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INLEIDING
GroenLinks is trots op Barendrecht, haar inwoners, maatschappelijke organisaties en
ondernemers. Op diverse lijsten scoren we als Barendrecht hoog, bijvoorbeeld op woongenot, op
sport en cultuur en op een goed ondernemersklimaat. Dit betekent niet dat dit vanzelfsprekend is.
Maatschappelijke ontwikkelingen als tekort aan betaalbare woningen, te langzame afname van
de uitstoot van broeikasgassen, toenemende thuiszorg, te weinig groen in de buurt, en een
groeiende kloof tussen hogere en lagere inkomens zijn enkele voorbeelden waar we ook in
Barendrecht mee te maken hebben. Voor de periode 2022-2026 richten we ons met name op de
volgende 7 kernpunten:
- Energie voor iedereen
- Wonen voor iedereen
- Verblijven in het groen
- Iedereen doet mee
- Zorg voor iedereen
- Gezonde leefomgeving
Met natuurlijk ook volle aandacht voor andere zaken die in onze gemeente spelen.
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ENERGIE VOOR IEDEREEN
De overgang naar duurzame energiebronnen (zon, wind en water) raakt iedereen. Hierbij mag
niemand buiten de boot vallen. We bepalen per doelgroep (koop/huur, leeftijd, inkomen) welke
ondersteuning er nodig is om in energie te voorzien. We bieden voor deze doelgroepen gerichte
acties aan. Voor mensen met lagere inkomens is dit intensiever dan voor meer draagkrachtige
inwoners. Het doel is dat iedereen een betaalbare energierekening heeft en houdt.
De gemeente geeft het goede voorbeeld door onze gebouwen, inclusief de multifunctionele
gebouwen waar bijvoorbeeld scholen in zitten, te voorzien van zonnepanelen en te isoleren. We
kiezen voor duurzame materialen en energiezuinige installaties. Voor zelfstandige
schoolgebouwen ligt in principe de verantwoordelijkheid bij de schoolbesturen, maar zet
GroenLinks in op een gezamenlijke aanpak voor energiezuinige gebouwen die een gezond
binnenklimaat hebben.
We vinden het belangrijk dat inwoners energie
besparen en opwekken. We stimuleren het
verder isoleren van woningen en het
aanschaffen van zonnepanelen. We blijven
daarvoor het energieloket WoonWijzerWinkel
en energiecoaches beschikbaar stellen en we
ondersteunen bij het aanschaffen van
energievriendelijke producten. We blijven
duurzaamheidsleningen beschikbaar stellen
tegen een aantrekkelijke rente, waarbij gekeken
wordt naar de mogelijkheid om de besparing te
gebruiken voor het aflossen van de lening. Door
samenwerking met Barendrechtse ondernemers
te zoeken, stimuleren we de lokale economie.
Bedrijven worden uitgedaagd om in een hoger tempo bij te dragen aan de overgang naar
duurzame energiebronnen. Allereerst door hun daken vol te leggen met zonnepanelen.
Daarnaast door te investeren in energiebesparende en -opwekkende maatregelen in hun panden
en bedrijfsvoering. Een onafhankelijk energieloket van de gemeente geeft adviezen en een
Barendrechts netwerk helpt de bedrijven om de verduurzaming tot uitvoering te brengen.
Alles wat niet gemaakt hoeft te worden, bespaart energie. Daarom is het belangrijk om
grondstoffen gescheiden in te zamelen. Dit doen we thuis en we verbeteren ook de
mogelijkheden bij het afvalaanbiedstation om grondstoffen gescheiden in te leveren. We kijken
hierbij ook naar plastic-, metalen- en drinkverpakkingen (PMD). Om onze Barendrechters daarbij
te helpen stellen we gratis aanhangers
beschikbaar en onderzoeken we een
maandelijkse ophaalroute voor grof
huisafval. We hanteren daarbij het
principe: de vervuiler betaalt. In
samenwerking met Barendrechtse
startups en ondernemers die producten
uit elkaar halen zoals het Repair Café

