
 

Verkiezingsprogramma 2022 – 2026 beknopt – 10 punten 

LOKAAL LIBERAAL BODEGRAVEN-REEUWIJK 

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 

 

 

Verkiezingsprogramma beknopt, de 10 punten waar Lokaal Liberaal voor staat! 

1) Lokaal Liberaal is voor het eerlijke verhaal en transparant bestuur. Geen gekonkel in 
achterkamertjes, kritisch op geheimhouding van stukken en duidelijkheid over nevenfuncties van 
bestuurders, raad en commissie leden.  

2)  Lokaal Liberaal is de partij voor de ondernemers. Wij gaan voor een goede bereikbaarheid, geen 
verhoging van de lokale lasten en voldoende parkeergelegenheid in het centrum. 

3) Lokaal Liberaal werkt samen. Met u, wij maken serieus werk van Burgerparticipatie en 
ondernemersparticipatie, dat zit in ons DNA. 

4) Lokaal Liberaal bouwt. Woningen voor jongeren en starters en woningen voor senioren zodat de 
doorstroming weer op gang komt. Sociale huurwoningen worden eerlijk verdeeld!  

5) Lokaal Liberaal staat voor duurzaamheid. Wij gaan maximaal voor zonne-energie en laadpalen in 
onze gemeente, geen grote windturbines en wij geven onze gemeente financieel gezond door aan de 
volgende generatie. Wij staan positief tegenover kernenergie.  

6) Lokaal Liberaal gaat voor een veilig Bodegraven-Reeuwijk. Daar waar nodig gericht 
cameratoezicht. Van handhaving maken wij serieus werk en ondermijning wordt tegengegaan.  

7) Lokaal Liberaal is zuinig op ons plassen- en weidegebied. De rust in het plassengebied moet weer 
terug.  Geen verdere uitbreiding van (recreatie) woningen aan de plas, geen verkaveling van grond en 
geen motortourtochten langs de plas. 

8) Lokaal Liberaal houdt van Kunst en Cultuur. Wij gaan voor 1 mooi museum voor onze inwoners 
en voor onze gasten, een duurzame exploitatie van het Evertshuis en……. Bodegraven Reeuwijk?  
Kunstenaarsdorp! 

9) Lokaal Liberaal is sportief.  Onze raadsleden hebben hard gewerkt aan gezonde sportorganisaties 
en dat zetten wij door! Nu de sportharmonisatie is afgerond, is het tijd voor een koepelorganisatie 
sport.   

10) Lokaal Liberaal houdt onze straten schoon. Geen plastic zakken met plastic, metaal drankkartons 
die door onze straten zwerven en iedere wijk een afvalambassadeur. 
 

 


