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De FD West Maas en Waal staat voor
een lekker leven van onze inwoners in
onze dorpen. Dat willen we Samen met
elkaar. We willen dat iedereen Bezig kan
zijn met dingen die belangrijk, leuk of
ontspannend zijn. We zijn Zorgzaam voor
elkaar en Toekomstgericht zodat ook onze
kinderen en kleinkinderen hier lekker
kunnen blijven leven.

West Maas en Waal
... voor onze dorpen
Zorgzaam

We worden ouder en niet iedereen vindt aansluiting
bij de eisen van onze samenleving. Dat leidt tot
een grotere en complexere zorgbehoefte. We
willen dat de gemeente proactief optreedt om de
benodigde professionele zorg voor onze inwoners,
snel en effectief te laten verlenen. Vaak voorkomt dit
verergering van de kwaal en bijbehorend persoonlijk
leed. Het liefst willen we een onnodige zorgvraag
voorkomen.
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Wil jij dat ook? Geef ons dan jouw stem
op 14, 15 of 16 maart.

Wonen

Samen

We wonen in een landelijke omgeving en willen ons dorpse
karakter behouden. Natuurlijk ook op maat voor gezinnen,
starters en senioren. We moeten creatief en flexibel zijn om
dat, in de overspannen woningmarkt van nu, ook (financieel)
haalbaar te maken voor onze inwoners.

Onze wereld wordt alsmaar ingewikkelder. Met haar beleid
wil en moet de gemeente daarop inspelen. Om de juiste
beleidskeuzes te maken, willen we permanent in gesprek
zijn met onze inwoners, want niemand van ons is zo slim
als wij allen samen.

Bezig
We bieden ruimte aan uitbreiding en vestiging van bedrijven die passen bij onze gemeente.
We ondersteunen evenementen en initiatieven van ons verenigingsleven en van onze inwoners.
Gasten voor verblijfs- en dagrecreatie heten we van harte welkom.

www.fdwestmaasenwaal.nl

Toekomstgericht
De gevolgen van klimaatverandering raken iedereen. Wij willen inwoners helpen bij het
verduurzamen van hun woningen.
We staan open voor grootschalige duurzame stroomopwekking, maar alleen onder strikte
voorwaarden.

fdwestmaasenwaal