Barendrecht, richten we een centrum op waar grondstoffen worden gewonnen en
hergebruikt, het circulaire centrum. Scholen worden uitgenodigd om hier lessen over milieu en
afval te volgen.
GroenLinks neemt de verantwoordelijkheid om woningen en gebouwen in Barendrecht geschikt
te maken voor en aan te sluiten op andere, duurzamere energiebronnen dan aardgas, zoals in
het landelijk Klimaatakkoord is afgesproken en vastgelegd in de Barendrechtse Warmtevisie. Dit
kan niet zonder financiële steun van het Rijk en daarom zetten we, samen met regionale en
landelijke partners, in op het verhogen van het gemeentefonds voor de energietransitie. Bij het
inzetten van dit geld ondersteunen we huurders met besparen op hun energierekening en
overgaan naar elektrische apparaten. Voor woningeigenaren komen daar het isoleren van de
woning en het aanschaffen van installaties zoals warmtepompen bij.

WONEN VOOR IEDEREEN
Barendrecht is een mooie gemeente waar iedereen graag wil wonen. Er is meer vraag dan
aanbod van woningen. Ook is er een mismatch tussen de levensfase van de koper en het
aanbod van woningen. De doorstroom is beperkt. Een dak boven je hoofd is een grondrecht.
GroenLinks staat voor goed wonen in een fijne wijk, met voldoende groen, speelplaatsen, winkels
en activiteiten. Dit vraagt om een actieve houding van de gemeente om doorstroom en bouw van
de gewenste woningen te stimuleren. Waar nodig treedt de gemeente zelf als ontwikkelaar op.
Hiermee komt er balans in de bereikbaarheid van woningen voor iedere levensfase en
inkomenssituatie. Belangrijke partners bij dit onderwerp zijn onze woningcorporaties, zoals
Patrimonium en Woonvisie. Met hen gaan we samenwerkingsverbanden aan. Met ontwikkelaars
gaan we het gesprek aan hoe hun projecten bijdragen aan wonen voor iedereen.
We bouwen naar behoefte: dus voor degenen met echte woningnood. Het aantal betaalbare
woningen moet op korte termijn omhoog. Alle nieuwbouw bestaat uit minimaal 35 procent
sociale huurwoningen en 30 procent woningen in het middensegment (koop en huur). Op deze
manier breiden we het aantal woningen voor starters, senioren, minima en mensen met een
middeninkomen fors uit en komt de woningvoorraad beter in balans. We zijn creatief met soorten
woningen en woonvormen, zoals tiny houses, tijdelijke huisvesting, woon-zorgclusters en
woongroepen. De gemeente koopt zelf gronden aan en ontwikkelt plannen voor bebouwing.
Wanneer de gemeente eigen gronden ontwikkelt,
wordt naast grondprijs breder gekeken naar
leefbaarheid, betaalbaarheid van woningen,
natuur en duurzaamheid.
Door de woningnood kunnen veel groepen niet
doorstromen naar een nieuwe woning. Om te
beginnen maken we het voor ouderen
aantrekkelijker om door te stromen naar een beter
passende woning in de eigen buurt, onder andere
door te zorgen voor passend woningaanbod.
Daardoor verbetert de woonsituatie van ouderen en komen meer grotere woningen beschikbaar
voor gezinnen en starters. We zorgen bij het toewijzen van een sociale huurwoning voor een
betere ‘match’: gezinshuizen voor huishoudens met meerdere personen en kleinere huizen voor
alleenstaanden. Wij ondersteunen starters op de woningmarkt daar waar dit kan, bijvoorbeeld
met een koopgarantregeling en starterslening.
We bouwen circulair en natuurvriendelijk. GroenLinks wil de aanpak van de wooncrisis
combineren met het oplossen van de klimaatcrisis. We bouwen natuurinclusief en houden
rekening met de bestaande ecologische situatie. We bouwen en verbouwen zodanig dat
woningen uit elkaar kunnen worden gehaald met behoud van de materialen, voor een lagere
energierekening en minder vervuiling. Nieuwbouw doen we niet voor 10, maar minstens 100 jaar.
Van woonwijk naar leefwijk. We stimuleren groene tuinen, met beperkt tegels, waar mogelijk
gebruik makend van de lokale regels (APV) en een tegeltax. Met nieuwe parken, fiets- en
wandelpaden en meer groen zorgen we voor een gezonde leefomgeving in Barendrecht.
We zetten in alle wijken bij nieuwbouw in op
bereikbaarheid met het openbaar vervoer en
de fiets en verlagen de norm voor het aantal

