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Het parkeerbeleid is eerlijker en eenvoudiger gemaakt. De kosten
voor bewoners zijn verlaagd. Het parkeerterrein bij de Tsjerk Hiddes-
sluizen wordt uitgebreid en de Waddenpromenade wordt heringericht.

Het achterstallig onderhoud aan straten, gebouwen en groen is flink 
teruggebracht. Het park in Byniastate, de Buorren in Wijnaldum en de 
herinrichting van het Havenplein en de Hoogstraat zijn hiervan
voorbeelden. Straten in De Spiker, het Oosterpark en Ludinga zijn 
herstraat. Monumentale bruggen in de binnenstad zijn gerestaureerd.

Er is volop geïnvesteerd in toerisme en recreatie. Voorbeelden
hiervan zijn: het stadspodium aan de Kleine Voorstraat,
de voorzieningen in de singels, een multifunctionele aanleg-
steiger en het Entrepotgebouw in de Willemshaven en de bijdragen 
aan de Willem Barentsz en het Harlinger Aardewerk.



WAAR STAAN WE VOOR

Investeren in industrie, visserij, toerisme en detailhandel. 
Het actief aantrekken van nieuwe bedrijven. 
De Willemshaven en de Westerzeedijk verder ontwikkelen.
 
Mensen in de bijstand helpen aan een normaal betaalde baan.
Een eenvoudig en ruim kwijtscheldingsbeleid. 
Goede minimaregelingen met een zorgverzekering zonder eigen risico.Goede minimaregelingen met een zorgverzekering zonder eigen risico.
Een breed sportaanbod, voor iedereen toegankelijk.
Goed onderhouden sportaccommodaties.

Ouderen en gehandicapten thuiszorg op maat bieden. 
Zorgtarieven op basis van kwaliteit, contracten en de cao vaststellen.
Het Zorgplein in stand houden en het gebruik ervan stimuleren.
Meer waardering voor mantelzorgers en goede respijtzorg aanbieden.

Voldoende, betaalbare, huur- en koopwoningen voor jong en oud. Voldoende, betaalbare, huur- en koopwoningen voor jong en oud. 
Wijk- en dorpsverenigingen actief ondersteunen. 
Samen met bewoners een aantrekkelijke woonomgeving realiseren. 
Meer openbaar groen en veilige trottoirs, fiets- en looproutes.
Voldoende, goede afvalvoorzieningen in de binnenstad en woonwijken.
Een uniform afvalbeleid met behoud van vaste tarieven.

Het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening, ook aan huis. 
Juiste communicatie naar inwoners en bedrijven. Juiste communicatie naar inwoners en bedrijven. 
Een zelfstandige gemeente met lage lasten voor de burger.
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