Femke

John

Arjan

Jorian

Niels

Gerard

Nicky

Henk

Barbara

Chantal

Andy

zie www.dorpslijstafferden.nl
Jurgen

Voor het volledige verkiezingsprogramma

Ingrid

Jan

Henk

Nick

Marinka
Roland

Thye

Samen aan de slag

Max

William

Juul

Elke

Swen

Janneke

Mark

John

Els

Tom

Lijst 4

dorpslijst
Afferden

Samen aan de slag

ONZE SPEERPUNTEN

‘Dorpslijst Afferden’ vindt het belangrijk om Afferden die unieke bruisende kleine kern van de gemeente Druten te laten zijn, waar saamhorigheid het sleutelwoord is. Het behouden en verbeteren van
de leefbaarheid is waar ‘Dorpslijst Afferden’ voor staat. Voor ons
staat de burger voorop, elke doelgroep, alle inwoners (jong en oud).
Zij vormen het sociaal kapitaal wat ons dorp zo mooi en uniek maakt.
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Het gebied van de nieuwbouwwijk Tichellande heette voorheen

1. Afferden is een aantrekkelijk dorp om in
te wonen met voldoende voorzieningen
voor alle leeftijd- en doelgroepen

‘Klein Afferden’, voor ‘Dorpslijst Afferden’ is het daarom een kleine stap om Tichellande bij ons werving- belangengebied te betrekken. Een veilige wandel- en fietsverbinding tussen Tichellan-

2. Betaalbare woningbouw naar behoefte

John Reijers, lijsttrekker

de en Afferden is één van onze speerpunten. Andere speerpunten zijn o.a. een trottoir langs de

2

gehele Koningstraat, een breed gedragen duurzaamheidbeleid, woningbouw naar behoefte. Lees

3. Veilige wandel- en fietsverbinding tussen
Tichellande en Afferden

Stem 21 maart
meer over ons verkiezingsprogramma en speerpunten op de website
www.dorpslijstafferden.nl.
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gingen, samen met ondernemers, samen met maatschappelijke organisaties en samen met de andere
Stem 21 maart
politieke partijen gaan wij ons inzetten om de leefbaarheid van Afferden en de gemeente
Lijst 4Druten te
DORPSLIJST
AFFERDENzijn,
behouden en te verbeteren. John Reijers is trots om lijsttrekker van ‘Dorpslijst Afferden’
te mogen

4. Trottoir langs de gehele Koningstraat

2018

met een grote en enthousiaste achterban. Naast veel ervaring staan er 10 jongvolwassenen en 16 vrou-
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wen op onze lijst. Marinka Faassen is nummer twee en Thye van Dinteren nummer drie van de kieslijst.
Samen vormen zij het ideale team om de belangen van Afferden, Tichellande en Druten te behartigen.
Wilt u ons verkiezingsprogramma lezen, kijk op www.dorpslijstafferden.nl,
of neem contact op met John Reijers.
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5. Veiliger maken van de verbinding tussen
Afferden en Deest via de Molendam en
Kweldam
6. Historische plek ’t Hoog met zijn
karakteristieke elementen verdient
een update om het gebruik te
optimaliseren
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7. Ontwikkeling van nieuw beleid omtrent
duurzaamheid en milieu
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8. Zichtbaarheid van het Sociaal Team door
regelmatige inloopspreekuren in alle
dorpskernen
Foto: Andrea Horvath
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Wilt u graag een papieren versie van het verkiezingsprogramma, neem contact op met John Reijers
De Gaard 32 Afferden.
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