parkeerplaatsen bij een huis. Op die manier dalen de kosten voor ontwikkelaars: ze hoeven
minder te investeren in veelal dure (ondergrondse) parkeervoorzieningen, waardoor het
aantrekkelijker wordt om woningen te bouwen. Bovenal draagt dit bij aan een belangrijk doel:
meer ruimte voor mensen, minder ruimte voor auto’s. We werken toe naar autoluwe wijken waar
maximaal 30 kilometer per uur mag worden gereden.
We vinden dat de overheid de regie moet hebben op de ruimtelijke ordening. De invoering van de
omgevingswet volgen we daarom kritisch. We beschermen belangrijke waarden zoals het
verbeteren van de leefomgeving, betaalbaarheid, gezondheid, biodiversiteit, vergroening en
verduurzaming.

VERBLIJVEN IN HET GROEN
Groen levert ons veel op: het is goed voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid, het helpt
tegen de toenemende wateroverlast en extreme hitte, het kan zorgen voor een betere
luchtkwaliteit en daarnaast draagt het bij aan het halen van de klimaatdoelstellingen. We
betrekken lokale partners, zoals de Natuurvereniging IJsselmonde.
Voornamelijk door jarenlange inspanning van Groenlinks is de Zuidpolder van Barendrecht
grotendeels ingericht voor natuur en recreatie. Als er grond binnen of direct grenzend aan het
gebied beschikbaar komt, willen we dit ontwikkelen voor natuur en recreatie. Naast dat we
hiermee een mooi groen gebied in
Barendrecht creëren, krijgen we ook
doorlopende groene gebieden richting het
oosten en westen. Hiervoor zoeken we de
samenwerking met de gemeenten Zwijndrecht
en Albrandswaard. We betrekken onze
Zuidrand, het gebied langs de Oude Maas, in
de ontwikkeling. In dit gebied staan natuur en
rustige recreatie zoals wandelen en fietsen
centraal. Door het betrekken van het
Natura2000 gebied kunnen dieren (bevers) en
zeldzame plantensoorten zich ontwikkelen. Dit
betekent dat in de Zuidrand geen nieuwe
bebouwing anders dan dat nu in plannen is vastgelegd wordt toegestaan. Bij de Koedoodhaven
kan slechts kleinschalige daghoreca worden gerealiseerd. Activiteiten in de Zuidpolder en
Zuidrand, bijvoorbeeld het weer in gebruik nemen van de sauna-locatie, leiden niet tot meer
geluid, licht en gemotoriseerd verkeer (auto’s, motoren), er komen geen extra parkeerplaatsen
bij. GroenLinks is tegen het geplande partycentrum in het Buytenland van Rhoon op de grens
met het Barendrechts natuurgebied. De Achterzeedijk maken we autoluw en geschikt als straat
voor vervoermiddelen als pedelecs, wielrenners en scooters. Hiermee ontlasten we de paden
langs de Oude Maas en voorkomen onveilige situaties en ongelukken door gezamenlijk gebruik
van deze paden. Natuur- en recreatieschap IJsselmonde en Staatsbosbeheer zijn belangrijke
partners aangezien zij deze gebieden beheren.
Ook in Barendrecht zelf werken we aan groene gebieden die op elkaar zijn aangesloten zodat
je lopend of fietsend je steeds in een aantrekkelijke omgeving bevindt. Concreet betekent dit dat
we naast het behoud en uitbreiden van parken bomen willen planten in nu nog kale groenstroken.
Deze groenstroken zijn ook geschikt voor het
stimuleren van dieren- en plantensoorten. Het
zaai- en maaibeleid zal worden aangepast
voor het verbeteren van de biodiversiteit. We
breiden het gefaseerd maaien uit.
Bomen dragen bij aan het reduceren van
broeikasgassen, zelfs 22 kilo CO2 per jaar per
boom! Daarom stellen we een concreet
bomenplan op waarmee we toewerken naar
een boom voor iedere Barendrechter in
2030. Nu staan er ca 25.000 bomen, slechts

