
24 januari

Buurthuis De Erven

19.30 – 21.15

Hoor -en wederhooravond 
inwoners De Erven

Lagerhuisdebat – PvdA-NOP
Met plezier wonen in De erven



Wilt u via de lokale politiek invloed op wat er met de leefbaarheid van uw wijk, 
Emmeloord of Noordoostpolder de komende 4 jaar dient te gebeuren?

Wilt u uw ideeën of uw zorgen van vandaag en morgen benoemen en delen?

Kom dan naar de debatavond van de PvdA-NOP. Deze staat onder leiding van onze lijsttrekker 
Rien van der Velde. Wij willen naar u luisteren en uw opvattingen meenemen in onze plannen voor de 
nieuwe raadsperiode. De avond is naar voorbeeld van het bekende “Lagerhuisdebat”. 

De volgende 7 stellingen staan centraal en worden ingeleid door een kandidaat-raadslid met kennis van 
zaken. Uiteraard is er daarnaast ook alle ruimte voor andere onderwerpen.

1. In het winkelcentrum en bij de scholen in de Erven moet camerabewaking komen
 Heleen Wijnhoud, directeur Basisschool De Roderik van Voorstschool en oud-leerkracht “De Zevensprong”

2. Per wijk, zoals in de Erven, een sociaal team
 Henk van der Linde, verpleegkundige, zorgcoach en zorgmakelaar Noordoostpolder.

3. De gemeente moet meer inzetten op preventie bij voorkomen van schuldhulpverlening
 Marjolein Keizer, oud-zzp-er/ondernemer, projectmedewerker.

4. Nieuwe Nederlanders dienen verspreid over de wijken en dorpen te wonen
 Richard Stolwijk , boomkweker, inwoner Emmeloord-Oost.

5. Gemeente dient zorg te dragen dat wijken en dorpen eerder aardgasvrij zijn dan 
landelijk de norm is
 Rien van der Velde, projectontwikkeling VHL energietransitie en kringloopeconomie regio 
 Arnhem/Nijmegen, oud-Tweede Kamerlid.

6. De gemeente, als werkgever, neemt initiatief voor anoniem solliciteren
 Liannne Mulder-Top, Huisarts Marknesse.

7. Huishoudelijke hulp komt in dienst van de gemeente
 Rien van der Velde, lid van de commissie samenleving Gemeente Noordoostpolder.

De PvdA-NOP staat bekend als een lokale partij met mensen die de wijk en het dorp in gaan 
om te horen wat er leeft en speelt. Zo brengen wij uw geluid in de gemeenteraad. De kern van 

onze boodschap voor Noordoostpolder is: Sociaal samen in NOP. 
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