NIEUWSBRIEF
Rheden-Rozendaal
website: www.rheden.pvda.nl

facebook: www.facebook.com/PvdA.Rheden.Rozendaal/

Voor het eerst sinds geruime tijd weer een nieuwsbrief van de afdeling. Een afdeling met een nieuw (interimbestuur) en vooral gericht op de komende Gemeenteraadsverkiezingen. Weet u het nog? 21 maart 2018 gaan we
naar de stembus! Met deze Nieuwsbrief praten we u bij over de laatste ontwikkelingen. Veel informatie vind u ook
op onze vernieuwde website (adres hier boven). Ook facebook zal een belangrijke rol gaan spelen in de campagne
de komende maanden! U kunt ons daarbij helpen zonder uit uw stoel te komen! Meer hierover verderop.
Ons team is vastgesteld!

PvdA Rheden stelt Kandidatenlijst GR20181 vast
Op een geanimeerde Ledenvergadering in de Oase in Dieren heeft onze afdeling haar kandidatenlijst
vastgesteld voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De huidige fractievoorzitter, Gea
Hofstede, was al in september gekozen als lijsttrekker. We hebben gekozen voor een compacte lijst. Daarop
staan naast ervaren raadsleden ook een aantal nieuwe namen. De lijst wordt aangevoerd door twee zittende
raadsleden, Gea en Niels.

De kandidatenlijst
1 Gea Hofstede
2 Niels Booij
3 Marleen Noorland
4 Joppe de Ruiter
5 Henk van Valburg
6 Rob van der Weijden
7 Rien van Geet
8 Jan Nagtegaal
9 Bert Kiljan
10 Goos Hageman
11 Arie Teeuw

Rheden
Dieren
Rheden
de Steeg
Dieren
Dieren
Velp
Velp
Velp
Dieren
Velp

De kandidaten: Rien van Geet niet aanwezig

Bestuur afdeling weer compleet!
De PvdA Rheden-Rozendaal heeft weer een compleet bestuur! Op
de ALV van 15 november werd een bestuursverkiezing gehouden.
Die was noodzakelijk geworden na het aftreden van Abdullah en
Heleen. Naast het nog zittende bestuurslid Henk van Valburg
(penningmeester) werden de volgende bestuursleden gekozen:
Goos Hageman (voorzitter), Peter Werkman (secretaris) en
Marleen Noorland (bestuurslid secretariaat)
Interim-bestuur
De nieuwe bestuursleden hebben te kennen gegeven dat zij zitting
nemen als interim-bestuurslid. Henk heeft aangegeven dan ook zijn
functie ter beschikking te stellen. Het is dus de bedoeling na de
verkiezingen voor de gemeenteraad van 21 maart 2018 een nieuw
bestuur te kiezen. Het huidige bestuur zal de zaken waarnemen
maar zich vooral richten op het ondersteunen van de campagne voor
die verkiezingen.

AGENDA
Campagnekalender
09
17
13
03
03
10
17

december Dieren
december Kerstmarkt Stenfert
januari Rheden
februari Velp
maart
Rheden
maart Velp
maart
Slinger Velp-Brummen

Verkiezingsprogramma 2018-2022 vastgesteld
Op de ALV van woensdag jl. werd ook het verkiezingsprogramma
2018-2022 vastgesteld. 'Samen vooruit naar een socialer en
duurzamer Rheden'. In het verkiezingsprogramma zijn een groot
aantal punten en concrete plannen opgenomen op het gebied van
Werk, Zorg, Armoedebestrijding, Duurzaamheid en Wonen
Hieronder enkele voorbeelden:
Samen Werken
Nu de economie aantrekt moeten meer Rhedenaren weer een plek
vinden op de arbeidsmarkt. De gemeente moet daarom meer werk
maken van werk voor iedereen. Wij willen dat er meer leer- en
werkplekken voor jongen komen en aangepaste arbeidsplaatsen
oor mensen met weinig kans op een baan. Om meer mensen aan
het werk te krijgen wil we ook meer samenwerking met het
bedrijfsleven, MKB, maatschappelijke organisaties en het
onderwijs. Bedrijven die na afloop van een stage de stagiair in
dienst nemen moeten daarvoor worden beloond.
Samen Leven
Onze partij streeft naar een sociale samenleving waarin iedereen
actief kan mee doen. Dat kan alleen als niemand aan de kant staat.
Samen is dan ook het kernwoord in het ons programma. We zetten
in op grotere inwonersparticipatie. Zo willen we wijk- en
dorpsverenigingen een eigen budget geven voor specifieke zaken,
zoals bijvoorbeeld het onderhoud van de groenvoorziening. Zo
kunnen mensen samen werken aan hun eigen leefomgeving.
Samen Zorgen en Wonen
De zorg moet laagdrempeliger worden, dichtbij de mensen. Onze
wijkzorgteams moeten snel en adequaat hulp kunnen bieden. Zo
kan iedereen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en actief blijven.
We willen meer levensloop bestendige woningen en de sociale
woningbouw bevorderen. Het aantal sociale huurwoningen moet
binnen vier jaar weer op peil zijn. Er kan bijvoorbeeld gebouwd
worden op gemeentegrond zoals van de Tender en aan de
Imboschlaan in Dieren. Ook leegstaande gebouwen kunnen benut
worden voor woningen.Het programma bevat ook een aantal
concrete plannen op het gebied van de bestrijding van armoede in
het algemeen en van kinderarmoede.
Samen Groen en Duurzaamheid
Rheden moet duurzamer worden. Wij willen dat er afspraken
worden gemaakt met woningcorporaties en particuliere verhuurders
om woningen energieneutraal te maken. En er moet een fonds
komen voor leningen aan woningbezitters die hun woning
duurzamer willen maken. In 2022 moet minimaal 20% van de
Rhedense daken zonnepanelen en zonneboilers hebben. Op alle
basisscholen moeten leerlingen bewust worden gemaakt van
groene energie. Dat kan met het project 'de Energieke School'.

Volg ons actueel!
Wij proberen onze communicatie te
verbeteren. Dat doen we met
regelmatige Nieuwsbrieven via email.

Ons actueel volgen kan ook!
Via de website
www.rheden.pvda.nl
Via facebook
www.facebook.com/PvdA.Rheden.
Rozendaal/

Steun de Campagne!

Onze campagne steun kannen
eenvoudig uit uw leunstoel!
Bovenstaande is maar een kleine greep uit het
verkiezingsprogramma. Dat bevat tientallen plannen en ideeën. Hoe? Door onze faceboek artikelen te
liken en te delen met uw vrienden. Zo
Meer weten! Kijk op onze website: www.rheden.pvda.nl voor
krijgen we snel een groot bereik en
het volledige programma!
meer volgers. Belangrijk voor de
Gemeenteraadsverkiezingen in maart.
Pvda Rheden-Rozendaal 28-11-2017

