Standpunten waarbij de SVP verschilt met andere politieke partijen
Één informatieve raadsvergadering met veel spreekrecht burgers
Twee fulltime wethouders en 1 (gekozen) burgemeester
De gemeente Bunschoten niet in de rol van projectontwikkelaar
Bij positieve budgetontwikkelingen geld in de spaarpot en of terug naar de burgers
Sobere invulling rekenkamercommissie met raadsleden en burgers
Geen overbodige samenwerkingsverbanden
Welstandscommissie afschaffen, alternatief met meer inspraak burgers
Functionele en strenge straffen baldadige jeugd, recidive criminelen en drugsdealers
Gebiedsverbod criminele hangjongeren
Vrijwillige burgerwacht/politievrijwilligers in het weekend
Drankverbod tijdens de voetbalderby heroverwegen
Geen dure overbodige rotondes, geen dure rotondekunst
Bij betaald parkeren garage een licht tarief voor kostendekking
Stoppen met mega verkeersproject VERDER
Geen islamitisch onderwijs in Bunschoten
Maatschappelijke stage scholieren handhaven en stimuleren
Meer ontspanning en gastvrijheid op zondag (zwembad, terrassen, musea, pont
Eemdijk). Jaarlijkse museumboot welkom en ook open op zondag
Nuchterheid in behoud cultureel erfgoed, niet alles willen restaureren
Geen (nieuwe) moskeeën, geen nieuwe kerken - eerst maar eens het schuiven met
kerkelijke gemeente grenzen onderzoeken. Heel actueel door leegloop kerken…
Geen 24-uurs economie, uitzonderingspositie horeca gerelateerde winkelpanden
Bezuinigen op lidmaatschap VNG, samenwerkingsverbanden, citymarketing,
subsidies, salaris raadsleden, wethoudersformatie, rekenkamercommissie en
overbodig extern advies
Cultuur zesde macht (gebruik externe adviesbureaus) nog meer terugdringen
Geen gesluierde kleding gerelateerd aan de moslimcultuur in openbare functies
Burkaverbod op straat
Vrijheid voor horeca ondernemer in verband met openingstijden

Vrijheid voor andersdenkende raadsleden om raadsvergadering te beëindigen op een
manier die bij de identiteit van de volksvertegenwoordiger past
Pro-Israël, anti-EU, sympathie PVV gedachtegoed, nieuwtestamentische visie op de
zondagsrust
SVP doet niet mee met kennismakingsweekend nieuwe raad/snoepreis op kosten van
de belastingbetaler (staat 28/29 maart alweer op de planning)
SVP is meer dan een politieke partij
-

Solidair met maatschappelijke organisaties/verenigingen.
Jaarlijkse Kerstattentie vrijwilligers
Voorlichting relatie christendom-islam met eigen bibliotheek

Goed gebruik van sociale media, niet alleen in verkiezingstijd…

Uit de verkiezingskrant
Punten waarbij de SVP het verschil maakt
Meer invloed burger op de politiek. Sobere overheid met 2 wethouders.
Geen overbodige samenwerkingsverbanden en welstandscommissie.
Gemeente is geen projectontwikkelaar.
Gebiedsverbod criminele hangjongeren (bij Oostpoortplein). Vrijwillige
burgerwacht/politievrijwilligers in het weekend en drankverbod tijdens
de voetbalderby heroverwegen.
Geen dure overbodige rotondes, geen rotondekunst. Minder drempels,
stimulering fietsverkeer. Meer ontspanning en gastvrijheid op zondag
(zwembad, terrassen, musea, pont Eemdijk).
Geen 24-uurs economie, uitzonderingspositie horeca gerelateerde
winkelpanden. Een nieuwtestamentische visie op de zondagsrust. Horeca
eigen verantwoordelijkheid geven voor openingstijden.
Bezuinigen op lidmaatschap VNG, samenwerkingsverbanden,
citymarketing, subsidies, salaris raadsleden, wethouders formatie,
rekenkamercommissie en overbodig extern advies.

