
Acht punten over landschap. Aanbeveling voor uw verkiezingsprogramma.  
 
Kijk eens of een of meer van deze punten een plekje in jullie verkiezingsprogramma 
verdienen? Ze hoeven niet eens veel geld te kosten- besparen zelfs geld! En uw partij helpt 
hiermee uw eigen en onze dagelijkse leefomgeving mooi te houden en mooier te maken. 
 

1 Zet biodiversiteit hoger in het prioriteitenlijstje van het groenonderhoud. Maai 
gazons en bermen zeker niet voor einde mei. Maak ‘Maai-Mei-Niet’ een 
kosteneffectief uitgangspunt! (https://bijenstichting.nl/maai-mei-niet/) Bijen en 
insecten zijn er blij mee! 

2 Dim het licht! Duisternis in het landschap is goed voor mensen en dieren. Dim als 
gemeente het licht waar het best kan, verlicht als gemeente niet onnodig 
objecten midden in de nacht (tussen 12 en 5 uur ’s nachts), en beperk verlichte 
reclame van bedrijven tot de vroege avond. 
(https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/de-duisternis-beschermen-op-
gebiedsniveau/) Mensen en dieren slapen er beter door. En het is goed voor de 
gemeentelijke portemonnee. 

3 Geef leefbaarheidssubsidies vooral aan burger-initiatieven voor bloemrijke 
velden, kleurige bermen en het aanleggen en onderhouden van hagen. Bevorder 
‘inheemse’ beplanting.  

4 Bescherm officieel ‘nationaal landschap’. 
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Groene_Hart) 
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Landschap_Rivierengebied)  Daarmee 
wordt de gemeente geen museum maar moet elk initiatief wel passen bij de 
beschreven kernkwaliteiten van het mooie landschap. 

5 Maak een landschapsplan, waar alle belangen die ruimte in het buitengebied 
vragen, zorgvuldig worden ingepast. Wonen, wegen, bedrijven, landbouw, 
duurzame energie, klimaatadaptatie en recreëren moeten elkaar de ruimte 
gunnen maar óók het landschap respecteren. Daar zijn alle inwoners maar ook 
toeristen blij mee! 

6 Benut subsidieregelingen voor bos om in ons open rivieren- en veenweidegebied 
geen grote bossen maar kleinere landschapselementen (bosjes, hagen, glooiende 
waterkanten en poelen) aan te leggen. Goed voor het landschap, goed voor de 
biodiversiteit, goed voor schaduw voor het vee, goed voor de klimaatadaptatie. 

7 Maak in de bebouwde kom meer groen, zoals tiny forests en groene daken, en 
maak Tegel Wippen in de tuinen ‘cool’. Goed tegen de hittestress! 

8 Verbied in nieuw aan te leggen woonwijken verstening van tuinen en het plaatsen 
van schuttingen. Geef een tegemoetkoming voor groene erfafscheidingen. Lever 
zo een bijdrage aan de klimaatadaptatie. 

 
Wilt u iets vragen over een van deze punten? Mail met contact@lingelandschap.nl of bel 
met een van onze bestuursleden (www.lingelandschap.nl) Hopelijk kunnen we zelfs bij u op 
bezoek komen! 
 
Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap. 
Geeft de Linge en het landschap in Buren, Tiel, West Betuwe, Vijfheerenlanden, 
Molenlanden en Gorinchem een stem. 
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Mailadressen politieke partijen molenlanden: 
 
 
CDA Molenlanden: info@cdamolenlanden.nl 
VVD Molenlanden: VVDmolenlanden@gmail.com 
SGP Molenlanden: Molenlanden@SGP.nl 
CU Molenlanden: info@molenlanden.christenunie.nl 

Doe Mee!Molenlanden: info@doemeemolenlanden.nl 

Progressief Molenlanden: info@progressiefmolenlanden.nl 
 
Mailadressen politieke partijen vijfheerenlanden: 
CDA Vijfheerenlanden: verzoek per website gestuurd 
SGP Vijfheerenlanden: Vijfheerenlanden@sgp.nl 
VHL Lokaal: verzoek per website gestuurd 

CU Vijfheerenlanden:  info@vijfheerenlanden.christenunie.nl 

VVD Vijfheerenlanden: secretariaat@vvdvijfheerenlanden.nl 
D66 Vijfheerenlanden: verzoek per website gestuurd 

PvdA Vijfheerenlanden: per app verzoek gestuurd: fractie@pvdavijfheerenlanden.nl 

Groen Links Vijfheerenlanden: erikvandoorn.gl5hl@gmail.com 

Lokaal Alert: niet te vinden 

 

Mailadressen politieke partijen West Betuwe: 

Dorpsbelangen West Betuwe:  info@dorpsbelangen-westbetuwe.nl 
SGP West Betuwe: westbetuwe@sgp.nl 
VVD West betuwe:  info@vvdwestbetuwe.nl 

Christen Unie West betuwe: bestuur@westbetuwe.christenunie.nl 
LLBWB: verzoek per website gestuurd 
VWB: gijsbert.van.de.water@gemeenteraadwestbetuwe.nl 
D66: info@d66westbetuwe.nl 

PvdA: pvdawestbetuwe@outlook.com  

Groen Links West betuwe : WestBetuwe@groenlinks.nl 
 

Mailadressen politieke partijen Buren: 

Gemeentebelangen Buren: sander@gemeentebelangen-buren.nl 

VVD Buren:  gtimmers@buren.vvd.nl 

PvdA Buren: arthur.warmer@kpnmail.nl 
Partij voor de Dieren Buren: buren@partijvoordedieren.nl 

PCG Buren: verzoek per website gestuurd 

D66 Buren: info@evertobdeijn.nl 

CDA Buren: mbettink@buren.nl 

Mevr. Van Dam: edam@buren.nl 

 

Mailadressen politieke partijen Tiel: 

PvdB Tiel: pvdbtiel@gmail.com 

VVD Tiel:   vvdtiel@live.nl 
D66 Tiel: akcombecher@outlook.com 
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PvdA Tiel: ktmgulikers@hotmail.com 
CDA Tiel: icmson-stolk@tiel.nl 

Groen Links Tiel: tiel@groenlinks.nl 
Pro Tiel, Tiel: f.groenhuijzen6@upcmail.nl 
Christen Unie Tiel: jmckoning@tiel.nl 
Fractie Kleurrijk Tiel: vblatumahina@tiel.nl 
 
Mailadressen politieke partijen Gorinchem: 
Stadsbelang Gorinchem: verzoek per website gestuurd. 
Democraten Gorinchem: verzoek per website gestuurd. 
VVD Gorinchem: gerard@hoeber.nl 
PvdA Gorcum: frans@pvdagorcum.nl 
CU-SGP Gorinchem: m.molengraaf@gorinchem.nl 
CDA Gorinchem: secretaris@gorinchem.cda.nl 

SP Gorinchem: gorinchem@sp.nl 
D66 Gorinchem: i.tekir@gorinchem.nl 

   info@democratengorinchem.nl 

Groen Links Gorinchem:  groenlinks.zho@gmail.com. 
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