VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022
MEPPEL

Een gemeente met zorg voor elkaar

2

Inhoudsopgave
Inleiding

4

1. Werk, inkomen en economie

5

2. Zorgen voor meedoen

6

3. Onderwijs en jeugdzorg
Onderwijs
Jeugdzorg

7
7
7

4. Wonen, wijken en veiligheid
Wonen
Wijken en veiligheid

8
8
9

5. Sport en cultuur

9

6. Natuur, milieu en verkeer

10

7. Financiën

11

8. Bestuur

12

3

Inleiding
“De politiek vertegenwoordigt de samenleving. Mensen en hun omgeving
maken deze samenleving. Mensen in de zin van familie, vrienden, buren,
collega’s, maar ook mensen binnen bedrijven en organisaties. Politiek en
ook dit verkiezingsprogramma raakt daarmee iedereen.”
Dit waren de eerste regels van ons verkiezingsprogramma 2014-2018. De
regels gelden nog steeds. In ons vorige verkiezingsprogramma stonden de
onderstaande kernthema’s centraal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Werk, inkomen en economie
Zorgen voor meedoen
Onderwijs en jeugdzorg
Wonen, wijken en veiligheid
Sport en cultuur
Natuur, milieu en verkeer
Financiën
Bestuur

Aan de hand van deze kernthema’s is ook het verkiezingsprogramma PvdA
2018-2022 geschreven. Wij geven telkens aan wat we met deze thema’s
hebben gedaan in de afgelopen periode en wat we in de komende periode
van plan zijn te gaan doen.
We laten ons leiden door solidariteit, duurzaamheid en rechtvaardigheid bij
het streven naar een samenleving waarin voor ieder plaats is en waaraan
iedereen naar vermogen bijdraagt. Vanuit het gedachtegoed van de
sociaaldemocratie willen wij het goede voorzieningenniveau dat wij in
Meppel met elkaar hebben ontwikkeld ook in de toekomst behouden. De
keuzes die daarvoor nodig zijn maken we samen met alle Meppelers. Wij
hechten eraan de trots van onze gemeente uit te dragen en hoog te houden.
Waar overlast is, spreken we de veroorzakers daarop aan. Fatsoensnormen
houden we met elkaar in ere.
De PvdA Meppel wil ook in de komende periode deel uitmaken van het nieuw
te vormen college, maar uiteraard niet ten koste van alles. Een belangrijke
voorwaarde hierbij is dat we ons daarin kunnen profileren.
De financiële crisis is voorbij en onze lokale mogelijkheden worden weer
groter. In het vorige verkiezingsprogramma van de PvdA was veel plaats
voor de decentralisaties in de zorg. De gemeente heeft bij de uitvoering
daarvan grote stappen gemaakt en zal nog meer stappen moeten maken.
Ons staat een overheid voor ogen die uitgaat van de zelfredzaamheid van
haar burgers, maar die zich dienstbaar opstelt en een vangnet en
ondersteuning biedt aan hen die het nodig hebben. Het is een uitdaging
voor onze lokale politici om prioriteiten te stellen. De financiële
mogelijkheden zijn beperkt.
De gemeente kan het niet alleen. Vrijwilligers zijn op allerlei gebieden in de
samenleving onmisbaar. De PvdA zet zich dan ook onverminderd in voor
het vrijwilligerswerk.
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1. Werk, inkomen en economie
Ontwikkelingen en activiteiten in de periode 2014-2018
Meppel heeft haar positie op de arbeidsmarkt behouden. Scania heeft veel
extra werkgelegenheid geboden. De zorgcombinatie Noorderboog is en blijft
samen met het ziekenhuis Isala de grootste werkgever. FrieslandCampina
