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Dé lokale partij voor jou en mij!
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gewoon ge-DREVEN bestaat uit lokaal gewortelde mensen die weten wat hier ter plaatse speelt en
daarom de juiste keuzes kan maken.
Wij zijn als lokale partij niet gebonden aan landelijke programma’s en kunnen eigen keuzes maken
voor onze gemeente. Lokale thema’s / problemen vragen namelijk om lokale oplossingen.
gewoon ge-DREVEN staat midden in onze samenleving en komt op voor de belangen van inwoners,
verenigingen en bedrijven van alle wijken, dorpen / kernen en de stad van onze gemeente. De burger
staat voor ons centraal.

gewoon ge-DREVEN dit zijn we samen en dit doen we samen!

Wat is er de afgelopen raadsperiode gebeurd:
Het politieke speelveld in het ‘Bossche’ maakt dat met wisselende meerderheden draagvlak /
samenwerking moet worden gezocht om een meerderheid te verkrijgen in de gemeenteraad. Met
13 politieke partijen in de gemeenteraad is dit soms wel ‘puzzelen’.
Hoewel de lijsttrekker van gewoon ge-DREVEN, Sjef van Creij, mogelijk het stempel heeft van
“Rosmalen boven” komt gewoon ge-DREVEN op voor alle burgers van onze gemeente, voor grote
en kleine zaken.
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Resultaten
Nu er in maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen zijn, komen de meeste partijen weer met mooie
beloftes, verpakt in ‘oneliners’ om zo in pakkende uitspraken de kiezers voor hen te winnen. Maar
die soms clichématige teksten zijn vaak makkelijk gemaakt. Natuurlijk kijkt ook gewoon ge-DREVEN
vooruit naar waar we op in willen zetten de komende vier jaar, maar om potentiële kiezers te laten
zien wat je als partij toevoegt, is het juist van groot belang om duidelijk te maken wat de afgelopen
periode is bereikt!
Daarom wil gewoon ge-DREVEN met gepaste trots hier een aantal zaken de revue laten passeren.
Coudewater
De herontwikkeling van Landgoed Coudewater heeft de fractie van gewoon ge-DREVEN flink
beziggehouden. In de eerste transformatieplannen van het landgoed was er sprake van circa 160
nieuwe woningen op het landgoed; niet weinig voor dit stukje historisch land. Gaandeweg het proces
wilde men er zo’n 300 meer bouwen. Mede door de kritische houding en inbreng vanuit gewoon geDREVEN en een-op-een gesprekken met de ontwikkelaar, lijken de huidige bouwplannen met 400
woningen door te kunnen gaan. Maar de vinger blijft aan de pols!

Milieustation Kruisstraat
Corona heeft de burger, en daardoor ook onze gemeente, in de houdgreep gehouden. De laatste
twee jaar heeft de gemeente, met instemming van gewoon ge-DREVEN vele maatregelen getroffen
om de pijn voor de burger te verzachten. Eén van de genomen maatregelen om de verspreiding van
het virus in te perken, was de sluiting van milieustation Kruisstraat. In de tijd dat veel bewoners thuis
moesten blijven, was de hoeveelheid aangeleverd vuil behoorlijk toegenomen. gewoon ge-DREVEN
heeft toen succesvol het initiatief genomen om milieustation Kruisstraat weer heropend te krijgen.
Windmolens Rosmalense polder
Of je het leuk vindt of niet, er gaan waarschijnlijk windmolens komen in de Rosmalense polder.
Misschien wel veel windmolens. Naast de energievoordelen, geeft het ook veel overlast voor
omwonenden. In samenwerking met GROEN inZICHT, een belangenvertegenwoordiging van
betrokken bewoners, heeft gewoon ge-DREVEN het aantal te realiseren windmolens in de
Rosmalense polder flink weten terug te brengen en gaat hiermee door.
Verkeersveiligheid
Helaas nog niets gescoord, maar er valt nog een wereld te winnen als het gaat om verkeersveiligheid.
