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Mede namens alle kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen Fijne Kerstdagen en een gelukkig 2018

NIEUWJAARSRECEPTIE ZATERDAG 20 Januari. Tevens aftrap Verkiezingscampagne
Er is het komende jaar veel te winnen. Om te beginnen met een succesvolle verkiezingen op 21 maart as.
We hebben een geweldig team kandidaten klaar staan. De aftrap van de campagne is tijdens de
Nieuwjaarsreceptie op 20 januari as. Plaats en tijdstip maken we binnenkort bekend.
Komt u ook om ons team daar een hart onder de riem te steken? Alvast tot de 20e!!

Rheder Art kan nu tot zomer 2019 programmeren

AGENDA

PvdA amendement Theotorneregeling aangenomen

Campagnekalender
Gisteren 19-12 is in de raadsvergadering een amendement van de
PvdA aangenomen om de Theotorneregeling te verlengen tot juli
2019. Het college wilde deze regeling eerst slechts tot eind 2018
verlengen. Daardoor ontstonden echter problemen voor de
programmering van onder meer Stichting Rheder Art. Deze loopt
namelijk tot juli 2019 door.
Als gevolg van het amendement kunnen verenigingen nu
programmeren tot juli 2019. Het PvdA amendement werd
ondersteund door GPRB en de VVD en unaniem aangenomen.
Alle partijen drongen er op aan dat komend jaar eindelijk het
cultuurbeleid van de gemeente Rheden zal worden vastgesteld.
Daarin wordt dan ook Theotorne definitief meegenomen.
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VERKIEZINGEN
26 of 29 maart
LEDENVERGADERING

Ombudsteam zoekt coördinator!

Vanuit het ombudsteam
door Marleen Noorland

Op 18 november was er een
campagnedag in Velp. Helma en ik
stonden vlakbij de Action winkel en
hadden leuke gesprekken met
verschillende mensen, gewoon nadat
we hen een roos hadden aangeboden. We vragen eigenlijk alleen
maar of mensen een onderwerp kunnen noemen uit de buurt of
wijk waar ze wonen. Wat vindt je ergerlijk, vervelend of juist heel
goed? Daar hebben we best wat respons op.
Met één van de vrouwen kwam ik in gesprek over de zorg. Ze
vertelde me dat ze vrijwilligster is in een zorgcentrum en dat het
voor haar fijn is om eruit te zijn: ze zit in de bijstand en heeft niet
veel om naar uit te kijken. Haar dochter vertelde vervolgens dat
het zo lastig is om mee te doen op school: ze gaat naar Londen
met haar groep (voortgezet onderwijs) en de bijdrage voor zo’n
reis is meer dan ze per maand uit kunnen geven aan
boodschappen.
Een aanvraag bij stichting leergeld was al gedaan, alleen….’ ik
moet het voorschieten’, zo zegt moeder, ‘en ik heb het gewoon
niet. Dan maar niet naar Londen’.
Dat is het moment waarop ik vraag of we er op terug kunnen
komen in een telefoongesprek. Naam en nummer genoteerd en
teruggebeld in de week erop. Ik heb mevrouw kunnen helpen
met een aanvraag bij de Dullert stichting, maar ook met een
verwijzing naar een aanvraag voor bijzondere bijstand vanwege
een kapotte wasmachine. Mevrouw is blij (verbaasd) dat ik bel
en we samen even kunnen overleggen wat er mogelijk is. Ze is
zeer goed in staat om zelf zaken te regelen, maar weet soms
even de weg niet.

Volg ons actueel!
Wij proberen onze communicatie te
verbeteren. Dat doen we o.a. met
regelmatige Nieuwsbrieven via email.
Natuurlijk zijn we ook te volgen via onze
pas vernieuwde website en facebook

Voor het laatste nieuws klikken:

website

facebook

FACEBOOKBEHEERDER

Mehmet Sahan is onze nieuwe
facebookbeheerder.
Heb je leuke foto's of stukjes dan kun
je Mehmet bereiken via 0618019405 of
sahanm@live.nl

Steun onze Campagne!

Die weg weet ik wel en als ik het niet weet, zoek ik het op. Dat
is het waardevolle werk van het ombudsteam. In het gewone
dagelijkse leven mensen kunnen verwijzen naar de juiste
instantie. Waar nodig naast iemand gaan staan en blijven staan.
Dat geeft ontzettend veel voldoening bovendien!

Het gaat goed met de PvdA in de
peilingen. Toch kan onze campagne alle
steun gebruiken. En dat kan eenvoudig
uit uw leunstoel! Hoe?
b.v. door onze facebook artikelen
te liken en te delen met uw
Wilt u meehelpen en ons Ombudsteam (4 man sterk) coördineren? vrienden. Zo krijgen we snel een groot
Laat het mij dan even weten?
bereik en meer volgers. Belangrijk voor
Marleen Noorland
de Gemeenteraadsverkiezingen in
marleen.noorland@gmail.com
maart.
026-4955866
Vrijwilliger worden?
Vragen voor het Ombudsteam:

pvdaombudsteamrheden@gmail.com
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