heeft Meppel uitgekozen als opslagplaats. Dit levert nieuwe arbeidsplaatsen
op. De PvdA heeft altijd positief gestaan tegenover initiatieven om tot
nieuwe arbeidsplaatsen te komen of arbeidsplaatsen te behouden.
De gemeente levert voortdurend stage- en werkervaringsplekken. Mede via
het detacheren van Reestmond-medewerkers bleef het groenonderhoud in
Meppel redelijk op peil. In de afgelopen vier jaar hebben wij geen lokale
taken overgedragen aan de markt. De PvdA Meppel vindt dat de gemeente
wat dat betreft een voorbeeldfunctie heeft.
Er is veel aandacht voor de binnenstad; of het nu gaat om de
werkgelegenheid, de gezelligheid of de leefbaarheid
Het ondernemersfonds is gebleven en de bestuurlijke samenwerking met
Westerveld heeft gestalte gekregen.
De PvdA heeft een voorgestelde bezuiniging op het Fonds Deelname
Maatschappelijke Activiteiten voorkomen.
Wat gaan we doen in de periode 2018-2022?
Een inkomen zorgt voor zelfstandigheid en creëert kansen.
We ondersteunen alle initiatieven die leiden tot behoud en uitbreiding van
werkgelegenheid en participatie, mits wordt voldaan aan actuele milieu- en
duurzaamheidseisen. Het behoud van het ziekenhuis, het uitbreiden van de
haven en ondersteuning van Port of Zwolle zijn speerpunten. Behoud van
werkgelegenheid in de detailhandel is belangrijk. De PvdA Meppel zet zich
in om de zzp’ers te ondersteunen waar het gaat om inkomen en
verzekeringen.
Reestmond maakt een veranderingsproces door, maar de PvdA Meppel zal
er scherp op toe zien dat er een bedrijf blijft bestaan dat steun biedt aan
hen die absoluut niet zelfstandig op de arbeidsmarkt terecht kunnen.
De PvdA Meppel vindt dat er niet bezuinigd kan worden op
armoedebestrijding. Het is onacceptabel dat in Nederland kinderen in
armoede opgroeien en dat er überhaupt mensen zijn die in armoede moeten
leven. De diverse organisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding
moeten meer samenwerken.
De PvdA wil dat alle jongeren een diploma of startkwalificatie behalen. De
gemeente moet zich actief opstellen bij initiatieven tegen bijvoorbeeld
voortijdig schoolverlaten
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2. Zorgen voor meedoen
Ontwikkelingen en activiteiten in de periode 2014-2018
De decentralisaties zijn doorgevoerd zonder noemenswaardige problemen.
We doen het met het geld dat we hiervoor krijgen. De overschotten in het
sociaal domein zijn op initiatief van de PvdA behouden in een reservefonds
sociaal domein.
“Eén gezin - één plan - één regisseur” is het uitgangspunt bij de
decentralisaties in het sociale domein. We gaan zoveel mogelijk uit van de
eigen kracht van mensen. Het persoonsgebonden budget heeft zorg op
maat mogelijk gemaakt. De toegankelijkheid van digitale systemen en
gebouwen is door de PvdA Meppel op de agenda gezet. Aanbesteding in de
zorg
heeft
plaatsgevonden
met
aandacht
voor
redelijke
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden.
De mantelzorg, waarbij naasten zelf de zorg op zich nemen, heeft onze
warme belangstelling en heeft actievere steun van de gemeente gekregen.
De Mensa en het wijkservicepunt Koeberg Zuid zijn op nieuwe locaties
gevestigd.
Door de inzet van de PvdA Meppel is de onafhankelijkheid en de
bereikbaarheid van de sociale ombudsvrouw verbeterd.
