpen,
die de leefbaarheid vergroot en
onze gemeente een stuk mooier
maakt.

Gemeentebelangen
Midden-Groningen
staat voor:
• De tering naar de nering zetten, dus niet meer uitgeven dan
er binnenkomt met een normale, trendmatige verhoging;
• Een personeelbestand afgestemd op de grootte van de
gemeente en niet met het huidige overschot van 30 procent
aan ambtenaren;
• Niet alleen roepen dat ieder
mens telt, maar ook daad bij
woord voegen;
• Een sociaal beleid dat rechtvaardig is, dat mensen stimuleert en in hun kracht laat komen;
• Leefbaarheid van dorpen en
wijken in stand houden en
waar mogelijk vergroten door
de voorzieningen te treffen die
inwoners en het dorp/de wijk
verder helpen;
• Openbare orde en veiligheid
te waarborgen door de inzet
van voldoende politie en BOA’s;
• Betaalbare woningen voor
starters en sociale huurwonin-

gen om de aantrekkingskracht
van onze gemeente te vergroten;
• Geen grote windmolenparken
en geen grote zonneparken
binnen de gemeentegrenzen.
Als lokale partij staat Gemeentebelangen Midden-Groningen
midden in de samenleving. Wij
hoeven ons niet te laten leiden
door landelijke en van bovenaf opgelegde doelstellingen en
dogma’s. Niet Den Haag bepaalt
wat goed voor ons is, dat kunnen
wij in Midden-Groningen prima
zelf. Samen met u!
Wilt u een mooiere gemeente
waarin iedereen telt en iedereen
meedoet? Help dan mee onze
doelen te realiseren. U kunt hier
een bijdrage aanleveren door lid
te worden van Gemeentebelangen Midden-Groningen. Praat
mee, doe mee!
Wilt u lid worden, hebt u vragen
of interesse in een plek op de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen? U kunt deze
vragen en opmerkingen richten
aan Liesbeth Lenting via telefoonnummer 06-22083017 of via
mail: voorzitter@gemeentebelangenmiddengroningen.nl

