WAAR GAAT PRO6 VOOR?
...is een nieuwe politieke partij in Cranendonck
...gaat voor progressie en vooruitgang in 6 kernen (=Pro6)
...leden van GroenLinks, D66, SP en PvdA sloten zich al aan. Jij ook?
...staat voor politieke ervaring gecombineerd met frisse blikken
...voor een vernieuwend, sociaal en duurzaam Cranendonck
...doet dat door anders te besturen: Samen met jou!

Behoud van speelplekken

Toegankelijke zorg

Zorg dat kinderen buiten kunnen
blijven spelen. Behoud het aantal
speelplekken in Cranendonck in
plaats van de huidige plannen om
deze in aantal te verminderen.

Betere voorlichting en communicatie aan mensen die zorg nodig

Verkeershinderlijke
obstakels verwijderen
De ‘roestige bloembakken’ in Gastel,
Soerendonk en Budel-Schoot zijn
Pro6 een doorn in het oog en niet
veiliger.

CRANENDONCK

Meer sociale keuzes.

Dorpsevenementen ondersteunen

Iedereen telt mee!

Meer duurzaamheid.
Een groen en energieneutraal Cranendonck!

De Mijl van Mares en het Ledûb volleybal festival
brengen burgers bijeen en zetten Cranendonck op
de kaart. Hetzelfde geldt voor andere initiatieven
vanuit de samenleving, zoals festivals, buurtfeesten en (sport)evenementen. Pro6 wil deze
evenementen actief ondersteunen.

Natuur & Groen
Cranendonck heeft veel natuurschoon en dat willen we graag
behouden. Pro6 wil natuurgebied
de Hoort in Budel-Dorplein open
houden en iets moois maken van
Baronie van Cranendonck.

Betere bereikbaarheid.
Over de weg en online!

Meer vernieuwing.
Ook in de politiek!

hebben. Het moet duidelijk zijn
voor iedereen waar je terecht kunt
voor ondersteuning en voorzieningen. Dat is nu te moeilijk!

Samen werken

Bevorder de werkgelegenheid in
Cranendonck met de realisatie van
Duurzaam Industriepark Metalot
en bedrijventerrein Airpark.”

Bereikbaar Cranendonck
Met een sterk mobiel netwerk (4G), alle
woningen een glasvezelaansluiting en goede
fietspaden en openbaar vervoer in alle
kernen, houden we Cranendonck bereikbaar!

Ruimte voor initiatief
Geef initiatieven van burgers en
ondernemers de ruimte. Laat
winkels en bedrijven bijvoorbeeld
zelf bepalen wanneer ze op zondag
open zijn.

Woningen bouwen naar behoefte
Dus (huur) woningen voor starters en
senioren. Betaalbaar en energieneutraal!

Ook invloed tussen verkiezingen
Met een burgerinitiatief en burgerpanel
(bijvoorbeeld door e-voting) kunnen inwoners
in Cranendonck meedenken en meer invloed
hebben op beleid.