Wat gaan we doen in de periode 2018-2022?
De transformatie van de zorg wordt voortgezet. De drie decentralisaties,
jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning (WMO) en participatie zullen
zoveel mogelijk in samenhang worden uitgevoerd en financieel worden
“ontschot”, zodat versnippering wordt tegengegaan. We blijven ons inzetten
het budget voor het sociale domein de komende jaren te scheiden van de
Algemene middelen.
Het is onacceptabel dat gezondheidsverschillen in ons land groter worden
als gevolg van sociaaleconomische omstandigheden. Zorgmedewerkers en
sociale wijkteams moeten zichtbaar blijven in de wijken. De PvdA Meppel
zal zich blijvend inzetten voor wijk- en thuiszorg, waarin bijzondere
aandacht moet zijn voor de wijkverpleegkundige.
De PvdA zal er alles aan doen om ziekenhuiszorg in onze gemeente te
behouden. Toegankelijkheid van openbare gebouwen is een thema dat de
komende periode in Meppel handen en voeten moet krijgen. Te denken valt
aan
rolstoeltoegankelijk
zijn
van
openbare
gebouwen
en
toegankelijkheidseisen aan evenementen voor mindervaliden.
Mantelzorgondersteuning en ondersteuning bij het uitvallen van de
mantelzorger worden samen met betrokkenen op maat ontwikkeld. Het
aantal overbelaste mantelzorgers, met name onder de oudere
mantelzorgers, moet hierdoor afnemen. Voor ouderenmishandeling zal
bijzondere aandacht zijn.
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Eenzaamheid komt in elke leeftijdscategorie voor. De PvdA wil dat
onderzoek wordt gedaan naar oorzaken van eenzaamheid en mogelijke
oplossingen hiervoor.
3. Onderwijs en jeugdzorg
Onderwijs
Ontwikkelingen en activiteiten in de periode 2014-2018
Stad & Esch heeft in 2014 een nieuwe school gekregen op Ezinge.
De Ambelt Meppel is opgegaan in Stad & Esch. Greijdanus heeft een forse
verbouwing ondergaan, die ervoor zorgt dat de school weer jaren mee kan.
Er zijn positieve gesprekken gevoerd met de Calvijnschool en Dingstede
over grondige verbouw. Er wordt periodiek overleg gevoerd met alle
scholen. De verbinding tussen (jeugd)zorg en de scholen is goed. Het
integraal huisvestingsprogramma onderwijs is geactualiseerd.
Wat gaan we doen in de periode 2018-2022?
De onderwijshuisvesting blijft een belangrijk dossier. Krimp in de ene wijk
en groei in de andere zullen zorgen voor een verdeelproblematiek. De PvdA
wil zorgen voor een goede verdeling en aandacht voor onderwijs in de
Nieuwveense Landen. De PvdA steunt de ambitie van de schoolbesturen
voor het aanbieden van primair onderwijs in de Nieuwveense Landen.
Daartoe zal een haalbaarheidsonderzoek moeten worden uitgevoerd. De
PvdA wil dat de school een flexibel en multifunctioneel gebouw wordt.
Als schoolbesturen hier onderling niet uitkomen vindt de PvdA Meppel dat
er primair moet worden ingezet op openbaar onderwijs.
De PvdA steunt de wens van Dingstede voor een grondige verbouwing,
waarmee de school weer jaren vooruit kan.
De aanpak van laaggeletterdheid zal opnieuw aandacht krijgen.
De PvdA Meppel is trots op de in Meppel gevestigde en nog steeds groeiende
internationale Pabo. De toenemende vraag naar woonruimte voor de vele
buitenlandse studenten heeft ondersteuning van de gemeente Meppel
nodig. De PvdA wil dat de gemeente hier een actieve bijdrage aan levert.

