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Naam /voornaam :     
Adres   : 
Postcode  :    
Woonplaats  :   
E-mail   : 
Tel nummer  :     
Geboortedatum :  
Partner/kinderen :  
 
------------------------------------ 
Opleiding  :    
 
Huidige functie :   
 
werkverleden:   :  
 
Kennisgebied :  
 
Interessegebied :  
 
Hobby’s  :  
 
------------------------------------- 
 
Wat is volgens jou de aantrekkingskracht van Leefbaar 3B :  
 
 
 
 
 
Welke verwachting heb je van Leefbaar 3B : 
 
 
 
 
 
Op welk onderwerp zou je je willen inzetten :  
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Omschrijving van jezelf (engagement) : 
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Wat is voor jou een belangrijk onderwerp voor deze verkiezingen (de komende 4 jaar)? 
 
 
 
 
Kijk naar de huidige speerpunten nog van toepassing JA / NEE 
Wat is voor jou het meest belangrijk? (volgorde van deze punten) 
 
Aanvullende punten: 
 
 
Als het gaat om je rol in Leefbaar 3B :  
 
Wil je betrokken zijn bij het bestuur?   JA / NEE 
Als bestuurslid?    JA / NEE 
Als voorzitter?    JA / NEE 
Als secretaris?   JA / NEE 
Als penningmeester?    JA / NEE 
 
 
Wil je betrokken zijn bij het campagneteam voor de verkiezingen van 2022? 
JA / NEE 
 
 
Wil je onderdeel zijn van het schrijfteam voor het verkiezingsprogramma?  JA / NEE 
Wil je meedoen en denken met onze werkgroepen?   JA / NEE 
 
 
Wil je op Kieslijst voor de verkiezingen van 16 maart 2022?   JA / NEE 
Wil je Raadslid worden (op een verkiesbare plaats van de lijst)?   JA / NEE 
 
 
Wil je in aanmerking komen voor een Wethouders positie namens L3B   
JA / NEE 
 
 
 
Extra informatie of opmerkingen : 
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Heb je nog behoefte aan extra informatie bel of mail dan naar: 
JP Meuldijk 
06-50935196 
voorzitter@l3b.nl 
jay.lesmenuires@gmail.com 
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De 12 speerpunten voor 2018-2022 
1. Verbetering kwaliteit buitenruimte  
Leefbaar 3B wil minder onkruid, nette straten, minder zwerfafval en goed 
bijgehouden groen. Leefbaar 3B gaat voor kwaliteit in de wijken.  

2. Lastenverlaging  
Leefbaar 3B zet in op verdere van verlaging van de lokale lasten. Wij zetten in op 
voortzetting van gedegen financieel beleid.  

3. Investeren in Veiligheid  
Leefbaar 3B vindt dat de handhaving op straat beter moet. Huftergedrag, vuildump, 
overlast en criminaliteit worden actief, zichtbaar en effectief aangepakt. Meer 
handhavers (BOA’s) en politie op straat.  

4. Opwaardering huishoudelijke hulp voor senioren  
Leefbaar 3B wil herintroductie van een “praatje pot” in de thuishulp om tijd vrij te 
maken om er achter te komen hoe het echt met iemand gaat.  

5. Betaalbare woningen in Lansingerland en voorrang voor eigen jongeren  
Leefbaar 3B vindt dat jongeren geboren en/of opgegroeid in Lansingerland, maar ook 
ouderen voorrang moeten krijgen bij het huren van een sociale huurwoning. 
Jongeren moeten niet gedwongen worden buiten Lansingerland te gaan wonen.  

6. Gratis Openbaar Vervoer RET voor inwoners van Lansingerland die AOW 
hebben  
Leefbaar 3B ziet dit als een bewezen effectief middel tegen eenzaamheid. Het draagt 
ook bij aan het milieu. Ouderen met alleen een AOW of met nog een klein 
pensioentje erbij worden hierdoor mobieler.  

7. Flexibel openbaar vervoer, zonder vaste op- en uitstappunten binnen de drie 
dorpen in Lansingerland  
Leefbaar 3B vindt de reguliere busverbindingen tussen de dorpen onderling en de 
OV-knooppunten te beperkt qua route. Leefbaar 3B eist maatwerk.  
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8. Dorpsbinding  
Leefbaar 3B is en blijft van mening dat alle drie de dorpen en de twee buurtschappen 
een eigen dorps karakter hebben en in beleid en uitvoering specifieke aandacht 
moeten krijgen om de leefbaarheid te waarborgen.  

9. Wensen en mening van de inwoner TELT  
Leefbaar 3B wil dat de raad van Lansingerland een raadgevend referendum mogelijk 
maakt om de mening van de inwoners te peilen.  

10. Dienstverlening  
Leefbaar 3B vindt dat de grondhouding op het gemeentehuis moet zijn: “Hoe kan ik u 
helpen” en niet: “Nee, dat kan niet omdat……..” De gemeente is er voor de inwoner.  

11. Werken aan het klimaat  
Leefbaar 3B staat positief tegen lokale initiatieven om te werken aan een goede 
wereld voor onze kinderen en kleinkinderen.  

12. Geen betaald parkeren  
Leefbaar 3B wil in Lansingerland geen betaald parkeren.  

 


