Wij nodigen iedereen uit om met ons mee te doen in een
gemeente waar iets te kiezen valt. Zeg niet dat die andere
partij toch de grootste gaat worden en het zinloos is om te
gaan stemmen. Laat je niet ontmoedigen door landelijke
politiek of het slechte weer. Want in onze gemeente kan,
met jullie steun, de PvdA het verschil gaan maken. Als die
5.000 inwoners die vorige keer niet gingen stemmen nu
wel gaan, ziet het er in onze gemeente heel anders uit.
Zo hebben wij, heb jij, meer te zeggen wat er in deze
gemeente gebeurt. Wij gaan voor samen, gelijke
kansen, eerlijk en leefbaar.
Geld voor
De laatste begroting ziet er door de economische groei beter
uit. De PvdA wil, nu de mogelijkheden er weer zijn, extra geld
inzetten om het leefbaarder te maken in de dorpen. Voor
geldverslindende prestigeprojecten en stokpaardjes is geen
plaats. Dit gaat namelijk ten koste van de zorg en welzijn van
onze inwoners.
Wij besteden het geld bij voorkeur aan voorzieningen waar
het hele dorp iets aan heeft. Denk aan sport- en muziekverenigingen, ouderenzorg, dorpshuizen en bibliotheken.
En niet te vergeten, de openbare school waar kinderen
ongeacht hun achtergrond of geloof welkom zijn.

“Wij gaan voor
samen, gelijke
kansen, eerlijk en
leefbaar.”

5.000 verloren
stemmen.
#hetkananders

Denk mee
Daarnaast moeten er bij belangrijke onderwerpen alleen in
nauw overleg met degene om wie het gaat besluiten kunnen
worden genomen. Zoals de ontwikkelingen over de windmolenparken.
Stem!
Met begrip voor de onderlinge verschillen kunnen wij samen
een plezierige gemeenschap vormen. Daarvoor is verdraagzaamheid, goede wil en een proactieve gemeente nodig, die
er is voor álle inwoners. Sta je hier ook voor?
Steun ons dan op woensdag 16 maart en stem PvdA!
Met jullie steun maken wij het verschil en gaat het anders.
Jan Woldberg

Kandidatenlijst 2022
1.

Jan Woldberg - Opheusden

2.

Joop van Neerbos - Dodewaard

3.

Louis van der Stuijft - Opheusden

4.

Bert Jansen - Kesteren

5.

Evelien Verbrugge - Dodewaard

6.

Niels Dirksen - Ochten

7.

Bert Elzing - Kesteren

8.

Lizette Elzing - Kesteren

9.

Jan Gerritsen - Ochten

10. Kees Pieren - IJzendoorn
11. Gerard Nieuwenhuis - Kesteren
12. Ton Schouten - Ochten
pvdanederbetuwe

Vrijwilligers
Dagelijks zetten vrijwilligers zich in om onze dorpen gezellig en
leefbaar te houden. We moeten vrijwilligerswerk ondersteunen
en stimuleren, ook financieel. Schouderklopjes oké, maar voor
sociale samenhang moet er meer gebeuren.
Aandacht
Wij vragen aandacht voor inwoners die het moeilijk hebben,
zowel lichamelijk als geestelijk. De PvdA gaat voor een
gemeente waar iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft.

Jan Woldberg

Joop van Neerbos

Louis van der Stuijft

Bert Jansen

Woningen
Er moeten meer woningen worden gebouwd voor ouderen,
jongeren, starters en eenoudergezinnen. Met voldoende
huurwoningen. Het is natuurlijk niet zo dat iedereen kan kopen.
Wij staan voor wonen en leven in een groene en veilige
omgeving met voldoende speelgelegenheid voor kinderen.

www.pvdanederbetuwe.nl

