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Deze Beginselverklaring is de basis voor de samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks in de
per 1 januari 2011 nieuw te vormen gemeente De Ronde Venen.
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Beginselverklaring
Vereniging PvdA/GroenLinks DRV
in de (nieuwe) gemeente De Ronde Venen
De lokale samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks vloeit voort uit onze
gemeenschappelijke idealen van vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en
solidariteit.
Voor ons allen staat het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een
volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en
waardigheid voor wie niet kan. Een fatsoenlijke samenleving ontstaat naar onze mening waar
vrijheid, solidariteit en verantwoordelijkheid elkaar de hand reiken.
Politiek betekent voor ons: actieve betrokkenheid. Betrokkenheid van ons, als burgers, als
bewoners van de gemeente namens medebewoners. Actieve betrokkenheid in de werkelijkheid
van alle dag binnen onze gemeente met onze idealen als kompas. Er zullen steeds nieuwe
vraagstukken op de politieke agenda komen. Om welk vraagstuk het ook gaat, wij staan voor
onze idealen, luisteren goed naar de bewoners en betrekken hen actief bij het maken en
uitvoeren van plannen.
Sociaal samenleven en werken in een gezond milieu staan hoog in ons vaandel.
De nieuwe gemeente De Ronde Venen heeft een bestuur nodig dat gericht is op Het Groene
Hart, waar deze gemeente onderdeel van uit maakt. Hier wonen heeft veel voor op wonen in de
nabijgelegen grote steden. De mensen in onze dorpen kennen elkaar en dragen vanouds hun
landelijke omgeving een warm hart toe.
Ons doel is vitale, sterke dorpen. Dorpen waar mensen samen kunnen wonen en werken,
kinderen naar school kunnen gaan en sociale samenhang mogelijk wordt gemaakt. Samen met
inwoners, organisaties en bedrijven willen wij hieraan werken. PvdA/GroenLinks DRV wil na de
verkiezingen hier aan dienstbaar zijn, op een progressieve en duurzame wijze. Wij hopen dat de
kiezers ons daarvoor de kans geven.
‘Sociaal en groen’ samen, dat staat voor een economische ontwikkeling die gezond en
evenwichtig blijft. Juist als de economie tegen zit en mensen hun baan verliezen of uit de boot
vallen, moet de gemeente een sociale aanpak kiezen die spanningen voorkomt, nood lenigt, en
tegelijk aansluit bij de behoeften van een maatschappij met toekomst.
Een gezond evenwicht te bewaren tussen economie en omgeving
dat is het geheim van ‘sociaal plus groen’
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