Denk aan de afgebroken voetgangersbrug op Orthen, of het verkeersveiliger maken van de diverse
fietsoversteken op de Groote Wielen en verbeteringen aan de fietssnelweg F59. gewoon ge-DREVEN
zet zich er al jaren voor in. In dit kader blijft de partij ook strijden voor een tweede ontsluitingsweg
van de Groote Wielen, de Oostelijke Landweg naar de A59; het vastlopen van het verkeer in
Rosmalen blijft voor bewoners een bron van ergernis en moet aangepakt worden! Aan gewoon geDREVEN zal het niet liggen…
Sociaal domein
Op sociaal gebied heeft gewoon ge-DREVEN duidelijk meegedaan, of dit nu gaat over een motie over
het behoud van het vrijwilligersinitiatief Kledingbank of een jongerencentrum in de wijk Maaspoort
(De Poort). Het sociale hart van gewoon ge-DREVEN is ook nadrukkelijk gebleken bij de inbreng van
ons voorstel om het beschermingsbewind in eigen beheer uit te voeren, zodat er minder aan de
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strijkstok blijft hangen. Door de input van gewoon ge-DREVEN gaat onze gemeente nu zelf deze
mensen helpen, zodat zij sneller uit de problemen zijn en de gemeente op termijn zelf geld bespaart
door die externe partijen buiten de deur te houden.

Inbreng en invloed
Als politieke partij wil gewoon ge-DREVEN afgerekend worden op inbreng en invloed. In dat kader is
de partij belangrijk geweest bij onder meer de volgende zaken:
- Het terugdringen van verkeersoverlast op de Oranjeboulevard in Den Bosch en op de Driesprong in
Rosmalen.
- Aanpassing bouwplan van de voormalige Aldi / PTT locatie. Door inbreng van gewoon ge-DREVEN
kwam er uiteindelijk een plan dat acceptabel werd voor omwonenden.
- ‘Landing’ van komst industrieterrein Heesch West. Als een van de kartrekkers heeft de partij via
onder meer moties en amendementen aanpassingen in het plan weten te bewerkstelligen. Mede
door het organiseren van een bewonersbijeenkomst hebben we meer draagvlak kunnen creëren.
- Een discussie over al dan niet toestaan permanente bewoning op het Dierenbos te Vinkel; in de
hoop dat in een overspannen woningmarkt bewoners op het voormalige Vinkeloord niet op straat
worden gezet.

Met hart en ziel
Iedereen binnen gewoon ge-DREVEN zet zich met hart en ziel in en zal zich blijven inzetten om voor
een leefbare gemeente te zorgen. Waarbij de partij natuurlijk oog heeft voor alles wat het leven in
deze Bourgondische gemeente zo mooi maakt. Dus ook voor de nodige ontspanning die in deze
‘post-coronatijd’ zo belangrijk is. En dan mag je van een voormalig Prins Carnaval van Zandhazendurp
zeker iets verwachten. Daarom heeft Sjef van Creij zich ook hard gemaakt om eenmalig € 25.000.vrij te maken voor de ‘carnavalsrijken’ binnen onze gemeente.
Gewoon… omdat het een van de vele zaken is die Sjef van Creij drijft…
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Wat willen wij de komende raadsperiode bereiken:
-

Openbare toiletten in de winkel- en uitgaansgebieden
Oostelijke ontsluiting van de Groote Wielen
Doorgetrokken Vogelstraat in ‘s-Hertogenbosch
Vrachtverkeer uit de achterliggende gebieden in Nuland (en Geffen) betere
ontsluiting bieden
Gemeente moet vraaggericht denken
Dagbesteding voor ouderen faciliteren met een ‘gewone’ warme maaltijd
Bestaande Starterslening wordt actief gepromoot bij ontwikkelaars woningbouw
Voet- en fietspaden worden beter bedacht en aangelegd
Openstelling gemeentehuis in avonduren en zaterdagochtenden
Het genomen besluit over de hondenbelasting wordt ook werkelijk uitgevoerd
Gemeentelijke zaken worden weer ‘ouderwets’ gepubliceerd in de weekbladen
In elke wijk een zorgbuurthuis
Gemeente financiert verduurzaming, bewoner betaalt terug uit financieel voordeel
Spoorwegovergang terug in Orthen
Anti-speculatiebeding op nieuwbouw woningen

De volgende onderwerpen vinden wij, met velen van u belangrijk, wat we in ons
partijprogramma verder toelichten:
1. Inwoners • Onze burgers maken onze gemeente. • Iedereen hoort erbij, iedereen moet mee
kunnen doen.
