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Uw verkiezingsprogramma

behandeld door: - T.J van der Holst

Geachte heer
Op 16 maart gaan we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Gezien alle
vraagstukken die dringend om visie, besluitvorming en uitvoering vragen is deze verkiezing erg
belangrijk. Er is veel onzekerheid voor burgers en de gemeentelijke overheid is voor hen het
eerste aanspreekpunt. De wooncrisis is een van deze vraagstukken. Het is zorgwekkend, de zeer
geringe stagingskans voor het bemachtigen van een woning en het gebrek aan doorstroming,
zodat grotere woningen vrijkomen voor nieuwe bewoners.
Het bestuur van Huurdersvereniging Salland [HVS) wil vanwege deze nood proactief handelen. Wij
willen graag, als service aan onze achterban, informatie geven over het woonbeleid voor de
komende vier jaren van iedere politieke partij in onze gemeente. Wij zullen de teksten in een
overzicht naast elkaar zetten en dit presenteren op onze website. Het is de bedoeling om in
verschillende kranten hieraan aandacht te besteden, waarbij wij zullen verwijzen naar dit
overzicht op de website van Huurdersvereniging Salland.
Het bestuur van HVS hoopt dat u bereid bent om het gedeelte over 'wonen' in uw verkiezingsprogramma met ons te delen, zodat wij deze tekst in het overzicht kunnen plaatsen. Wij hopen
dat wij zo samen bij kunnen dragen aan het vlottrekken van de wooncrisis, die ook in onze
gemeerite veel stress en leed geeft.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet en wensen u veel succes op 16 maart.
Met vriendeliike qroet.
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