
VOOR DE TOEKOMST VAN RAAMSDONKSVEER



WWW.MORGENINGEERTRUIDENBERG.NL VOOR DE TOEKOMST VAN DE GEMEENTE GEERTRUIDENBERG!

LIJSTTREKKER
ANKE

VOULON



 VOOR DE TOEKOMST VAN DE GEMEENTE GEERTRUIDENBERG!

In Raamsdonksveer is de afgelopen jaren 
veel veranderd. Volop ontwikkelingen in 
het centrum. De komst van de Lidl, een 
nieuwe Jumbo en tal van andere onderne-
mers pakten de handschoen op om van 
Raamsdonksveers iets leuks te maken. De 
komende jaren liggen nog volop kansen 
voor het grijpen!

Onder aanvoering van onze wethouder 
Kevin van Oort kwam de visie Plassenge-
bied tot stand. Een uitnodiging om in dit 
mooie gebied in te zetten op recreatie en 
natuur. En zie hoe: plannen voor een pavil-
joen aan de put van Caron en een grote 
hotelontwikkeling met restaurant aan het 
water bij de watertoren. Beide zaken 
zorgen daarnaast voor forse investeringen 
in de natuur. 

Door de woningnood is het heel verleidelijk 
allerlei nieuwe gebieden voor woningbouw 
aan te wijzen. Bijvoorbeeld de Landonk in 
Raamsdonksveer. Wij willen dit juist niet. 
Zoek locaties in de kern, ga de hoogte in 
om het groen te sparen. Maak van de 
Landonk een groene entree van 
Raamsdonksveer.
 
Een grote verandering de komende jaren is 
het verdwijnen van de hoogspanningslijn 
over Raamsdonksveer. Een sterk staaltje 
onderhandelingsresultaat van onze wet-
houder. Ook daar ontstaan kansen voor een 
groen ecologisch lint door onze gemeente. 

Raamsdonksveer staat niet stil en er is 
komende jaren nog volop werk aan de 
winkel! Met doorsnee lokale partijen die 
teveel blijven hangen in het verleden 

komen we er niet. Kies voor een 
partij die keuzes durft te maken en 

kansen pakt.

Kies voor de toekomst 
van Raamsdonksveer, 

stem op Morgen!

Anke Voulon
 

GRIJP DE KANSEN VOOR
NATUUR & RECREATIE!
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ONZE SPEERPUNTEN VOOR
RAAMSDONKSVEER

STRANDJE, PAVILJOEN EN VEILIGE
ZWEMGELEGENHEID BIJ HET

PLASSENGEBIED. HOTEL IN DE 
WATERTOREN. INKOMSTEN NAAR

NATUURONTWIKKELING

DE LANDONK IS GEEN WONING-
BOUWLOCATIE, MAAR RICHTEN
WE IN ALS GROENE ENTREE VAN

RAAMSDONKSVEER

OP DE OUDE HOGE VEER LOCATIE 
KOMEN WONINGEN VOOR JONGEREN 

EN OUDEREN SAMEN. HET BUSSTATION
WORDT EEN GROENE OASE

DE VERKEERSVEILIGHEID OP
DE OOSTERHOUTSE WEG MOET 

BETER, ZODAT KINDEREN VEILIG 
NAAR DE SCOUTING KUNNEN
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STEM ONZE VEERSE
KANDIDATEN DE RAAD IN

Onze lijsttrekker Anke Voulon staat voor een betrouwbaar en 
verantwoordelijk gemeentebestuur. Zij spreekt mensen aan op 
hun gedrag en geeft opbouwende feedback. Dat is waar deze 
gemeenteraad behoefte aan heeft.

Onze huidige wethouder Kevin van Oort heeft de afgelopen 8 
jaar veel mooie dingen gerealiseerd voor onze gemeente. Hij zet 
zich bij veel woningbouwprojecten in om de juiste woningen te 
realiseren voor onze inwoners. 

Josien is consulent bij het Hoge Veer en werkt al ruim 45 jaar 
in de zorg. Niet zo gek dat zij het belangrijk vindt dat mensen 
gehoord worden en elkaar met respect behandelen. Josien 
staat voor eerlijke, sociale en solidaire politiek.

Onze huidige fractievoorzitter Nelly Frölich staat nu als 
lijstduwer op de kandidatenlijst. Ze heeft enorm veel ervaring 
en spant zich in voor alle sociale thema’s in onze gemeente, 
zoals armoede, zorg en welzijn. 
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Bekend van het Dongemond College in Raamsdonksveer
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OOK BENIEUWD NAAR ONZE PLANNEN VOOR
GEERTRUIDENBERG EN RAAMSDONK?
KIJK OP WWW.MORGENINGEERTRUIDENBERG.NL

KIES VOOR DE TOEKOMST
VAN RAAMSDONKSVEER!

Morgen! is dé lokale progressieve partij
in de gemeente Geertruidenberg, dé 
partij voor de toekomst! Een sociale, 
duurzame, groene én vooruitstrevende 
partij. We zijn een partij die verbinding 
zoekt met inwoners, ondernemers en 
verenigingen.

Om onze gemeente verder te brengen 
zijn keuzes voor de toekomst nodig. 
Geen oude politiek of meer oude wijn in 
nieuwe zakken. Gewoon een bestuur dat 
zijn verantwoordelijkheid neemt en op 
een verbindende manier onze gemeente 
bestuurt. Met het belang van de inwo-
ners voorop! 


