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Leefbaar Geldermalsen
volgens Kies Kompas
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17. Projecten waarbij vrijwilligers zijn betrokken, moeten voorrang krijgen bij het geven van subsidie
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18. Op maatschappelijk werk mag worden bezuinigd
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19. De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten vrijwilligerswerk te doen
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20. De huur voor sociale huurwoningen mag omhoog
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21. Om sociale voorzieningen in stand te houden mogen de lokale lasten stijgen
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Stellingen
01. De gemeente moet geld uittrekken om een tweede Lingebrug aan te leggen
02. Parkeren moet gratis worden in heel de gemeente
03. De gemeente moet geld uittrekken voor de aanleg van de rondweg bij Tricht
04. In de gemeente Geldermalsen moeten meer huurwoningen worden gebouwd, en minder koopwoningen
05. Er mag in Geldermalsen een hotel voor Poolse arbeidsmigranten worden gebouwd
06. Binnen de dorpskernen mogen huizen worden gebouwd, ook als dat ten koste gaat van groen
07. In het centrum van Geldermalsen mogen nieuwe kantoren worden gebouwd
08. De uitbreiding van de Centrumkerk in de kern Geldermalsen mag worden gebouwd
09. De gemeente moet meer geld uittrekken voor amateursport
10. In sportkantines mag geen alcohol worden geschonken
11. De bibliotheken in Geldermalsen en Beesd moeten behouden blijven, ook als dat leidt tot hogere kosten
12. In Geldermalsen mag een coffeeshop komen
13. De belasting op huisbezit (OZB) moet worden verlaagd
14. De financiële reserves van de gemeente moeten toenemen, ook als daarvoor extra moet worden bezuinigd
15. Winkeliers mogen zelf bepalen wanneer ze open zijn, ook op zondag
16. Cafes mogen zelf bepalen tot hoe laat ze open blijven

22. In plaats van voorzieningen in alle 11 dorpen, moeten de voorzieningen worden geconcentreerd in Geldermalsen en Beesd
23. De gemeente mag alleen nog duurzaam werken, ook als dat leidt tot hogere kosten

24. De gemeente moet inwoners die hun huis willen isoleren een subsidie geven
25. Crèches en basisscholen moeten worden samengevoegd, zodat kinderen tot 12 jaar van 7 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds daar kunnen blijven
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26. De gemeente moet blijven meebetalen aan leerlingenvervoer
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27. Om kosten te besparen moet Geldermalsen meer gaan samenwerken met omliggende gemeenten, ook als daardoor de eigen invloed afneemt
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28. De gemeente Geldermalsen mag fuseren met Culemborg en Tiel
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29. De dorpsraden moeten meer bevoegdheden krijgen
30. Bij belangrijke besluiten moet de gemeente een referendum organiseren

