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Wat ik belangrijk vind voor 
Leeuwarden:

Met het naderende jaar van de 
Culturele Hoofdstad en de komst van 
onder andere een Pathé belooft de 
stad nog bruisender te worden dan ze 
al is. Helaas gaan er ook zaken minder 
goed. De werkloosheid en armoede 
zijn hier hoog. Leeuwarden staat in 
de top-3 van steden met de meeste 
bijstandsgerechtigden. Niet bepaald 
iets om trots op te zijn. Voor de VVD 
is het belangrijk dat een ieder die een 
uitkering aanvraagt, zo snel mogelijk 
weer aan de slag gaat. Enerzijds door 
werken weer aantrekkelijk te maken en 
anderzijds de gemeente de opdracht 
te geven meer bedrijvigheid naar onze 
stad te halen. 

AANTREKKELIJK EN TOEGANKELIJK 
De gemeente mag zich wat minder gaan bemoeien met haar burgers en ondernemers. Een 
festival moet niet worden tegengewerkt en winkeliers kunnen zelf prima bepalen wanneer hun 
winkel open of dicht is. Dit geldt ook voor de sluitingstijden van cafés en discotheken. Ook het 
recent ingevoerde betaald parkeren op zondag moet worden afgeschaft. We moeten een bezoek 
aan het centrum zo aantrekkelijk mogelijk houden. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende 
stageplekken en starterswoningen zijn en dat goede vakmensen in de stad blijven. Leeuwarden 
moet een stad zijn waar je wilt blijven wonen, ook na je studie. 
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GOED TOEVEN IN LEEUWARDEN  
Ik wil mij inzetten voor een goed vestigingsklimaat voor studenten, toeristen en professionals! 
Het moet een stad zijn waar werken gestimuleerd wordt en waar het fijn vertoeven is. Een stad 
met een goede doorstroming van verkeer waar je gratis parkeert op zondag, je niet voor een 
brug staat tijdens de spits en waar je sneller mag rijden op de Overijssellaan. Kun jij je vinden in 
mijn visie voor de stad? Stem op 22 november dan op mij. 
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