Gemeente Belang Kampen is een lokale politieke partij zonder
binding met een landelijke groep of een levensbeschouwing.
Standpunten worden ingenomen op basis van feiten en om-
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standigheden die er op dat moment toe doen. De volgende
acht pijlers vormen hierbij het uitgangspunt:

❤ Het besluitvormingsproces is voor ieder open en transparant
❤ Menselijke waardigheid is de basis van bestuurlijk handelen
❤ Ons politieke handelen is niet gebonden aan enige ideologie
❤ Ons doen en laten gebeurt vanuit een zuivere bedoeling
❤ We gaan met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid
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❤ Politieke besluitvorming is voor iedereen te begrijpen
❤ We gaan steeds op respectvolle wijze met elkaar om
❤ Ons hele streven is gericht op rechtvaardig beleid
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GBK CONCREET

GBK CONCREET

DIT VINDEN WIJ BELANGRIJK!

HIER GAAN WE VOOR!

❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤

Koester en bescherm ons rijke (maritiem) erfgoed
De IJsselkogge voor het hele gezin, zonder teveel risico’s op enorme kosten
Samen met GBK jongeren beslissen over Kamper toekomst
Leefbare buurten met behoud van cultuur en traditie
Een transparant en open bestuur en geen “achterkamertjespolitiek” meer
Een gemeente die concreet wat doet met geluiden uit de samenleving
Een gemeente die bij participatie faciliteert in plaats van reguleert
Een gemeente die onafhankelijke en begrijpelijke besluiten uitvoert
Asielzoekers komen van brandhaarden, niet uit veilige landen
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Boeren zijn belangrijker dan we denken; laat ze blijven boeren
Geen onzinnige industrie en zonnepanelen op vruchtbare landbouwgrond
Niet nog meer biomassacentrales binnen de gemeentegrenzen
Nu eens echt luisteren naar de burger en er mee aan de slag gaan
Vestiging van detailhandel in de binnenstad én daarbuiten stimuleren
Steun vrijwilligers en verenigingen. Zij verrijken onze gemeente
Het woningaanbod moet aansluiten bij de behoefte
Het individueel geweten heeft binnen GBK voorrang op partijdiscipline
Onze standpunten zijn niet in beton gegoten. We staan open voor
goede ideeën

07-03-2022 17:10

