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Ouderen Partij Zandvoort

Speerpunten:

Op 21 maart mogen we weer stemmen. Het moment
waarop Zandvoorters eens in de vier jaar invloed
hebben op wat er in onze gemeente gebeurt. Wat je
voorkeur ook is: Kies voor een betrouwbaar gemeentebestuur met politici die zeggen wat ze doen en
doen wat ze zeggen. - - OPZ wil - meer openheid over
hoe gemeentelijke besluiten worden genomen, meer
inspraak voor burgers en een betere afhandeling
van klachten. We zijn doorlopend - in gesprek met
Zandvoorters om te horen wat ze belangrijk vinden
en -ondernemen actie.

1. Maatschappij en Zorg

Zo weten we dat je graag in Zandvoort wilt wonen,
maar dat er te weinig betaalbare woningen zijn voor
zowel ouderen als jongeren. OPZ maakt zich sterk
voor voldoende seniorenwoningen en genoeg woningen voor starters, als het even kan in combinatie
met een starterslening. Zo kun je als oudere zo lang
mogelijk zelfstandig blijven wonen en hoef je als jongere Zandvoort niet te verlaten.
En als je wat ouder wordt, of ziek, dan wil je goede
zorg en andere voorzieningen die makkelijk bereikbaar zijn. Want je hebt behoefte aan sociale contacten zonder dat dit je veel geld kost. Daarom wil OPZ
zorgen dat er genoeg subsidie is voor activiteiten
om te voorkomen dat ouderen eenzaam worden.
En wil OPZ dat de Zandhopper er komt: een goede
lokale busverbinding die alle Zandvoortse wijken met
elkaar verbindt.
Want wij zijn OPZ. Een partij die bestuurt met hart
voor senioren maar opkomt voor de belangen van
alle Zandvoorters.

OPZ pakt maatschappelijke problemen doelgericht aan en gaat voor praktische oplossingen met extra aandacht voor de positie van inwoners die het
moeilijk hebben. OPZ staat voor een warme sociale omgeving met gemakkelijk
te bereiken voorzieningen.

2. Wonen en Leefomgeving
OPZ werkt aan een duurzame leefomgeving waarin gezondheid, welzijn, veiligheid, bedrijvigheid en natuur optimaal worden gediend.

3. Onderwijs, Cultuur en Sport
OPZ heeft aandacht voor individuele ontwikkeling en vorming waarbij bewegen
belangrijk is.

4. Bereikbaarheid, Toerisme en Economie
OPZ zorgt voor een evenwichtige ontwikkeling van onze aantrekkelijke bad- en
woonplaats die op alle mogelijke manieren, met openbaar vervoer, per fiets
en auto, goed bereikbaar is.

5. Ruimtelijke inrichting en vernieuwing
OPZ behoudt het dorpskarakter met een hoogwaardige ontwikkeling van de
Entree Zandvoort, het Badhuisplein en opnieuw het Watertorenplein met een
evenwichtig parkeerbeleid voor bewoners en bezoekers.

6. Bestuur en Gemeentelijke Dienstverlening
OPZ staat voor een betrouwbare gemeentelijke overheid. Gaat uit van de
kracht en de zelfstandigheid van de burger en faciliteert daarbij lokale voorzieningen en initiatieven.

7. Veiligheid en Handhaving
Een veranderende samenleving vraagt om een adequate aanpak die zorgt
voor de veiligheid van bewoners en bezoekers. OPZ wil hiervoor zorgen door
het op peil houden c.q. brengen van politie-, brandweer- en ambulance zorg.

8. Financiën
OPZ wil de gemeentelijke financiën op orde houden. De lokale belastingen mogen de komende jaren met maximaal de inflatiecorrectie aangepast worden.
De gemeentelijke belastingen mogen niet onevenredig stijgen als bijdrage
van de Rijksoverheid aan gemeenten omlaag zou gaan. Retributies zijn kostendekkend.
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