21 MAART VERKIEZINGEN
GEMEENTERAAD

Plan B voor
Gouda
De Partij voor de Dieren is de enige
politieke partij in Gouda die de
belangen van alle levende wezens,
mens én dier, als uitgangspunt kiest
voor het gemeentelijk beleid. De
kwaliteit van leven komt te vaak op
de tweede plaats.
De soortenrijkdom van dieren en
planten komt steeds meer in de
verdrukking door oprukkende
bebouwing en de aanleg van wegen.
Bomen worden gekapt en groen
moet wijken voor nieuwbouw.
Het welzijn van mens en dier wordt
aangetast door verkeerswegen, landbouwgif en megastallen in de directe
omgeving van onze stad. Klimaatverandering dreigt onbeheersbaar te
worden. De publieke ruimte wordt
verkocht aan commerciële partijen of
opgeofferd voor parkeerplekken. Daar
moet verandering in komen!

Je geld of je leven?

Een leefbaar Gouda vraagt om
drastisch andere keuzes. Dicht bij huis.
Vergroen onze straten, werk aan
schone lucht en schoon water, doe iets
tegen de wereldwijde klimaatontwrichting die ook Gouda direct
raakt. Het gebruik van dieren voor
vermaak, voedsel en kleding moet
worden teruggedrongen.
Gouda wordt een toonbeeld van duurzame keuzes. Als jij dat wilt. Ons leven
zal betekenisvoller, meer ontspannen
en solidair worden, met meer zekerheden, mededogen en duurzaamheid.

Verbeter de wereld, begin in Gouda

Kies 21 maart Partij voor de Dieren

Als jouw standpunten dicht bij de onze staan, laten
we dan de handen ineen slaan. Er is op 21 maart een
wereld te winnen in Gouda.

Onze speerpunten voor Gouda:
Uiterlijk in 2030 is Gouda klimaatneutraal. Er komt een plan per buurt,
bedrijventerrein en openbare voorziening voor energiebesparing en
bedrijven
overschakeling op duurzame bronnen.
Gouda draagt voldoende bij aan de opvang en verzorging van (wilde)
dieren.
Gouda voert een inclusief beleid voor ouderen, mensen met een
beperking, zorgbehoevenden, mantelzorgers en kinderen. De gemeente
organiseert waar nodig zorg op maat en in de eigen omgeving.
Gouda realiseert groengebieden, beginnend bij Korte Akkeren, Binnenstad, Nieuwe Park en Goverwelle. Het Heempad wordt een regionaal
centrum voor biodiversiteit en natuurbescherming.
De PvdD hecht veel waarde aan de privacy van burgers en is tegen de
Sleepwet waarmee het internet grootschalig mag worden afgeluisterd
door de geheime diensten.
Dieren worden in Gouda niet gebruikt voor vermaak en de gemeente stelt
een adviesraad in voor dierenwelzijn, biodiversiteit en natuurbescherming.
De gemeente investeert in de emancipatie van achtergestelde groepen
en treedt op tegen alle vormen van discriminatie.
De gemeente voorkomt zwerfafval via voorlichting, stimuleert winkels
geen verpakkingen meer te gebruiken en beboet personen die afval op
straat of in het water gooien.
Bij het Cyclus afvalbrengstation komt een plek voor kringlooporganisaties, kringloopkunsten en Repair Cafés om het hergebruik van
spullen te stimuleren.
Gouda onderneemt actie tegen bodemdaling en wateroverlast in de stad
en de regio.

Kies 21 maart daarom
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