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Duurzaamheid

verzoekt het college;

Het aantal woningen met gasaansluitingen moet terug 
gebracht worden naar 0. Het is daarom niet meer 
logisch om nieuwbouw woningen te bouwen met een 
gasaansluiting. 

om alleen medewerking te verlenen aan nieuwbouw projecten als 
deze zonder gasaansluiting uitgevoerd worden.

Geen gasaansluitingen nieuwbouw

Zorgen voor elkaar

De vergrijzing van onze gemeente vraagt om de bouw 
van seniorenwoningen. Anders moeten de senioren 
verhuizen naar elders en wordt het lastiger voor familie 
en vrienden die wel in de Ronde Venen blijven om hen 
te verzorgen.

de regie te pakken om tot voldoende passende huisvesting voor 
senioren in de Ronde Venen te komen

Seniorenwoningen

Kansen geven

Een tramverbinding met Amsterdam verbetert het 
openbaar vervoer van en naar onze gemeente. 
Daarnaast geeft het kansen op allerlei gebieden voor 
onze inwoners en bedrijven. 

een nieuw (onconventioneel) plan te maken om de tram naar de 
Ronde Venen te halen. 

Met de tram naar de Ronde Venen

LIJST30-11 vindt dat de gemeente moet stimuleren dat we onze woningen 
en gebouwen beter gaan isoleren, zodat we geen gasaansluitingen meer nodig 
hebben. Nieuwbouw projecten moeten we direct zonder gasaansluiting 
uitvoeren. We moeten energie opwekken met windmolens en zonnepanelen en 
we moeten veel meer producten hergebruiken. 

LIJST30-11wil de naamduiding van onze dorpen persoonlijker maken. 
Geografisch zijn onze dorpen duidelijk aangeduid op kaarten en met borden 
langs de weg. Een dorp is alleen meer dan een naambord. Een dorp bestaat uit 
de inwoners, personen die een band hebben met elkaar en de omgeving. Een 
onderbord bij de plaatsnaamborden met daarop het inwonersaantal versterkt 
het saampjes gevoel.

Verder zou LIJST30-11graag willen dat de gemeente haar ruimtelijk beleid 
inzet om de bouw van (vrije sector) senioren woningen te stimuleren, zodat 
familie en vrienden kunnen zorgen voor hun ouderen. Daarnaast moeten we 
onze best blijven doen om de tram naar de Ronde Venen te halen. Hierdoor 
verbetert onze leefomgeving, zodat inwoners en bedrijven alle kansen krijgen 
zich te ontplooien en te ontwikkelen. 

Jonathan van Diemen

Saampjes

Bij het binnentreden van een dorp wordt niet alleen 
een geografische grens overgestoken, maar wordt er 
ook de leefwereld van personen binnengetreden. Dit 
kan onderstreept worden door het aantal inwoners te 
vermelden bij de plaatsnaamborden.

onderborden bij onze plaatsnaamborden te plaatsen met daarop het 
inwonersaantal van die plaats. 

Onderbord inwonersaantal
De Hoef

1190
inwoners