2. Leefbare kernen en wijken • Voorzieningen in alle kernen en wijken.
3. Goede zorg • We behandelen onze burgers als mensen, en niet als nummers • Goede en passende
zorg voor iedereen.
4. Onderwijs, sport, recreatie en cultuur • Vrijwilligers en verenigingen zijn het cement van de
samenleving.
5. Duurzaamheid • Generaties na ons moeten ook nog gezond kunnen leven. • Weloverwogen
beslissingen voor de lange termijn.
6. Buitengebied • De agrarische sector blijft een belangrijke economische drager. • Behoud en
versterking van het Brabants landschap.
7. Bereikbaarheid en economie • Goede bereikbaarheid voor al onze wijken, dorpen en kernen.
• ’s-Hertogenbosch is en blijft een aantrekkelijke vestigings- en werkgelegenheidsgemeente.
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1. Inwoners
gewoon ge-DREVEN vindt dat iedereen erbij hoort en dat iedereen mee moet kunnen doen. Als
burgers maken we immers gezamenlijk de gemeente. Burgers helpen elkaar en zij die dat niet
kunnen, moeten worden geholpen. ‘s-Hertogenbosch moet een gemeente zijn waar jong en oud met
plezier woont, werkt, leeft en recreëert.
1-1. gewoon ge-DREVEN wil dichtbij de burger blijven en hecht er waarde aan dat de gemeenteraad
de ruimte krijgt om, als hoogste orgaan, goed te functioneren om tweedeling in de samenleving te
voorkomen. Iedereen, dus ook de minder mondige burgers moeten gehoord worden, zorg en
aandacht krijgen. Dat betekent voor gewoon ge-DREVEN ook dat de coalitie niet als zelfstandige
‘Raad’ binnen de gemeenteraad haar eigen weg gaat, zoals het de afgelopen periode wel is gebeurd.
gewoon ge-DREVEN zal naar de inbreng van de oppositie luisteren en wanneer zij zich binnen de
coalitie begeeft haar inbreng, wanneer nodig, daarop aanpassen.
1-2. De gemeente ondersteunt actief vrijwilligers. Dit doen we bij (sport)verenigingen, verzorgingsen gemeenschapshuizen, bij ouderen, gehandicapten, mantelzorgers en gewoon bij iemand thuis.
1-3. ‘s-Hertogenbosch kan niet zonder jou. Met goede ideeën helpen we graag mee om ze te
realiseren. We kunnen meedenken, meewerken, organiseren en materialen leveren. Voor
burgerinitiatieven is er, wanneer nodig, budget beschikbaar vanuit het wijk- en dorpsbudget.
1-4. Onze gemeente kent een ‘all-inclusieve samenleving’. Dat betekent dat iedereen gelijkwaardig is
en meetelt. En meetéllen betekent in onze ogen ook meedóén en laten zien wat er met inbreng
gebeurt.
1-5. Wij zien bestuurs-, wijk- en dorpsraden als onze oren en ogen om de kwaliteit van de eigen
woon- en leefomgeving te bespreken. De gemeente ondersteunt dit, zowel financieel als in
uitvoering.
1-6. gewoon ge-DREVEN ziet graag samenwerking tussen gemeente en burgers en wij vinden dan
ook dat burgerinitiatieven actief moeten worden ondersteund, zonder dat de gemeente hierin de
regie overneemt.
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2. Duidelijk herkenbare wijken, kernen en dorpen
Alle wijken, kernen en dorpen hebben hun eigen identiteit en bijbehorende dynamiek, maar hun
belangen zijn voor gewoon ge-DREVEN gelijkwaardig. Belangrijke voorzieningen moeten behouden
blijven en maatwerkoplossingen moeten, voor nieuwe knelpunten, mogelijk blijven.
2-1. Inzet op het vergroten van passende bouwmogelijkheden in wijken, kernen en dorpen van onze
gemeente. Dit met verschillende type woningen, inclusief sociale woningbouw, aansluitend bij de
vraag in een gebied. Dit kan dus per gebied verschillend zijn. Bouwen voor starters, jonge gezinnen
én senioren.
2-2. Voorzieningen in de diverse wijken en kernen. Gemeenschapshuis, horeca, winkels, openbaar
vervoer, accommodaties voor verenigingen (cultureel, sport, etc.) en zorg op maat zijn absoluut
nodig om de leefbaarheid ook in de toekomst te behouden.
