Samen de Kinderarmoede te lijf
Werkconferenties input standpunten verkiezingsprogramma
In Rheden groeien maar liefst 1200 kinderen in armoede op. Helaas
worden niet al die kinderen door de instanties goed bereikt. Hoe kun je dat
beter doen en welke concrete maatregelen zijn er nodig? Daarvoor
organiseerde de fractie van de PvdA Rheden in 2017 twee bijeenkomsten
onder de titel 'Samen de armoede te lijf'. En wat leverde dat op? In eerste
instantie een betere afstemming tussen instanties. Maar ook een groot
aantal ideeën hoe het 'Klijnsma-geld' beter kan worden besteed. Veel van
die ideeën zijn opgenomen in ons verkiezingsprogramma.
De bijeenkomsten waren georganiseerd door fractieleden Marion
Schoeman, Gea Hofstede en Marleen Noorland. Bij de eerste was ook
toenmalig staatssecretaris Jetta Klijnsma aanwezig. Een groot aantal
instanties en organisaties uit Rheden wisselden er informatie uit. Dat leidde
tot meer onderling begrip en afstemming en een aantal aanbevelingen.
Sommige aanbevelingen zijn inmiddels al concreet ingevuld.
Conclusies
Een belangrijke conclusie voor de PvdA is dat slechts een klein deel van de
doelgroep goed wordt bereikt. Mede daarom wordt slechts een klein deel
van het Klijnsma-geld gebruikt. 'Zelfs in armoede is er nog ongelijkheid',
noemde het rapport van de conferenties dat. De PvdA Rheden heeft
daarom besteding van het Klijnsma-geld tot speerpunt in ons
verkiezingsprogramma gemaakt.

In Memoriam
Op 6 januari is Dominee (Johan) Plasman overleden. Vanuit de PvdA
3 maart
afdeling Rheden Rozendaal herdenken we Johan Plasman als
iemand die regelmatig onze afdelingsvergaderingen bezocht en in de
discussie en in het gesprek zijn warme hart voor maatschappelijke
10 maart
betrokkenheid toonde. Hij heeft in het verleden verschillende posities
voor de Partij vervuld bij het beoordelen van potentiële raadsleden.
17 maart
Wat dat betreft verliezen wij aan Johan Plasman een partijlid met
grote diepgang.

AGENDA

21 maart

Johan Plasman heeft zich daarnaast ingezet voor heel veel goede
doelen, waaronder het behoud van “de Spaander”. We wensen de
familie en nabestaanden sterkte bij dit verlies.

Volg ons actueel!
Wij zijn actueel te volgen via onze
pas vernieuwde website en
facebook. Klik hieronder!

Voor het laatste nieuws
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maart

Laag Soeren (10.30),
Dieren en Spankeren
Velp Zuid
Velp, Rheden en
Dieren
VERKIEZINGEN
LEDEN
VERGADERING

Volledige kandidatenlijst ingediend
21 PvdA'ers aangemeld
Afgelopen maandag heeft is de definitieve kandidatenlijst van de
PvdA ingediend bij de gemeente. We gaan met 21 PvdA'ers
de verkiezingen in. De volledige lijst is op de website geplaatst
en vind u hier.
Het bestuur dankt alle kandidaten en lijstduwers dat zij zich
beschikbaar hebben gesteld. Wij willen natuurlijk zoveel mogelijk
PvdA'ers gekozen krijgen. Het campagneteam zoekt nog enthousiaste
vrijwilligers voor de laatste loodjes in maart. Meld u aan!

Luisteren helpt!

Vanuit het ombudsteam

CAMPAGNEMANAGER
Marc van Kerkhoff

door Marleen Noorland

Diana heeft met haar partner een
samengesteld gezin. Ondanks WW en
diverse baantjes (krantenwijk) is er een
grote schuldenlast.
Diana zit ‘erdoorheen’. Weet niet hoe hoog de schulden zijn en wat
ze ermee moet. Slaapt slecht, gaat lenen en zo verliest ze
helemaal zicht op inkomsten. Verhaal eerst gehoord, terug laten
komen met partner. We gaan aan de slag met behulp van Nibud,
inkomens wijzer. Diana en partner hebben op deze manier inzicht
in hoe hoog de schuld is, maar ook wat ze er aan kunnen doen.
John (19) is weggelopen van huis na een hooglopend conflict met
vader. Vader belt dat hij zich ernstig zorgen maakt. Vader weet
gelukkig waar John nu verblijft. John is ook niet op zijn werk
verschenen. Telefoonnummer van de Boei (jongeren opvang en
begeleiding) doorgegeven. Zij pakken het meteen op. Aletta meldt
dat zij een paar keer met hem heeft gesproken.
Gulay (52)en haar man hebben door diverse oorzaken (zwaar
werk, auto ongeluk) veel fysieke problematiek. Daardoor is hun
wereld klein geworden en gaan ze bijna niet meer naar buiten.
Achterdocht groeit en door uitzichtloze omstandigheden hebben ze
het zicht op inkomsten en uitgaven verloren. Van het kastje naar de
muur gestuurd door allerlei organisaties. Luisteren helpt. Alleen al
het feit dat je even tijd maakt…. Gulay en haar man werken nu aan
hun droom, namelijk terugkeren naar Turkije.

Steun onze Campagne!

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

Campagneposter, flyer en dorpenfolder
De afgelopen maand is hard gewerkt aan ons gedrukte
campagnemateriaal. Rechts de poster die op de gemeentelijke
informatieborden wordt geplakt en op een aantal sandwichborden
door de hele gemeente.
Daarnaast maken we gebruik van een flyer met daarop de
hoofdpunten van ons programma.
En tenslotte is er nog de dorpenfolder. Hierop presenteren de
kandidaten zich met een eigen verhaal en de hoofdpunten voor de
betreffende dorpen. De folder en flyer worden huis aan huis
verspreidt. Er zijn nog een groot aantal A2 posters beschikbaar.
Wilt u er één ontvangen om thuis op te hangen. Meld u hier.
Colofon:

Redactie Bestuur PvdA Rheden
pvda.rheden@gmail.com
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