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Centrum

Lage lasten

Werk

Bereikbaar

Roelof Pieter
Koning

Frank
Perquin

Wat is het plan voor de binnenstad?

Ditta
Cazemier

Annigje
Udinga

Ik wil niet te veel betalen!

Is de auto nog welkom?

Een baan moet toch lonen?

Ik ben trots op de terugkeer van de
bioscoop. We werken hard om ook de
andere lelijke plekken zoals de
Swaenenborgh en de Kromme
Elleboog op te knappen. Om te
kunnen concurreren met andere
steden en webwinkels moet het
centrum aantrekkelijk blijven!

Meppel heeft, dankzij de VVD, de
laagste woonlasten van alle
omliggende gemeenten. Dit moet
zo blijven. Wij willen dat de
gemeente alleen geld uitgeeft aan
noodzakelijke dingen. Hierdoor
houden we de OZB, riool- en
afvalstoffenheffing laag.

Onze binnenstad moet goed
bereikbaar zijn voor de auto. Door
de maximale parkeerduur te
verlengen en wegen ruimer in te
richten, maken wij het de
automobilist makkelijker om naar
het centrum te komen.

Meppelers die van een uitkering naar
een baan gaan, moeten er op vooruit
gaan. Regels die dit belemmeren,
moeten worden afgeschaft. Wie
bijstand krijgt spreekt Nederlands
en solliciteert.
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Ondernemers

Veiligheid

Sport

Nieuwveense
Landen

Robin van
Ulzen

Wat doen jullie voor ondernemers?
Wij willen zo min mogelijk regels en
belastingen, want die staan
ondernemers alleen maar in de weg.
Zo willen wij onder andere de
openingstijden vrijgeven en de
precariobelasting afschaffen.

Simone
Schonewille

Kan ik me veilig voelen in Meppel?

We willen richting het zwembad
extra straatverlichting plaatsen en
er moet in Meppel meer politie op
straat komen. Daarnaast wil de VVD
dat bij Bad Hesselingen de
oorspronkelijke route weer in ere
hersteld wordt.

Marisa
Grotens

Erwin
Grevink

Hoe sportief is de VVD?
Sport door jong en oud houdt
gezond. Door extra te investeren in
de voorzieningen nodigen we
iedereen uit te bewegen.
Bijvoorbeeld in Nijeveen doen we dit
door extra capaciteit voor de
zaalsport en is de VVD zuinig op
Recreatieplas Tussenboerslanden.

Wat zijn de plannen voor NvL?
Een wijk van bijna 2000 woningen
verdient een school. En het is hard
nodig dat de beloofde fietstunnel
snel wordt aangelegd zodat fietsers
uit de Nieuwveense Landen en
Nijeveen veilig kunnen oversteken.
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Buitengebied

Onderhoud

Ziekenhuis

Jan Roelof
Meesters

Manon
Kuiters

Martijn
Verstraaten

Houden we het ziekenhuis in Meppel?

Welke kansen zien jullie?
Ja, Op korte termijn wordt er een
nieuw ziekenhuis in Meppel
gebouwd. Naast zorg en
werkgelegenheid is nieuwbouw van
het ziekenhuis een economische
kans. De VVD zet zich in voor een
volwaardig ziekenhuis en wil
medische bedrijven verleiden zich
hier te vestigen.

Er is te veel bezuinigd op onderhoud!

Onze unieke ligging bij water en
natuur geeft Meppel recreatief en
economisch kansen. Door o.a. de
kern van Rogat te herinrichten,
neemt de leefbaarheid toe en maken
we het hier tegelijkertijd
aantrekkelijker voor vaarrecreanten.

Dat klopt. Nu de gemeente weer wat
meer financiële ruimte krijgt, moet
het onderhoudsniveau van groen en
wegen omhoog. De komende jaren
is in ieder geval de Oosterboer aan
de beurt.
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Afval

Scholen

Wonen

Franz
Dohle

Windy
ter Horst

21
MAART

De VVD tekent voor Meppel. Naast de
herkenbare VVD standpunten (lage
belastingen, veiligheid en minder regels),
zetten we de komende jaren vooral in op
de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid
van Meppel. De VVD is bij uitstek de
partij die kan investeren en tegelijkertijd
op de kosten let. De VVD tekent voor
Meppel, tekent u 21 maart voor de VVD?

Marc
Kok

Heeft u een vraag of een tip?

Ik erger me aan zwerfvuil!

Als we allemaal een handje
meehelpen kan de reinigingsbelasting
nog verder omlaag. Zwerfvuil, zoals
vuilniszakken bij de ondergrondse
containers, moeten snel worden
opgeruimd. Uitgangspunt is dat de
kosten worden verhaald op de
vervuiler.

Wat doen jullie aan de verkeersdrukte
rond scholen?
Door een andere wegindeling en meer
parkeervakken kunnen we onze
kinderen veilig en met respect voor
omwonenden naar school brengen.
Bijvoorbeeld bij de Koeberg,
Stadskwartier en in de Oosterboer
moet de verkeerssituatie opnieuw
bekeken worden.

Ik zoek een geschikt huis.

Nu het goed gaat met de
woningmarkt, wil de VVD extra
inzetten een gevarieerd
woningaanbod, zoals grote vrije
kavels en starterswoningen. Ook
zetten we in op de verduurzaming
van het woningbestand. Dit is goed
voor het milieu en uw portemonnee.

Stuur ons een WhatsApp!

06-18311180
Kijk voor ons verkiezingsprogramma op
www.vvdmeppel.nl

