
“Natuurlijk” Hellevoetsluis 

Bewust omgaan natuur en milieu 



Waarom? 
Motivatie: even een knopje om 

 Vanaf nu in 

Hellevoetsluis werken 

aan bewust omgaan 

met het milieu en 

natuur 

 Door kennis van de 

natuur en milieu kun je 

in moeilijke tijden echt 

overleven 



Maak een groen beleid 

 Profileer je als groene partij: meer sympathie 

 In tijden van crisis gebruik maken van 

alternatieven: biedt werkgelegenheid 

 Krachten en talenten ontwikkelen 

 Kennis overdracht van oud naar jong  

 Ondernemen voor een betere wereld 

 



Zuinig zijn op de natuur in en rondom 
Hellevoetsluis 

 Mooi en fijn wonen en 

werken 

 

 Laat de natuur niet in 

de kou staan 

 Het geweldig vinden om hier 

te kunnen wonen  

 



  



Moeilijke keuze’s? 

 Investeren in een 

Rondweg of juist OV? 

 Investeren in nieuwe 

bedrijfsruimten of juist 

de leegstand bestrijden 

en benutten? 

 Milieugrenzen steeds 

meer oprekken? 

 

 



Wees een partij die duurzaamheid 
stimuleert 

 Laat zien, dat onnodige 

verspilling letterlijk 

weggegooid geld is. 

 Laat beton en asfalt 

niet ten koste gaan van 

natuur 

 Ruilen en lenen groter 

opzetten? 



Toon het voorbeeld als gemeente: 

 maak gebruik van wind- 

en zonenergie 

 Het dak van het 

gemeentehuis vol 

zonpanelen 

 Extra subsidie voor 

bewoners, zie Duitsland 



Laat bewoners de ernst van een 
groene woonomgeving inzien 

 Stimuleer zelfbeheer, 
de buurt wordt mooier 

 Benut de centra die er 
zijn breek ze niet af, 
want broodnodig 
ontmoetingspunt/WMO 

 Hygienische 
recreatieplekken: begint 
bij jezelf, maar moet 
geregeld zijn: toiletten 

 

 



Laat de vogels hun nesten houden 

 

 voorkom onnodig 

kappen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

•Maai zorgvuldig ook de rietkragen 



Want….we zijn al goed bezig 

 Orchidee in de bermen  

langs het kanaal 

Kikkertjes in de sloot 

 

 

 

 

 Vlinder  

 en bijen routes 

 Opruimactie strand 



Fijn spelen, wandelen en fietsen 

 Natuur dicht bij huis 

 Een tegenprestatie 

 

 Biedt werkgelegenheid 

maar groener en 

socialer 



Resultaat? 

 

 

 Een natuurlijk 
Hellevoetsluis, dat 
mensen trekt: natuurlijk 
gaan of blijven we in 
Hellevoetsluis wonen, 
dus….maak het een 
speerpunt, op ieder 
gebied  



Dus geen strijd, maar schouders 
eronder. 

 PVDA Hellevoetsluis 

 Sterker 

 Socialer 

 En natuurlijk groener 

  