de helft. In de periode 2022-2026 groeit dit naar 75%, om in 2030 op 100% uit te komen. Helaas
hebben ook bomen niet het eeuwige leven. Om onveilige situaties te voorkomen rooien we zieke
of dode bomen. Daarvoor komen altijd nieuwe bomen met enige omvang terug, het liefst op
dezelfde plek.
Om inwoners meer te betrekken bij het vergroenen van hun wijk, krijgen ze de mogelijkheid om
zelf openbaar groen in beheer te nemen. De gemeente ondersteunt dit waar mogelijk. Door dit
te combineren met het leren kennen en helpen van de buren stimuleren we ook dat iedereen
meedoet in de wijk. Hoe leuk is het om met elkaar, zeker voor de kinderen, vlinder- en
bij-projecten in de wijktuin te hebben. Via natuur- en milieueducatie op school leren de kinderen
hoe ze kunnen werken aan meer kleur en geur in hun wijk.

VEILIG VOOR IEDEREEN
Barendrecht moet een veilige haven zijn voor iedereen. Maar niet iedereen voelt zich veilig op
straat en in huis. Dit verdient extra aandacht en inzet. We doen wat we kunnen om veiligheid te
waarborgen voor iedereen, overal in Barendrecht. Dus we zetten sterk in op een preventieve
aanpak. Criminaliteit voorkomen zorgt altijd voor een duurzamere oplossing dan achteraf straffen,
zeker bij kwetsbare jongeren.
We leggen veilige en goed verlichte fiets- en wandelroutes aan langs logische plekken, zodat
iedereen zich veilig door Barendrecht kan verplaatsen.
Ook sociale veiligheid krijgt de nodige aandacht. Kunnen zijn wie je wilt zijn, zonder dat je
daarover lastig gevallen wordt. LHBTIQ+ krijgt
aandacht via onder andere voorlichting.
Hiervoor werken we samen met onze scholen
en lokale en regionale partners als COC
Rotterdam Rijnmond.
Preventief jongerenwerk speelt een
belangrijke rol in het voorkomen van
criminaliteit. Problemen rond criminaliteit
beginnen vaak bij kansenongelijkheid. We
investeren extra in een goed netwerk van
onderwijs, zorg, wijkteams, gezinscoaches,
jongerenwerkers en buitenschoolse activiteiten.
Barendrecht is rijk aan jongeren. Voor hen moet ook iets te doen zijn. We laten hen meebeslissen
over welke activiteiten of ontmoetingsplekken aantrekkelijk voor hen zijn. Belangrijke partners
hierbij zijn KijkopWelzijn en de wijkagenten.
Criminaliteit pakken we aan. Ondermijnende criminaliteit, zoals drugs, wapenhandel, witwassen,
etc bestrijden we hard. Samen met de politie, belastingdienst en het OM pakt de gemeente de
georganiseerde misdaad aan.
Nieuwe vormen van cybercriminaliteit, zoals Whatsapp-fraude en phishing komen steeds meer
voor. We willen inwoners hierover informeren en hen meer bewust maken van de risico’s
die het gebruik van internet heeft. Dit maakt inwoners weerbaarder.
GroenLinks stelt een verbod op consumentenvuurwerk in en vervangt dit door bijvoorbeeld de
mogelijkheid van een laserlichtshow bij evenementen. Dat maakt het vieren van oud en nieuw
veiliger voor ons allemaal (vooral voor hulpverleners), houdt de lucht schoner, leidt tot minder
afval en voorkomt dierenleed. We vieren samen feest op een veilige en milieuvriendelijke manier.

