VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD

Verbeter de
wereld met
je stem op
16 maart!

Al het nieuws over onrecht,
klimaatverandering, het verlies van
natuur en biodiversiteit - vrolijk word je er
niet van. Maar we kunnen het tij nog
keren! Als we onze krachten bundelen,
maken we samen het verschil. Juist in
onze eigen leefomgeving!

Groningen is mooi, maar kan nog veel
mooier: een groenere samenleving
waar alle inwoners, mensen én dieren,
zich thuis voelen. Een gemeente waar
het algemeen belang het wint van
commerciële belangen.
Actuele problemen zoals de uitstoot
van broeikasgassen, het verdwijnen
van natuur en vervuiling door afval
kunnen we samen oplossen. Vaak is
het geen kwestie van geld, maar van
politieke moed.
Waar auto's staan, kunnen geen
kinderen spelen. Waar tegels liggen,
kunnen geen bloemen bloeien.

En waar prestigeprojecten gebouwd
worden, kunnen geen mensen en
dieren wonen.
De Partij voor de Dieren bestaat dit jaar
20 jaar. Al sinds 2002 houden we vast
aan onze idealen! Kiezers voelen zich
thuis bij onze partij. Waarom? Omdat
wij niet met alle winden meewaaien. Bij
ons weet je wat je krijgt: een betere
aarde.
Of jouw stem ertoe doet op 16 maart?
Absoluut, alle kleine bee(s)tjes helpen.
Jouw stem kan de doorslag geven
voor een groen en diervriendelijk
Groningen.

‘

‘

n dicht
Staan jouw standpunte
dan de
bij de onze? Laten we
handen ineen slaan.
Lijsttrekker
Kirsten de Wrede

Onze speerpunten voor Groningen:
Natuurbehoud voorop: de Suikerunie vloeivelden, het Driebondsbos en
weidevogelgebied De Oude Held blijven zoals ze zijn.
Geen jacht, visserij en wildbeheer op gronden en in wateren van de
gemeente.
Behoud de rust van het Stadspark voor dieren en mensen. Stop de
festivalisering van ons groen.
Hoog tijd voor de eiwittransitie: minder dierlijk, meer plantaardig.
Gezond, biologisch en duurzaam - beter voor mens, dier en klimaat.
Eerst energie besparen, dus geen nieuwe datacenters. Alle huizen
isoleren en zonnepanelen op alle daken.
Kappen met kappen! Veel meer bomen in Grunn. Bij groenbeheer komt
de focus op biodiversiteit, in plaats van op netheid.
Op naar een knalvrije jaarwisseling. Geen vuurwerk en carbid meer in
Groningen.
Natuurinclusief bouwen wordt de standaard. Minder beton, meer groen.
Op daken, gevels, in tuinen en naast gebouwen.
We bestrijden alle discriminatie op basis van gender, geaardheid,
huidskleur, geloof, leeftijd of handicap.
Bewonersinspraak doet ertoe. Van formele afvinklijstjes naar
daadwerkelijke invloed.

Kies 16 maart daarom

Partij voor de Dieren
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

pvddgemgroningen

pvddgroningen

pvddgemeentegroningen

groningengemeente.partijvoordedieren.nl