2-3. Actief gemeentelijk grondbeleid, waardoor steeds op tijd bouwkavels beschikbaar zijn.
2-4. Woningcorporaties ondersteunen om de wachtlijsten te verkorten. Prestatieafspraken met óók
verantwoordelijkheid bij de gemeente.
2-5. In het kader van het behoud van de eigen identiteit staan heden en verleden in goede
verbinding met elkaar. Heemkunde, behoud van monumenten en cultureel erfgoed zijn daarbij een
belangrijke basis. Bij elke kern hoort een passende architectuur, die aansluit bij de omgeving en bij
de kwaliteit van het aanwezige culturele erfgoed.
2-6. De openbare ruimte, het groen, de straten en pleinen moeten met zorg, in overleg met burgers,
aangekleed en onderhouden worden.
2-7. Elke kern verdient de juiste huisvestingsmogelijkheden voor de verenigingen waar zij hun
activiteiten kunnen uitvoeren
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3. Zorg
Gezondheid voor iedereen. Mensen zijn mensen, en geen nummers. Dat uit zich in goede en
passende zorg voor iedereen, dichtbij, laagdrempelig en goed te vinden. Kleinschalig, maatwerk,
kwaliteit, bereikbaarheid van voorzieningen, herkenbaarheid, een warme sociale omgeving en lokale
identiteit. gewoon ge-DREVEN laat niemand vallen.
3-1. Iedereen neemt, naar ieders vermogen deel aan de samenleving.
3-2. Preventie is een belangrijk middel om de druk op de zorg te verminderen. Naast middelen zijn
voorlichting en voldoende informatie beschikbaar om zelfredzaamheid te ondersteunen.
3-3. We gaan uit van eigen kracht, maar voor iedereen die dit niet kan, is er een vangnet van
professionele zorg beschikbaar. Dichtbij de inwoners en voor iedereen toegankelijk.
3-4. Voor iedere burger moet het duidelijk en makkelijk zijn goede zorg te vinden. Via één
aanspreekpunt.
3-5. Zorg in de wijk met een zorgbuurthuis. Tijd voor ‘n kopje koffie, een gesprek, een kaartje leggen.
3-6. Vereenzaming van ouderen in beeld brengen; bel eens bij je buren aan. Maak je je zorgen? Meld
het bij de ouderenadviseur.
3-6. De zorg moet zoveel mogelijk lokaal uitgevoerd worden. Alleen als dit niet kan, vindt er een
regionale uitvoering plaats.
3-7. Niet iedereen is in staat een even grote bijdrage te leveren aan het arbeidsproces. Maar
iedereen neemt deel aan onze samenleving naar eigen vermogen.
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4. Onderwijs, sport, cultuur en recreatie
Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. gewoon ge-DREVEN wil hen actief ondersteunen.
Sporten en gezondheid zijn belangrijk. Sportvoorzieningen moeten bereikbaar zijn voor iedereen. In
iedere dorpskern is een accommodatie (wijkgebouw, multifunctioneel gebouw, gemeenschapshuis,
brede school) waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten in sportieve, culturele en ontspannende
activiteiten.
Onderwijs;
4-1. Samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid voor innovatieve projecten en
(maatschappelijke) stageplaatsen voor leerlingen uit onze gemeente.
4-2. Preventie en bestrijding van schoolverzuim en tegengaan van voortijdig schoolverlaten.
4-3. Kwalitatief goed aanbod van cultuureducatie en sport voor leerlingen van basis- en middelbaar
onderwijs.
4-4. Voldoende aandacht voor passend onderwijs en laaggeletterdheid.
Sport;
4-5. Sport is belangrijk voor alle inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het is goed voor je
gezondheid en zorgt voor verbinding. Goed bewegingsonderwijs op scholen is mede de basis voor
een gezonde samenleving.
4-6. Veel vrijwilligers zijn actief in de sport. gewoon ge-DREVEN ondersteunt hen actief. Gezonde
verenigingen zijn de ruggengraat van onze samenleving.
4-7. Sportvoorzieningen zijn bereikbaar voor iedereen. Deze voorzieningen zijn dusdanig goed dat ze
optimaal gebruikt kunnen worden. gewoon ge-DREVEN vindt een passende bijdrage in jeugdsport en
accommodaties niet meer dan vanzelfsprekend.
