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Een aantal speerpunten voor de komende vier jaar
Niet bouwen in onze open groene polders
Voortzetten gratis met de bus voor 65+
Lijsttrekker David Schalken-den Hartog

‘’Als lokale partij staat Beter Voor Dordt voor het lokale belang van
inwoners, ondernemers en verenigingen in Dordrecht. Onze fractie is
net als onze achterban divers van samenstelling, daar ligt onze
kracht. We zijn een partij voor alle Dordtenaren en sluiten niemand
uit. Onze koers wordt bepaald door wat u vindt als Dordtenaar. Beter
Voor Dordt wil zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en
verenigingen op een actieve manier betrekken in de verdere
ontwikkeling van Dordrecht… dus ook na 16 maart!’’
‘’De afgelopen jaren hebben we samen met u veel van onze doelen
bereikt;

Meer duurzame woningbouw in alle prijsklassen
Veilige stad met meer wijkagenten / toezicht op straat
Zo laag mogelijke lokale lasten
Lokale economie en ondernemers maximaal steunen
Levendige en leefbare binnenstad met meer groen
Stevige aanpak van zwerfafval
Geen vervoer gevaarlijke stoffen door de stad
Oog en aandacht voor de brede gevolgen van de coronacrisis

De open polders zijn groen gebleven
Iedereen telt mee
Gratis bus voor 65+
Dordtpas voor alle Dordtenaren

Versterken maatschappelijke functie sport- en verenigingsleven
Meer aandacht voor natuur, biodiversiteit en dierenwelzijn

Lage lokale lasten
Mede dankzij Beter Voor Dordt is onze stad aantrekkelijker geworden.
De komende vier jaar willen we met veel enthousiasme, energie en
passie de ingezette koers voortzetten.’’
‘’Samen Beter Voor ALLE Dordtenaren!’’

Voor meer informatie en het complete verkiezingsprogramma
gaat u naar www.BeterVoorDordt.nl
Voor meer informatie en het complete verkiezingsprogramma ga je naar
betervoordordt
BeterVoorDordt.nl

info@betervoordordt.nl
06 1220 1572

