Samen leven
In Kampen wonen veel verschillende
mensen. Iedereen moet ruimte krijgen om
te groeien en zich te ontwikkelen. Iedereen
moet kunnen leven zoal hij of zij dat wil.
Het is belangrijk dat we dan rekening
houden met elkaar. Respect! GroenLinks
wil dat alle mensen in Kampen fijn kunnen
wonen en leven. Dat niemand zich
gediscrimineerd of buitengesloten voelt,
dat iedere stem gehoord wordt.

Wonen
GroenLinks vindt dat er genoeg huizen
moeten zijn voor iedereen. Voor jonge en
oude mensen en voor gezinnen. Vooral
betaalbare huur- en koopwoningen zijn
nodig.
Kampen heeft een prachtig buitengebied
en veel mooie huizen en kerken. Daar zijn
we zuinig op! Dus bouwen we geen huizen
in het buitengebied. En we zorgen heel
goed voor onze oude gebouwen.
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Armoede
Ook in Kampen zijn arme mensen.
GroenLinks wil dat arme mensen minder
arm worden. Iedereen moet elke dag goed
en gezond eten. Kinderen kunnen er niets
aan doen dat hun ouders arm zijn.
Ze moeten daarom extra geholpen worden.

Natuur
Zuinig zijn op de aarde. Ons afval opruimen.
Geen gezonde bomen kappen. Veel bloemen
in de stad. Niet spuiten met gif.
Wij zijn zuinig met energie. We maken
nieuwe energie uit de zon en de wind en de
bodem. Dat noemen we schone energie.
We nemen de fiets, trein of de bus in plaats
van de auto of het vliegtuig.

Vrije tijd

Onderwijs

Er moeten genoeg mogelijkheden zijn om
te sporten, of leuke dingen te doen.
In de Stadsgehoorzaal, bij Quintus, de Bieb
en bij heel veel verenigingen. Het is ook
belangrijk dat er leuke evenementen zijn
in Kampen.

Leren lezen en schrijven is belangrijk om
mee te kunnen doen. Voor jong en oud,
Nederlander , buitenlander en vluchteling.
Als je nog niet goed kunt lezen en schrijven,
krijg je hulp om dat te leren.

Zorg
Er zijn veel mensen die zorg nodig hebben.
Jong, oude en zieke mensen. GroenLinks
vindt dat er voldoende goede zorg moet
zijn in Kampen.
Mensen met een beperking moeten mee
kunnen doen. Je moet dus overal kunnen
komen, in straten, op scholen, in winkels
en in het gemeentehuis.
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Werken
GroenLinks wil dat de gemeente mensen
helpt met het vinden van werk.
Voor mensen met een beperking moeten er
genoeg aangepaste plekken zijn.
Want iedereen wil graag mee doen.

Inspraak
Inwoners hebben vaak goede ideeën voor
hun eigen buurt of stad. GroenLinks wil
luisteren en helpen ze uit te voeren.

