
CAMPAGNE 
PVDA NOP

SAMEN SOCIAAL
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=-XRNJSH2GIK

https://www.youtube.com/watch?v=-xRnjSH2gIk


DEBATAVONDEN 24 JANUARI 2018 

BUURTHUIS DE ERVEN

• Camerabewaking in het winkelcentrum en bij de scholen

• Per wijk een sociaal team

• Meer inzetten op preventie bij schuldhulpverlening

• Nieuwe Nederlanders verspreiden over wijken en dorpen

• Anoniem solliciteren



NELLEKE VEDELAAR, 14 FEBRUARI

SENIORENMIDDAG ZORG EN WONEN

• PvdA-NOP wil af van telefonische indicatiestelling, met name bij ouderen

• PvdA-NOP wil meer maatwerk door professionals met kennis van ouderenzorg 

• Kijk naar wat je kan doen met interventiegelden

• ‘we hebben het compromis uitgelegd als onze idealen’

• Huis van welbevinden



DEBATAVONDEN 14 FEBRUARI 

BUURTHUIS ESPELERVAART

• Een taalplan per wijk zodat iedereen mee kan doen en de Nederlandse taal beheerst

• De rol van het buurthuis versterken met een zorgmedewerker voor sociale problematiek

• Een zorgmedewerker voor nazorg bij inbraak en criminaliteit

• De gemeente financiert waar nodig een opleiding als dit het beste perspectief geeft op 

werk

• De medewerkers van de sociale teams dienen getraind te worden om eenzaamheid tijdig 

te kunnen signaleren



DEBATAVONDEN 20 FEBRUARI 

BUURTHUIS REVELSANT

• Mensen met een bijstandsuitkering mogen 200 euro bijverdienen en zo meer kans op een 

baan krijgen

• Burenoverlast kan voorkomen en opgelost worden met een buurtbemiddelaar

• De gemeente dient zorg te dragen voor een jeugdhonk met een jongerenwerker

• Voor buurttuinen en andere initiatieven ter verbetering van het woonplezier dient de 

gemeente een vast bedrag per jaar vrij te maken

• De gemeente dient te investeren in een fietsbrug over de Urkervaart tegenover 

Revelsant 



DEBATAVONDEN 6 MAART

MUSEUM NAGELE

• Dorpsbewoners zonder werk kunnen betrokken worden bij de herstructurering van 

Nagele om zo weer ervaring op te doen voor de arbeidsmarkt

• De supermarkt zou voor haar voortbestaan en ten behoeve van de leefbaarheid van het 

dorp gemeentelijke ondersteuning moeten krijgen in huisvestingskosten

• Museum Nagele dient financiële ondersteuning te krijgen van de gemeente om zo het 

verhaal van het nieuwe bouwen in Nagele neer te kunnen zetten

• Gesprek over verbinding, de hofjes en leegstand



DEBATAVONDEN 7 MAART

STIELTJESHUIS

• Voor 60+ zonder perspectief op werk is een basisinkomen zonder sollicitatieplicht het 

proberen waard in de Noordoostpolder

• Vanuit het Stieltjeshuis dient herkenbare en vaste ondersteuning te zijn van een 

zorgprofessional voor de sociale problematiek in de wijk

• Een taalplan per wijk is nodig om de onderlinge binding en communicatie te bevorderen

• Meer controle op hondenpoep, afval en overlast

• De ijsbaan dient vrij te blijven van woningbouw en een skeelerbaan in de zomer op die 

plek voldoet aan een behoefte



KIRSTEN VAN DEN HUL 10 MAART

THEMA VROUWENKRACHT

• Emancipatie is nog niet klaar

• You can’t be what you can’t see



DEBATAVONDEN 14 MAART

VOORHUYS EMMELOORD

• Jeugdhulpverlener Aziz Akhath vertelt hoe hij als ongeschoolde vanuit een vastgelopen 

situatie nu als hulpverlener voorkomt dat jongeren ontsporen. ‘Perspectief bieden aan 

kansrijke jongeren.’

• Willem Panders van koffieshop de Piramide uit Bussum spreekt over zijn coffeeshop die 

in Nederland wordt gezien als het voorbeeld van gemeentelijk coffeeshopbeleid.

• Frank Remmé, beveiliger en verantwoordelijk voor de sociale veiligheid in en om de 

coffeeshop.

• Voorlichting op scholen



EN VERDER

• Debatavonden en jaarvergaderingen dorpen

• Bijeenkomst gemeentehuis ouderen

• Voorlichting over verkiezingen Triade

• Debatavond BAN

• Netwerk Energieneutraal

• Bezoek Lutz Jacobi

• Debat vrouwencentrum

• Heel veel flyeren



MIDDAGCAFÉ 18 MAART

TOUTENBURGH THEMA HUISVESTING

• Bewonersinitiatief voor nieuw woonconcept, Rob Roza

• Zorgresort (poliklinieken en revalidatie), aandacht voor hospice

• Toekomst Wittesteijn

• Levensloopbestendige woonwijk


