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Durven we voor de toekomst van Geertrui-
denberg te gaan of blijven we krampachtig 
vasthouden aan het verleden? Geertruiden-
berg mag dan wel een historische stad zijn, 
maar de wereld om ons heen verandert. Dat 
vraagt om keuzes voor de toekomst. Om 
richting. Om lef. 

Onze wethouder Kevin van Oort heeft de 
afgelopen jaren dat lef getoond. Twee zorg-
complexen (Riethorst en Hoge Veer) werden 
gerealiseerd en er kwam een mooie woon-
wijk aan de Venestraat. Met de herinrich-
ting van de Markt werd de basis gelegd 
voor een gezellig en toeristisch Geertrui-
denberg. Om het voorzieningenniveau op 
peil te houden gaf hij zijn volle inzet voor 
een volwaardige supermarkt. Alles om te 
voorkomen dat er in Geertruidenberg niks 
overblijft. 

Het is tijd om hierop door te pakken. Met 
de nieuwe ondernemers van De Schattelijn 
en de panden aan de Markt krijgen de 
levendigheid en ons erfgoed weer een extra 
impuls. Het theater blijft behouden in De 
Schattelijn en de panden aan de Markt blij-
ven toegankelijk voor iedereen. Morgen! 
heeft hier alle vertrouwen in.

Conservatieve lokale partijen willen u 
laten geloven dat ze staan voor het behoud 
van voorzieningen. Ze durven echter niet te 
investeren en laten kansen liggen. Ze 
houden vast aan het verleden. Morgen! 
durft wél keuzes te maken en grijpt de 
kansen om Geertruidenberg verder te bren-
gen.

Aan u de keus: blijven we werken aan een 
bruisend Geertruidenberg of wordt Geer-
truidenberg een slaapstad? Blijf niet 
hangen in het verleden, maar kies voor de 

toekomst van Morgen!

Anke Voulon 

MAAK VAN ONZE VESTINGSTAD
GEEN SLAAPSTAD!
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ONZE SPEERPUNTEN VOOR
GEERTRUIDENBERG

GROTERE TERRASSEN OP DE MARKT, 
OOK OP HET MIDDENPLEIN. 

DE MARKT WORDT GEHEEL AUTOVRIJ 
EN MAKEN WE BETER GESCHIKT 

VOOR FIETSERS EN MINDERVALIDEN

DE WANDELPADEN OP DE
VESTINGWERKEN WORDEN

OPNIEUW AANGELEGD
IN HISTORISCHE UITSTRALING

DE SLIKPOLDER WORDT
INGERICHT ALS NATUURPARK

MET BEHOUD VAN DE
IJSBAAN
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KIJK VOOR ONS VOLLEDIGE PROGRAMMA EN KANDIDATENLIJST OP

ER KOMT EEN VISIE VOOR HET 
SCHONCKPLEIN ALS GROENE 

ONTMOETINGSPLEK MET EEN NIEUWE
VOLWAARDIGE SUPERMARKT



STEM ONZE BERGSE
KANDIDATEN DE RAAD IN

Met Minie van de Weerd heb je een ervaren raadslid te pakken. 
De afgelopen jaren heeft ze zich op tal van vlakken ingezet voor 
onze inwoners. Zo was het Minie die met het idee kwam om bij 
de bastions met de runderen het beheer te gaan doen.

Ons huidig burgerlid Roel de Bakker staat klaar om raadslid te 
worden. Het is namelijk tijd voor nieuwe gezichten in de 
gemeenteraad. Dat is de afgelopen vier jaar wel duidelijk geble-
ken. Roel zet zich in op thema’s als duurzaamheid en natuur.

Miranda Schrijvershof staat voor al die mensen die niet zoveel 
met de politiek hebben. Dichtbij de inwoners en recht voor z’n 
raap. Miranda heeft een luisterend oor en gaat graag voor u 
aan de slag!

Haar achternaam verklapt al dat Mia niet in Nederland is gebo-
ren. Echter, wel opgegroeid. Ze gaat zich vooral inzetten voor 
eenzame ouderen die thuis wonen. Maar ook op thema’s als 
duurzaamheid en veiligheid draagt ze haar steentje bij.
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OOK BENIEUWD NAAR ONZE PLANNEN VOOR
RAAMSDONK EN RAAMSDONKSVEER?
KIJK OP WWW.MORGENINGEERTRUIDENBERG.NL

KIES VOOR DE TOEKOMST
VAN GEERTRUIDENBERG!

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! 


