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Met pit de toekomst in!

Met pit tot de pit

Energiek

Actiegericht

Handen uit de mouwen

Kritisch op  
de uitgaven

Kennis & 
netwerk 
benutten

In verbinding met inwoners

+ +

De coalitie heeft een frisse stijl: 

energiek, in verbinding met inwoners 

en ondernemers, actiegericht, 

normale taal en de handen uit de 

mouwen. Kortom, met pit. 

En Pit is ook belangrijk omdat we  

in onze aanpak eerst náár de pit,  

de kern, van onze opgaven gaan.  

Wat veroorzaakt de uitdaging? En wie 

heeft nu eigenlijk de sleutel in handen 

tot een oplossing? Met pit. Tot de pit. 

Alles gericht op het prettig (samen)

leven en werken in Molenlanden.

Molenlanden
Zorgen voor  
voldoende woningen

Samen zorgen voor onze  
familie, vrienden en 
buurtgenoten

Omgaan met de 
klimaatverandering en de 
gevolgen hiervan 

Beter omgaan met  
ons gebied

Goede aansluiting van 
onderwijs op arbeidsmarkt, in 
het belang van onze bedrijven

Genieten van onze  
groene oase, voor  
inwoners & toeristen

Samen van start!
Om voordeel te ervaren van de 
nieuwe manier van werken is 
het belangrijk met de inwoners, 
ondernemers en andere 
partijen door te praten. Dit 
gesprek voeren we vanaf de 
start. Dit is tenslotte slechts 
een akkoord op hoofdlijnen. 

Wat betekent dit?

Wij zijn 
bereikbaar

Aansluiten als dat 
waarde toevoegt

Zondagsrust

De inwoner kiest,  
de gemeente is flexibel.

Samen boeken wij 
mooie resultaten.

We hechten aan de  
rustdag met respect  
voor elkaars identiteit.

Kritisch op de 
uitgaven

€
OZB

Hiermee streven we naar 
beperking van de woonlasten 
en daling van de OZB.

Wending

•  Het huidige plan  
De Hoeken krijgt geen 
steun. We doorlopen 
een nieuw transparant 
proces.

•  Kinderdijk: we zorgen 
dat inwoners meer 
directe invloed krijgen.

•  Voor de woning nood 
zijn creatieve 
oplossingen nodig, 
zoals ‘tiny houses’. 
Met de corporaties 
gaan we op zoek naar 
de mogelijkheden. 

Inwoners Andere 
partijen

Ondernemers
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