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3. Werken aan een schone toekomst nú
We zien het als belangrijke taak om goed voor de aarde te zorgen. Daarom willen we groene en schone straten, gezonde lucht,
schoon vervoer, schone energie, een circulaire economie,
duurzame (lucht)haven en aanpak van geluidsoverlast. Denk
verder aan: meer zonnepanelen, beter scheiden van afval.
Meer groen in de stad en minder autoverkeer. Graag meer
fietsen, wandelen en OV. De A13 bij Overschie wordt, als de
nieuwe snelweg er is, een groene stadsweg.
4. Vrijheid om te geloven
In onze stad is er voor iedereen vrijheid om te geloven. Binnen de
grens van de wet mag iedere Rotterdammer zijn diepste overtuiging uitspreken. Dat betekent niemand voortrekken of uitsluiten.
In Huizen van de wijk kunnen gewoon kerkdiensten zijn net zoals
een yogales of klaverjasclub.
Kerken doen veel goeds in de stad. Laat de gemeente nou
gewoon met ze samenwerken. Ja toch, niet dan?
Kortom: “Samen ergens voor gaan, nergens omheen draaien en er gewoon zijn voor elkaar!”
Wil je méér weten over onze plannen met de stad?
Kijk dan op onze website www.cusgprotterdam.nl
Volg ons via social media:
Twitter: @cusgprotterdam
Facebook: cusgprotterdam
Instagram: cusgprotterdam
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Alle Rotterdammers
tellen mee.
Ja toch?

jij
Wij rollen onze mouwen op voor Rotterdam! U ook?
Leuk hoor, zo’n partij/verkiezingsprogramma met heel veel mooie
woorden, lange zinnen en kilometers tekst. Leuk voor de partijtijgers. Maar wij Rotterdammers zijn direct en hebben het liever over
daden. Ja toch, niet dan?
Niet veel praten maar poetsen, dat is wat we de afgelopen raadsperiode als eenmansfractie hebben gedaan! Met opgestroopte mouwen de problemen te lijf, geen woorden maar daden! Met oplossingen die liggen in de duurzaamheid van dingen, niet zomaar voor
even, anders is het snel gedaan met die opgestroopte mouwen!

woorden

daden

Wat we deden in Rotterdam:
We kregen voor elkaar dat er 16 miljoen extra op tafel kwam voor
armoedebestrijding
We kregen onze plannen voor een goed gezinsbeleid erdoor,
We kwamen op voor de herbestemming van het Zuiderziekenhuis
We streefden een eigen groenfonds na voor mensen met groene
ideeën-vingers
We streden voor behoud van de mogelijkheid tot het houden
van erediensten in Huizen van de Wijk. Voor alle gezindten en
gewoon bij je om de hoek! Moet kunnen toch?
Dat poetsen willen we de komende periode voort zetten en met wat
meer mensen als het even kan.
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Onze koers wordt bepaald door de Bijbel en is, om in haventermen
te blijven, ons getijdenboek, ons kompas. Wel blijven we graag
realistisch. Iedereen maakt fouten en de samenleving kan je niet
kneden tot een potje dat jij alleen mooi vindt. We zijn allemaal
Rotterdammer én we zijn verschillend. Dat vinden wij mooi! Samen
moeten we het rooien. De gemeente kan niet alle vraagstukken oplossen. Wij vinden het vooral belangrijk dat de gemeente het zwakke beschermt èn het sterke aanmoedigt.
Onze vier speerpunten:
1. Alle Rotterdammers tellen mee:
Je bent praktisch of theoretisch geschoold en alle talenten zijn
nodig. Meer waardering voor het vakmanschap.
Ondernemers krijgen de ruimte voor innovatie en ondernemers
die kansen bieden aan werkzoekers die niet zo makkelijk aan de
bak komen, verdienen extra steun.
Voldoende verschillende en geschikte woningen in de stad. Het
tekort aan middel-dure huurwoningen moet met voorrang wor
den opgelost.
2. Samenleven is investeren in elkaar
We gunnen Rotterdammers méér kansen om hun relatie te laten
slagen en goed te houden. Wij vinden een relatieloket een goed
idee. Een plek met ideeën om aan je relatie te bouwen en te
leren over goed ouderschap (vrijwillig natuurlijk).
We willen dat oude rotten én nieuwe rotten actief deelnemen
aan de samenleving. Wij willen een nieuw Rotterdams
integratiebeleid met als uitgangspunt: Goed integreren moet van
twee kanten komen.
Samenleven vraagt oog hebben voor hen die niet mee kunnen
komen. Wij willen daarom een ruimhartig armoedebeleid, zoals
het kwijtschelden van lokale lasten. Daarnaast een weg omhoog
uit de schulden door een snelle en toegankelijke schuldhulpdienstverlening.