4-8. In overleg met gebruikers worden accommodaties, waar mogelijk, multifunctioneel gebruikt.
4-9. Er is bijzondere aandacht voor gehandicapten en andere speciale doelgroepen binnen het
sportaanbod.
Recreatie;
4-10. In iedere dorpskern is een accommodatie (wijkgebouw, gemeenschapshuis, brede school,
multifunctioneel gebouw) waar inwoners elkaar ontmoeten in culturele en ontspannende
activiteiten.
4-11. In onze buitengebieden is ruimte voor dagrecreatie en verblijfsrecreatie. Daarbij is geen plaats
voor grootschalige horeca, terwijl kleinschalige horeca in combinatie met dagrecreatie wel mogelijk
moet zijn.
4-12. Ook in het buitengebied van onze gemeente is het aantrekkelijk en veilig voor wandel- en
fietsrecreatie. Er blijft continue aandacht voor de ontwikkeling van goede wandel- en fietsknooppunten met een logische verbinding tussen alle gemeentedelen.
4-13. Recreatieplekken zijn dicht bij woongebieden en toegankelijk voor iedereen.
Cultuur
4-14. Culturele instellingen (zowel professioneel als op amateurbasis) werken samen aan een divers
cultuuraanbod voor al onze inwoners. Met bijzondere aandacht voor leerlingen van plaatselijk basisen middelbaar onderwijs.
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4-15. Lessen en cursussen muziek en creativiteit worden in onze gemeente breed aangeboden en zijn
goed bereikbaar voor alle inwoners.
4-16. gewoon ge-DREVEN vindt dat de gemeente een actieve aanjagende rol heeft in het steunen en
stimuleren van culturele activiteiten. Lokale culturele organisaties worden zoveel mogelijk betrokken
bij gemeentelijke evenementen.
4-17. gewoon ge-DREVEN ziet dat cultuur verschillende bevolkingsgroepen kan samenbrengen.
4-18. gewoon ge-DREVEN wil kunst en kunstuitingen stimuleren en ziet graag dat openbare
gebouwen gebruikt worden als expositieruimte voor kunst.
4-19. gewoon ge-DREVEN gaat voor cultuurhistorie, kernen behouden hun cultuur en karakteristieke
eigenwaarde.
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5. Duurzaamheid
gewoon ge-DREVEN vindt duurzaamheid een belangrijk thema. We moeten zuinig zijn op de aarde en
ons klimaat en zorgen dat generaties na ons ook nog gezond en veilig kunnen leven. Door voortschrijdende technieken en steeds nieuwe inzichten zijn we wel terughoudend in het nemen van beslissingen voor de lange termijn. Als gemeente ‘s-Hertogenbosch hoeven we niet altijd voorop te lopen
in prestigieuze duurzaamheidprojecten en hoeven we niet het beste jongetje van de klas te zijn.
5-1. gewoon ge-DREVEN wil dat duurzame energie binnen de eigen gemeente zo veel mogelijk wordt
opgewekt door zonnepanelen op daken.
5-2. gewoon ge-DREVEN vindt dat de productie van windenergie in principe op zee plaats moet
vinden. Geen windmolens in onze gemeente die niet alleen het landschap, maar ook de gezondheid
en het woon- en leefgenot van onze inwoners verstoren.
5-3. Zonneparken op land komen voor gewoon ge-DREVEN als allerlaatste oplossing in beeld; als
andere mogelijkheden aantoonbaar tekortschieten. En dan zeker binnen een streng toetsingskader,
zoals een gelijkmatige verdeling binnen de gemeente. En met oog voor de beeldkwaliteit en leefbaarheid van het landelijk gebied.
5-4. We willen burgers en bedrijven stimuleren om duurzaamheidsoplossingen te realiseren.
5-5. gewoon ge-DREVEN vindt een goede, effectieve afvalstroom, waarbij materialen zoveel mogelijk
hergebruikt worden, belangrijk.
5-6. Gemeentelijke gebouwen behoren we zo in te richten / te bouwen dat deze multifunctioneel
gebruikt kunnen worden. Zodat ze in de toekomst makkelijk een nieuwe bestemming kunnen krijgen,
als dat nodig is.
