
Een stem op de PCG is ook een stem voor…

• Aanpak van hufterigheid en criminaliteit
• Een leefbaar buitengebied en de belangen van agrariërs
• Investeren in jongeren en onderwijs
• De zondag als gezamenlijk rustmoment in onze economie
• Versterking van het ondernemersklimaat
• Een waardenvolle samenleving; geen naast-elkaar-leving
• Wijkgericht werken 
• Geen slibstort en zandwinning in de Bosscherwaarden
• Waardering en ondersteuning van vrijwilligerswerk
• Geen loket, maar het ‘keukentafelgesprek’
• Een fietsvriendelijke gemeente!

Wij hebben de afgelopen periode bewezen dat een stem op de PCG zin heeft!
In deze periode…

• Is het gemeentelijk huishoudboekje op orde gebleven.  
• Kunnen veel agrariërs een boerenwindmolen plaatsen.
• Zijn er grote stappen gezet op het gebied van duurzaamheid.
• Is er geïnvesteerd in het groen en de openbare ruimte. 
• Is woningbouw op de ‘postkantoorlocatie’ en het ‘Schoonderwoerdterrein’ 
 dichterbij gekomen.
• Is een groot deel van het buitengebied aangesloten op glasvezel.
• Is na een goed proces waarbij veel burgers hebben meegedacht, 
 de Omgevingsvisie vastgesteld.
• Zijn de Oranjebuurt en de Langbroekerdijk grootschalig aangepakt!
• Zette de PCG zich in voor een vrij liggend fietspad naar de Gravenbol.
• Heeft de  PCG  veel onderwerpen op de kaart gezet, zoals behoud spitslijn, 
 verbod lachgas, afschaffing hondenbelasting, huisvesting seizoenarbeiders, 
 aanpak vuurwerkoverlast, doorstroming verkeer, fietsveiligheid, etc. 
• Werd er met  beide voeten in de klei bestuurd.
• Heeft de PCG u met raad en daad bijgestaan!

Mét elkaar!
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            16 MAART: GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN.     KIES VOOR BETROUWBAARHEID, STEM OP DE PCG! 

DUIDELIJK VANUIT HET HART!
De PCG is betrouwbaar, duidelijk en persoonlijk betrokken bij u en onze samenleving. We luisteren en komen 
vanuit ons hart op voor uw belangen. Geen wollige praatjes, wel begrijpelijke acties met oog voor de toekomst. 
Niet voor niets staan we al jaren succesvol met beide benen stevig in de Wijkse klei! Dit vinden we belangrijk:

VITALE WOONOMGEVING 
Een vitale gemeente met een goed voor-
zieningenniveau? Daarvoor is woningbouw 
voor jong en oud nodig, passend bij het eigen 

karakter van de drie kernen. 

1 - ZORG
2 - FINANCIËN

6 - DUURZAAMHEID

4 - GELOOFWAARDIG BESTUUR
3 - ONDERHOUD 

OPENBARE RUIMTE

5 - LEEFBAAR BUITENGEBIED

7 - WONINGBOUW

ZORG 
De PCG heeft hart voor de ouderen 
en kwetsbaren in onze samenleving. 
Elk leven is waardevol en verdient 
passende zorg, met ruimte voor eigen 
verantwoordelijkheid.

FINANCIËN 
Met de PCG blijven de financiën op orde. 
We pakken problemen direct aan. 
Zo zorgen we voor een goed evenwicht 
tussen voorzieningen en (lage) belastingen.

ONDERHOUD OPENBARE 
RUIMTE EN VERKEER 
Groen maakt onze omgeving leefbaar. 
Verkeer wordt veiliger door goede wegen 
en een betere doorstroming. Alles met 
oog voor duurzaamheid en het klimaat.

GELOOFWAARDIG BESTUUR 
Besturen namens en voor de Wijkse 
samenleving, met respect voor ieders 
waarde. Overwegingen en besluiten delen 
we duidelijk met u.

De PCG zet zich in voor een leefbaar, 
werkbaar en energiek buitengebied. 
Natuurlijk met de belangen van agrariërs 
en fruittelers voorop. Maar ook zorg voor 
ondernemers in het MKB. 

DUURZAAMHEID 
De PCG werkt in deze volgorde aan een 
duurzame toekomst: 1) besparen, 2) duur-
zaam opwekken en 3) doeltreffend fossiele 
bronnen gebruiken, voor wat overblijft. 

LEEFBAAR BUITENGEBIED EN 
ZORG VOOR ONDERNEMERS