IEDEREEN DOET MEE
Barendrecht maken we samen. Voor GroenLinks begint de democratie bij de inwoners zelf. Bij
mensen die hun straat, hun buurt of hun gemeente beter willen maken. Wij geloven dat er meer
verandering mogelijk is wanneer Barendrechters actief betrokken zijn cq iedereen meedoet.
Daarbij is het belangrijk dat iedereen een stem heeft. En dat iedereen een inkomen heeft
waardoor iedereen kan meedoen in de samenleving.
Een laagdrempelige voorziening om je stem te laten horen zijn verkiezingen. GroenLinks is van
mening dat deze toegankelijk voor iedereen moeten zijn. Stemhulp is aanwezig voor mensen die
bij het stemmen ondersteuning nodig hebben. Daarnaast zorgen we voorafgaand aan
verkiezingen voor cursussen hoe je kunt stemmen.
Initiatieven voor buurt- of wijkactiviteiten ondersteunen we met kennis, netwerk en geld. Als
inwoners menen een maatschappelijke taak beter uit te kunnen voeren dan de gemeente, kijken
we binnen welke kaders dit kan en ondersteunen we hen met kennis en een netwerk. Een
initiatief kan van alles zijn: bijvoorbeeld het bijhouden van het groen, zwerfafval opruimen of het
organiseren van deelauto’s.
Als het initiatief vanuit de gemeente komt, worden belanghebbende inwoners en organisaties al
vroeg bij het proces betrokken, zodat hun wensen en belangen meegenomen worden. Wij
geloven dat veranderingen meer kans van slagen hebben wanneer inwoners van Barendrecht
erover kunnen meepraten. Participatie mag nooit een afzwakking van rechten later in het traject
zijn, zoals je mening laten horen tijdens de gemeenteraad.
Om mee te kunnen doen in de samenleving
creëren we, samen met onze Barendrechtse
ondernemers, werkplekken voor mensen met
een beperking, mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt en voor statushouders.
Dezelfde ondernemers zijn belangrijke partners
bij het instandhouden van voldoende en
gevarieerde werkgelegenheid voor
Barendrechters. Binnen de Barendrechtse
groente- en fruitsector zien wij voldoende
mogelijkheden hiervoor en zullen blijvend met
de ondernemers in gesprek zijn hierover.
We ondersteunen de mensen die niet geheel in hun eigen inkomen kunnen voorzien met
maatwerkoplossingen voor financiële ondersteuning, maar ook met aanbod voor het ontwikkelen
van basis- en digitale vaardigheden en kennis, bijvoorbeeld op het gebied van taal, rekenen,
computers en internet. Hieronder valt ook het opkopen of kwijtschelden van schulden. Daarnaast
maken we gratis OV voor minima mogelijk. Statushouders betrekken we bij het integratiebeleid
via een adviesraad waarin zij samen met begeleiders plaats nemen.

