Enemmän puolesta, vähemmän vastaan

Tavoitteemme on itsenäinen ja hyvinvoiva Orimattila v. 2030. Sen
saavuttamiseksi ei voi ripustautua menneeseen, on etsittävä
ennakkoluulottomia keinoja ja tehtävä rohkeita päätöksiä. On pidettävä
mielessä, että rakennamme Orimattilaa myös tuleville sukupolville.
Orimattilan Kokoomus katsoo tulevaisuuteen. Paikallinen päätöksenteko
ei ole meille vain eteen tuleviin asioihin reagoimista ja sen julistamista,
mitä ei saa tehdä. Etsimme ratkaisuja ja mahdollisuuksia.
Orimattilan suurin haaste on väkiluvun kääntäminen nousuun. Ilman
väestönlisäystä kutistumme ja näivetymme. Positiivinen seikka on, että
Orimattila houkuttaa työssäkäyviä, hyvin koulutettuja nuoria aikuisia.
Mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen ja etätyöhön puhtaassa
ympäristössä on yksi valteistamme. Eteläiseen Suomeen muuttaa
tuhansia ihmisiä vuosittain, meidän tulee ottaa tästä virrasta osamme.
Asiantuntija-arvioiden mukaan Orimattilalla on hyvät mahdollisuudet
menestyä Helsingin-Lahden työmarkkina-alueen ja liikenneyhteyksien
ansiosta. Tämä edellyttää monimuotoista asuntotuotantoa erityisesti
moottoritien ja oikoradan vaikutusalueilla.
Kaupungin koko antaa jokaiselle mahdollisuuden päästä vaikuttamaan
lähiympäristön asioihin, mikäli on itse aktiivinen. Orimattilalla on pitkä ja
vaiheikas historia. Yhdessä kohtuullisen koon kanssa se luo hyvät
lähtökohdat yhteisöllisyydelle.
Rakentavaa kunnallista päätöksentekoa ei ole nostaa julkisuuteen vain
ongelmia ja etsiä niihin syyllisiä sekä kritisoida tehtyjä päätöksiä
jälkikäteen. Meille avoimuus päätöksenteossa tarkoittaa sitä, että
jokainen ryhmä saa kannatuksensa mukaiset vaikutusmahdollisuudet ja
että asioista päätetään lakien ja sääntöjen mukaisessa järjestyksessä.

➔ Väestönlisäys, joka turvaa elinvoimaisuuden
◆ Nettomuutto on positiivista, noin 1% vuodessa. Muuttajat
asettuvat useimmin Lahdentien varrelle, Hennaan ja
keskustaan.
◆ Elinvoima-asiat on eriytetty omaksi sektorikseen hallinnossa.
◆ Markkinointi on tehokasta ja riittävästi resurssoitua.

➔ Tulot ja menot tasapainossa, Orimattila säilyy
itsenäisenä
◆ Tavoite on säilyttää Orimattila itsenäisenä kuntana.
◆ Toiminnot ja palveluverkko sopeutetaan käytettävissä oleviin
tuloihin.
◆ Ikäviin ja hankaliinkin päätöksiin on valmiutta.
◆ Kaupungin hankinnat tehdään osaavasti siten, että kilpailutus
tuo kustannussäästöjä.
◆ Tuuliharjan liittymässä on kasvava teollisuusalue.

➔ Laadukas ja terve rakennettu ympäristö palvelee
nykyisiä asukkaita ja houkuttaa uusia
◆ Koulut ovat kunnossa ja terveitä. Niissä on samantasoiset
oppimisympäristöt.
◆ Sosiaali- ja terveydenhuolto löytyy Kankaanmäeltä.
◆ Nuorilla on puitteet harrastuksille ja ajanvietolle
ydinkeskustassa, esimerkiksi tulevan Prisman kiinteistössä.
◆ Uutta teknologiaa hyödynnetään julkisissa rakennuksissa
mm. aurinkopaneelein ja hukkalämmön talteen ottavin
pumpuin.
◆ Keskustassa ja kaikissa kylissä on sähköautojen
latauspisteitä. Kaupungista löytyy ainakin yksi biokaasun
tankkausasema.
◆ Kaupunki on mahdollistanut jäähallin rakentamisen
yritysvetoisesti.

Lähiajan kärkihankkeita:
◆ Uusi Yhteiskoulu tulee rakentaa ilman perusteettomia
viivytyksiä. Suunnittelussa on kuultava henkilöstöä ja
oppilaita. Sen tulee soveltua opetussuunnitelman mukaisiin
työtapoihin sekä olla turvallinen. Käytettävien rakennus- ja
pintamateriaalien tulee olla päästöttömiä.
◆ Kaupungin elinvoiman hallinnointi ja päätöksenteko on
järjestettävä nykyistä tehokkaammin. Oma valiokunta tai
vähintään jaosto on tarpeellinen. Tällä tavoin yritys- ja
elinkeinotoiminnan kehittäminen ja kaupungin markkinointi
ovat yksissä käsissä.

