WAAR STAAN wij VOOR?
DUURZAAM Samenleven
BEWEGEN Sporten
SOCIAAL Zorgzaam
GROEN Beschermd
WONEN Veilig
TOEKOMST Kwaliteit
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LAREN duurzaam SAMENLEVEN
• Verduurzamen woning met object gebonden
financiering
• Wateroverlast in Laren: samen oplossen
• Nieuwbouwwoningen gasloos
• Ontwikkelen Crailo:
samen met Hilversum en Gooise Meren
• Vitaal, levendig en veilig dorp
• Koopzondagen zijn er genoeg:
géén uitbreiding
• Elektrische oplaadpalen: geen wildgroei
maar centraal op parkeerplaatsen

Samenwerking
gemeentes op
welke manier
dan ook

Robert Winkel

• Rijkswegen A1 en A27 laten verdwijnen
door aanleg landtunnels
• Het Gooi: een bestuurlijk sterke regio

LAREN bent U

LAREN bewegen SPORTEN
• Gezond blijven door gezond doen
• Het dorp groen en leefbaar houden
• Ouderen bewegen:
gemeente faciliteert verenigingen
• Zwemmen is gezond én gezellig
• Gemeenschapszin: samen leven
• Investeren in veilige fietspaden
• Inzet buurt-(sport)coach voor verbinding
verenigingen, scholen en inwoners
• Ieder kind moet kunnen sporten

Bewegen wordt
breed gezien als
noodzaak voor
onze gezondheid

Carel van Hest

• Gemeente investeert in sporten en bewegen
• Verenigingen bepalen zelf of ze wel/niet
fuseren
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LAREN sociaal ZORGZAAM
• Aandacht en zorg voor kwetsbare ouderen
en mantelzorgers
• Versterking Sociaal Wijkteam Laren
• Laagdrempelige sociaal-juridische
dienstverlening in Brinkhuis
• Inzet buurt(sport-)coach tussen verenigingen,
scholen en inwoners
• Voortzetting project Eenzaamheid & Verbinden
• Meer en betere samenhang in welzijns- 
buurt- en vrijwilligerswerK

Met zorg en
aandacht zet ik
mij graag
weer vier jaar
voor u in

Leen van der Pols

• Dementievriendelijk Laren
• Versterking Jeugd en jongerenwerk in
De Scheper
• Maatwerk leveren in de zorg: samen met u
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LAREN groen

BESCHERMD
• Het dorp groen en leefbaar houden
• Handhaven beschermd dorpsgezicht
• Bomenkap: altijd herplant-plicht
• Investeren in onderhoud in groen
• Wateroverlast in Laren: samen oplossen
• Tuinen en erven groen: minder bestrating
• Laren gaat meedoen aan Operatie Steenbreek
• Rijkswegen A1 en A27 laten verdwijnen
door aanleg landtunnels
• De Brink is géén evenemententerein

De Larense
brinken zijn
en blijven groen
zonder bebouwing

Herman Kroes

• Goed toezicht in uw buurt
• Brinken: groen en vrij van obstakels
• We willen meer bijenvriendelijke bermen
• Investeren in onderhoud openbare ruimte

LAREN bent U

LAREN wonen

VEILIG
• Vitaal, levendig en veilig dorp
• Gemeenschapszin: samen leven
• Goed toezicht in uw buurt
• Voortzetting project Eenzaamheid & Verbinden
• Betaalbare huurwoningen bouwen
• Doorstroming huurders:
met behoud van huurprijs
• Betaald parkeren: NEE
• Gemeentelijke ondersteuning
buurtpreventieverenigingen

Betaalbaar
wonen
voor jong en oud
in ons mooie Gooi

Jolanda Graafsma

• Afschaffen hondenbelasting
• Veiligheid op straat voor wandelaar,
fietser en minder validen
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LAREN toekomst KWALITEIT
• Handhaven beschermd dorpsgezicht
• Ons rijke culturele dorpsleven koesteren
• Koopzondagen zijn er genoeg:
géén uitbreiding
• Investeren in onderhoud openbare ruimte
• Beter toezicht én consequent handhaven
• Gezond blijven is gezond doen
• Betaalbaar wonen: géén stijging belastingen
• Rijkswegen A1 en A27 laten verdwijnen
door aanleg landtunnels

Laren fuseert
maar één keer
en dat moeten
we goed doen

Erwin van den Berg

• Realiseren metroverbindingen
Amsterdam-Crailo-Amersfoort
& Almere-Witte Bergen-Utrecht
• Het Gooi: een bestuurlijk sterke regio
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HET GAAT ONS OM mensen!
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CDA Laren Contact

Wij staan voor u klaar, uw mening telt. Neem contact
met ons op voor eventuele vragen en uw opmerkingen.
U bent van harte welkom bij CDA Laren!
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UW CONTACTPERSOON:
Erwin van den Berg
Sint Janstraat 43 | 1251KZ Laren
035-5310922
erwin@cda-laren.nl | www.cda-laren.nl
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Social media
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