ZORG VOOR IEDEREEN
Alle Barendrechters hebben het recht om mee te kunnen doen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend.
Het kan je (tijdelijk) tegenzitten in gezondheid of welzijn. Wij vinden dat iedereen betaalbare en
goede zorg moet kunnen ontvangen. Het liefst van mensen die ze kennen en dichtbij hen staan.
Daarom stimuleren we de inzet van Barendrechtse organisaties voor thuis- en jeugdzorg,
huisartsen en wijkverpleegkundigen, denk aan Aafje, Laurens, Distinto, Hospice De Reiziger en
ons centrum voor jeugd en gezin (CJG).
GroenLinks is voor een rijk aanbod aan algemene voorzieningen met een lage drempel.
KijkopWelzijn heeft een centrale rol om te luisteren naar vragen van inwoners. Ze zet in op
preventieve activiteiten en het verbinden en ontmoeten van inwoners. Waar nodig zet ze vragen
door naar andere organisaties. GroenLinks heeft grote waardering voor mantelzorgers die hun
hulp bieden aan zorgvragers. Zij verdienen hiervoor een passende erkenning en beloning, die we
in overleg met hen zullen bepalen.
Landelijk beleid leidt ertoe dat ouderen langer
thuis moeten wonen. Dit moet wel op een
goede wijze kunnen. GroenLinks stelt de vraag
van ouderen naar zorg centraal en zoekt
daarbij de passende oplossing. Om grote
verbouwingen te voorkomen, combineren we dit
met het realiseren van zorg-woonvormen bij
nieuwbouw of bestaande bouw. Mensen die
zorg ondersteunende middelen nodig hebben,
bijvoorbeeld een scootmobiel, krijgen deze
zoveel als mogelijk in bruikleen, zodat
middelen opnieuw ingezet kunnen worden en
de kosten dalen.
GroenLinks heeft in Barendrecht voor elkaar gekregen dat inwoners meer mogelijkheden hebben
om hun eigen zorg te organiseren, het zogenaamde ‘right to challenge’. Als zij ideeën hebben om
betere zorg te verlenen, ondersteunt de gemeente hen daarbij. Via samenwerking tussen
verschillende Barendrechtse maatschappelijke organisaties, schoolmaatschappelijk werk en
inwoners ondersteunen we inwoners en gezinnen al vroegtijdig bij hun hulpvragen. Zodat zij
snel weer mee kunnen doen. Daarmee willen we ook voorkomen dat ze gebruik moeten maken
van zwaardere vormen van zorg. Huisartsen zijn hierbij een belangrijke partner, daarom
investeren we in het verstevigen van dit netwerk.
Al jaren geeft de gemeente meer geld uit aan zorg dan dat er middelen van het Rijk
binnenkomen. Het is belangrijk om in te zetten op meer geld vanuit het Rijk. Dit doen we via
onze samenwerkingsnetwerken met andere overheden en maatschappelijke organisaties. Zelf
kijkt de gemeente kritisch naar de zorgvraag en eigen bijdragen van zorgvragers. Wie heeft er
zorg nodig, in welke vorm en tegen welke prijs? Uitgangspunt hierbij is dat iedereen mee moet
kunnen doen in de samenleving. We helpen hen die hierbij hulp nodig hebben.

GEZONDE LEEFOMGEVING
Een gezonde leefomgeving is belangrijk voor iedereen. Gezondheid is gebaat bij inspanning en
ontspanning, binnen en buiten.
We werken aan schonere lucht en nóg meer mogelijkheden voor iedereen om buiten te zijn en
daarvan te genieten. Houtstook in Barendrechtse woonwijken kan wat GroenLinks betreft alleen
onder strikte voorwaarden. Denk hierbij aan eisen voor gebieden waarin kwetsbare mensen
verblijven (scholen, verzorgingshuizen) en eisen aan maximale uitstoot fijnstof en rendement uit
wetgeving (EcoDesign 2022). Geluidsoverlast door auto’s of motoren willen we zoveel mogelijk
beperken door mensen bewust te maken van hun gedrag en te handhaven waar nodig.
Vrachtverkeer gebruikt zoveel mogelijk de snelweg. GroenLinks is voorstander van een
ontsluiting van Dutch Fresh Port via de snelweg.
We verleiden Barendrechters om in beweging te blijven met speelvoorzieningen, wandel- en
hardlooproutes, fietspaden en een kanoroute, de blauwe verbinding. Openbare, groene
schoolpleinen dragen hieraan bij.
De 5G-ontwikkelingen volgen we nauwlettend, zodat inwoners optimaal kunnen profiteren van de
mogelijkheden van deze nieuwe technologie, zonder eventuele nadelen voor gezondheid en in
de omgeving. Via een antennebeleid willen we invloed hebben op de plaatsing van deze
5G-antennes.
Barendrecht heeft een groot aanbod van sporten die bij een vereniging beoefend kunnen worden.
Daarnaast zijn er diverse openbare sportvoorzieningen buiten, zoals het Cruyff court, de trimbaan
en sportrekken Dit houden we graag zo: we steunen sportverenigingen en ondersteunen
buitensportvoorzieningen, zodat zoveel mogelijk mensen samen kunnen sporten. Waarbij we
ook kijken naar het aanbod in de regio, zodat we de beperkte gemeentelijke financiën inzetten
waar we ook echt iets toevoegen aan het aanbod.
We stimuleren cultuurbeoefening en -beleving door een laagdrempelig en breed aanbod
via onze cultuurpartners. Dit doen we door de cultuurpartners zekerheid te geven over hun
subsidie en hen locaties verspreid over
Barendrecht aan te bieden, goed met fiets en
OV bereikbaar. We geven de bibliotheeklocaties
Het Kruispunt en ’t Plein een centrale plek in de
verbinding tussen inwoners, de overheid en
maatschappelijke organisaties, zoals
KijkopWelzijn. Zo koppelen we ontwikkelen en
ontspannen in de bibliotheek aan de
(preventieve) welzijnsondersteuning vanuit
KijkopWelzijn en aan de programmering van
ons theater.
We vinden het belangrijk dat echt iedereen mee kan doen en maken sporten en cultuur ook
mogelijk voor wie weinig geld of een beperking heeft. Daar hoort passende ondersteuning bij,
zoals bijvoorbeeld een Barendrechtpas.

