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Beste inwoner,
Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan staat de toekomst van 
onze gemeente op het stembiljet. 

Wij kiezen voor een menselijk, eerlijk en duurzaam Kampen. Jij ook?

GROENLINKS WERKT HARD AAN:

Betaalbaar wonen 
Ieder mens heeft recht op een passende woning. Daarvoor zijn meer sociale 
huurwoningen en betaalbare koopwoningen nodig. We bouwen genoeg 
voor de echte vraag, dus ook voor ouderen, mensen die alleen of met twee 
wonen en voor ‘anders wonen’.

Klimaatcrisis eerlijk aanpakken
We willen snel en betaalbaar naar schone energie. Wij kiezen voor een 
eerlijke aanpak. Ook met een smalle beurs moet je je huis kunnen isoleren of 
zonnepanelen kunnen plaatsen. Met een flinke investering voorkomen we 
energie armoede en maken we Kampen veel duurzamer.

Bestaanszekerheid voor iedereen
Iedere volwassene en elk kind verdient het dat er genoeg is om van te leven: 
om gezond te eten, goed gekleed te zijn, een huis te hebben en dat te 
kunnen verwarmen. En iedereen verdient de kans om zich te ontwikkelen. 
Als dat niet vanzelf lukt, moet de gemeente bijspringen.

Kijk voor meer informatie op kampen.groenlinks.nl



Een fijne en groene leefomgeving
Voor het geluk van mensen en voor dierenwelzijn zorgen we voor 
meer bomen, groene ruimte en schone bodem en lucht. Er komen 
meer fiets- en wandelpaden. We zeggen nee tegen Lelystad Airport 
en de laagvliegroutes boven Zalk, Wilsum, Kamperveen, 
‘s-Heerenbroek en Kampen.

Levendige Binnenstad
De binnenstad is het kloppende hart van onze gemeente, levendig en 
uitnodigend. Bezoekers voelen zich welkom én bewoners wonen er 
prettig. Overlast wordt aangepakt. Fitte bezoekers parkeren hun auto aan 
de randen of komen te voet of op de fiets. 

“An ’n slinger van den Iessel, leg al eeuwenlang ‘n stad”
Onze monumenten en ander erfgoed vertellen als geen ander het verhaal 
van de hele gemeente Kampen en de Hanze. We zetten ons in voor 
bescherming en behoud van ons erfgoed. Zo houden we voor inwoners 
en bezoekers de verhalen levend.

Ieder mens is uniek, ieder mens telt
Iedereen moet hand in hand over de Oudestraat of het Markeresplein 
kunnen lopen. Wie je ook bent, waar je ook in gelooft, hoe je er ook uitziet. 
Uitsluiting verdwijnt niet vanzelf. We verzetten ons tegen discriminatie en 
zetten ons in voor verbinding, met vrijheid en ruimte voor iedereen 
om mee te doen.  

Meer waardering en steun voor cultuur
Cultuur brengt mensen bij elkaar. Mensen worden geraakt door muziek, 
kunst en dans. Elke euro die aan kunst en cultuur wordt besteed, betaalt 
zich ruimschoots terug in saamhorigheid, geluk en creativiteit én draagt bij 
aan ontwikkeling en economie. Daarom investeren wij in cultuur.

Als je ziet hoe het beter kan en je kent de oplossingen, dan ga je 
daar toch voor? Kies samen met ons voor menselijke, eerlijke en 
duurzame oplossingen.

STEM 16 MAART GROENLINKS.

Heb je vragen? Mail ons! info@groenlinkskampen.nl 



ONZE KANDIDATEN

1 Edwin Burgman 
2 Anne Christina Faber 
3 Niels Jeurink 
4 Renée Bouwman 
5 Eric Oude Engberink 
6 Nieke Jansen 
7 Elviera Weelink 
8 Ninja Blok 
9 Kris Koops 
10 Ingrid Jansen 
11 Menno Holman 
12 Arend Runia 
13 Toos Lodder 
14 Martijn Poppe 

15 Tini Doorenweerd 
16 Dirk Speelman 
17 Nanda Rave 
18 Stefan Nijhuis 
19 Ellen Schwantje
20 Otto Stam 
21 Ada Koelewijn 
22 Patrick van Sermondt 
23 Annemarie Ponte 
24 Herman van der Hart 
25 Bart Zeven
26 Diana de Groot 
27 Ine Nagelmaeker 


	Lege pagina