5-7. We moeten er als gemeente voor zorgen dat onze infrastructuur voorbereid is op nieuwe
energievormen.
5-8. gewoon ge-DREVEN streeft naar een duurzaam gemeentelijk inkoopbeleid.
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6. Buitengebied
gewoon ge-DREVEN maakt zich sterk voor een vitaal buitengebied. Dus economisch gezond en met
behoud van landschap, natuur en cultuurhistorie. De agrarische sector blijft belangrijk als economische drager van het buitengebied. gewoon ge-DREVEN wil de doorontwikkeling van recreatie en
toerisme stimuleren. Vooral als die in het teken staat van het groeiend bewustzijn van de kwaliteiten
in de eigen omgeving.
6-1. De agrarische sector is en blijft voor gewoon ge-DREVEN een belangrijke economische drager
van het buitengebied. We zoeken naar behoud en versterking van de goede positie van de agrarische
ondernemers in de land- en tuinbouw. Ze zijn toeleveranciers van voedsel- en voedselverwerkende
bedrijven in onze gemeente.
6-2. gewoon ge-DREVEN stimuleert haalbare mogelijkheden tot bedrijfsaanpassing en duurzame
bedrijfsontwikkeling van vrijkomende agrarische bedrijven.
6-3. Behoud en versterking van het Brabants landschappelijk karakter en agrarische waarde van het
buitengebied vinden we belangrijker dan het – zonder aangetoonde meerwaarde – ontwikkelen van
energieparken in onze gemeente.
6-4. Doorontwikkeling van recreatie en toerisme staat in het teken van het groeiend bewustzijn van
de kwaliteiten in de eigen omgeving.
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7. Bereikbaarheid en economie
Kansen voor ondernemers
‘s-Hertogenbosch is en blijft een toekomstgerichte en aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven.
Goede mogelijkheden voor vestiging van lokale bedrijven in alle kernen is van groot belang voor de
leefbaarheid en diversiteit. We streven naar aantrekkelijke passende winkel- en buurtcentra. We
stimuleren betere bereikbaarheid en openbaar vervoer in alle wijken en dorpen. Daarbij is
verkeersveiligheid een belangrijk onderdeel bij alle bereikbaarheidsvraagstukken.
Economie
7-1. Centrummanagement en andere ondernemersverenigingen worden proactief, tijdig, en met
respect voor hun ervaring, kennis en kunde bij relevante ontwikkelingen betrokken.
7-2. ‘s-Hertogenbosch heeft een belangrijke rol als economische motor van de regio. gewoon geDREVEN zet zich in voor het bewaren en versterken van ‘s-Hertogenbosch als een aantrekkelijke
vestigings- en werkgelegenheidsgemeente. Ook zeker voor onze lokale bedrijven in de kernen.
7-3. gewoon ge-DREVEN streeft ernaar dat belastingen kostendekkend worden geheven.
7-4. gewoon ge-DREVEN streeft naar aantrekkelijke winkel- en buurtcentra.
7-5. gewoon ge-DREVEN streeft naar een evenwichtige uitbreiding, doorontwikkeling en
herontwikkeling van de bedrijventerreinen. Met een gezonde verhouding tussen de hoeveelheid
ruimte die in beslag wordt genomen (ruimtebeslag) en het aantal arbeidsplaatsen.
7-6. gewoon ge-DREVEN ziet graag dat ‘s-Hertogenbosch zijn strategische ligging benut als
verbinding tussen Noordoost-Brabant en de Brainportregio Eindhoven.
Bereikbaarheid
7-8. Passend en actueel verkeersbeleid voor de gehele gemeente. We stimuleren een betere
bereikbaarheid / openbaar vervoer in wijken en kernen. Denk aan een buurtbus die goed aansluit op
treinverbindingen via streekbus en Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV).
7-9. Verkeersveiligheid voor alle vormen van vervoer is een belangrijk onderdeel bij alle
bereikbaarheidsvragen.
7-10. gewoon ge-DREVEN wil in alle kernen een frequente busverbinding.
7-11. Een optimaal wegen- en waternet biedt een goede bereikbaarheid. We moeten zorgen voor
goed onderhoud aan wegen, fiets- en voetpaden.
7-12. gewoon ge-DREVEN wil fietsverkeer stimuleren door comfortabele en voldoende brede (snel)
fietsroutes te regelen.
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