ONZE PRINCIPES
Iedereen kan meedoen
Iedereen moet in staat gesteld worden om zichzelf te zijn. Dit komt uiteindelijk iedereen ten
goede. Dit kan alleen als is voorzien in basisbehoeften, zoals voedsel, onderdak, veiligheid en
vriendschap. GroenLinks helpt mensen die daarbij hulp nodig hebben. Dit doen we door te kijken
wat er nodig is en dat kan per mens verschillen.

Samen zijn we sterker en komen we verder
GroenLinks zoekt de samenwerking op met inwoners, maatschappelijke organisaties, andere
politieke partijen en ondernemers om onze doelen te realiseren. De opgaven in Barendrecht zijn
groot en alleen met samenwerking aan te pakken en op te lossen. Daarom zetten we in op meer
betrokkenheid via onder andere burgerraden en energie- of wijkcoöperaties

Groene structuur door Barendrecht
Iedereen heeft recht op groen en de natuur. Ook dieren hebben het recht op bescherming.
Natuur is van onschatbare waarde. GroenLinks geeft natuur in Barendrecht de plaats die het
verdient. Onze groene gebieden zijn versnipperd en wij gaan ze met elkaar verbinden.
Vergroenen is bij uitstek een sociaal thema. In goed ingerichte openbare ruimtes ontmoeten
mensen elkaar vaker, wat eenzaamheid vermindert, en ontspanning en beweging stimuleert.

Klimaatcrisis aanpakken
De klimaatcrisis vraagt om onmiddellijke actie. We staan voor de taak om de samenleving en
economie te verduurzamen, voor onszelf en toekomstige generaties. De doelen uit het landelijke
klimaatakkoord streeft GroenLinks ook in Barendrecht na. GroenLinks investeert groen en lokaal,
en laat de verbruikers van grondstoffen, hemelwater en energie betalen. De opbrengsten
verdelen we eerlijk zodat iedereen mee kan in de transitie.

Geld naar taken
De gemeente spaart niet meer dan wat nodig is voor het uitvoeren van maatschappelijke taken
op de korte en lange termijn. GroenLinks zet in op extra inkomsten uit lokale bronnen en een
eerlijke verdeling naar vermogen en inkomen, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten
dragen. De Barendrechtse samenleving valt en staat bij een goede, brede voorzieningenstructuur
op het gebied van welzijn, sport en cultuur. We blijven hierin investeren en zullen onze
maatschappelijke partners die deze basis verzorgen ontzien bij bezuinigingen.