Jeugdzorg
Ontwikkelingen en activiteiten in de periode 2014-2018
De transitie in de jeugdzorg heeft naar volle tevredenheid van de PvdA
plaatsgevonden. Jeugdzorg is inmiddels de verantwoordelijkheid van de
gemeente Meppel. We zitten nu midden in de transformatie. Per gezin is er
één gerichte aanpak. De financiën met betrekking tot de jeugdzorg zijn
grotendeels op orde.
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Wat gaan we doen in de periode 2018-2022?
De transitie van de Jeugdzorg blijft aandacht vragen. De PvdA zal niet
accepteren dat een kind tussen wal en schip valt. Wachtlijsten in de
jeugdzorg zijn niet acceptabel, tenzij ouders of jeugdigen zelf kiezen voor
een behandeling bij een instelling die (tijdelijk) geen ruimte heeft. Er zal
voldoende geld beschikbaar moeten zijn om de jeugdzorg voor iedereen
bereikbaar te houden.
4. Wonen, wijken en veiligheid
Wonen
Ontwikkelingen en activiteiten in de periode 2014-2018
De woningcorporaties kunnen gelukkig weer meedoen met het bouwen van
woningen. Mede op initiatief van de PvdA is afgesproken dat er de komende
jaren ongeveer 400 woningen gebouwd gaan worden: starterswoningen en
sociale huurwoningen. De regelgeving voor het bouwen voor
meergeneratiegezinnen is versoepeld.
Op initiatief van de PvdA is de blijverslening geïntroduceerd in de
Woonvisie, waardoor ouderen zonder eigen vermogen financieel in staat
worden gesteld om in de eigen woning te blijven wonen en deze te voorzien
van de noodzakelijke aanpassingen.
Wat gaan we doen in de periode 2018-2022?
Iedereen heeft recht op een goede en betaalbare woning. Wij maken dat
tot speerpunt van ons beleid. We willen in Meppel een evenwichtig en eerlijk
woonbeleid, waarin eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft
en waarbij er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn. De gemaakte
afspraken met de woningcorporaties over 400 sociale huur- en
koopwoningen worden bewaakt. Nieuwbouw van woningen wordt verdeeld
over de bestaande wijken en de nieuwbouwwijken (inbreiding en
uitbreiding). Voor Nijeveen gaat het in elk geval om 10 woningen per jaar
in Danninge Erve.
Met woningcorporaties moeten afspraken worden gemaakt over het verder
verduurzamen van huurwoningen. Het dividend dat de gemeente jaarlijks
ontvangt van de RENDO zou kunnen worden ingezet om de
milieudoelstelling van 2040 in Meppel te behalen.
De initiatieven vanuit Nijeveen m.b.t. het energie neutraal worden, worden
door de PvdA van harte ondersteund.
Glasvezel moet voor elke Meppeler, ook in de buitengebieden, bereikbaar
en betaalbaar zijn.
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Wijken en veiligheid
Ontwikkelingen en activiteiten in de periode 2014-2018
De wijkplatforms hebben zich in de afgelopen periode goed gemanifesteerd.
Ze zijn actief in de wijken en er zijn wijkbudgetten ter beschikking gesteld.
De Koeberg is gebouwd en de Poele heeft geld gekregen om een lift te
bouwen.
Wat gaan we doen in de periode 2018-2022?
De wijk is een belangrijk ontmoetingspunt voor de inwoners van Meppel.
Meppelers zijn samen met de gemeente verantwoordelijk voor hun buurt.
De PvdA wil dat de buurt schoon en veilig is. Verbinding met anderen kan
alleen als je je veilig voelt: in je eigen huis, in je directe omgeving, in je
eigen buurt. Veiligheid is een prioriteit van de PvdA. De sleutelfiguur voor
veiligheid is de zichtbare en herkenbare wijkagent.
Wanneer het gaat om veiligheid wil de PvdA preventie waar dat kan en hard
ingrijpen waar dat nodig is. Verharding van standpunten over het anders
zijn, op welk gebied dan ook, moet worden bestreden.
De wijk Oosterboer vergrijst en veroudert snel. De PvdA wil dat deze wijk
op een soortgelijke manier als de Koedijkslanden wordt aangepakt.
Inspraak van bewoners is daarbij een vanzelfsprekendheid. De overlast die
fietsers veroorzaken in de tunnel onder het spoor tussen Ezinge en het
stationsgebied heeft meer aandacht nodig.
Een bewaakte fietsenstalling in het centrum heeft nog steeds prioriteit.
De PvdA is zich bewust van het bestaande ongenoegen over de staat van
het openbare groen. De PvdA gaat zich sterk maken voor een substantiële
verhoging van het budget voor onderhoud van openbaar groen.
5. Sport en cultuur
Ontwikkelingen en activiteiten in de periode 2014-2018
De combinatiefunctionaris heeft een duidelijke plaats in de Meppeler
samenleving gekregen. De PvdA heeft de initiatieven voor het bouwen van
een budohal, de aanleg van nieuwe korfbalvelden in Nijeveen en het
realiseren van het klimpark bij zwembad Hesselingen ondersteund. Er is
een nieuw onderhoudsplan voor de sportaccommodaties. Met hulp van de
gemeente is een nieuwe parkeerplaats aangelegd bij de sportvelden in
Nijeveen.
De culturele evenementen hebben onder meer via het aanjaagbudget extra
steun gekregen. Cultuureducatie heeft een plaats gekregen. Er is een begin
gemaakt met de samenwerking tussen culturele instellingen. Tijdens de
behandeling van de nieuwe Cultuurnota heeft de PvdA zich met een aantal
andere partijen hard gemaakt voor een Cultureel platform. Dat is inmiddels
ook opgericht en in ontwikkeling.
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Wat gaan we doen in de periode 2018-2022?
De PvdA wil de combinatiefunctionaris blijven steunen ook als de
financiering door het Rijk ophoudt. We houden onze sporthallen en
sportparken op peil.
Cultuur en sport brengen mensen bij elkaar, ze dragen bij aan de sociale
cohesie van Meppel. Beide moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Elk kind
moet de kans hebben te sporten of zich cultureel te ontwikkelen. De
beweging om sport onder te brengen in het sociale domein wordt door de
PvdA ondersteund.
De PvdA is trots op het rijke culturele leven in Meppel. Cultuur draagt bij
aan het imago van de gemeente en de lokale identiteit. Of het nu gaat om
voorstellingen in Schouwburg Ogterop, het Grachtenfestival, Puppet
International, Dobberpop in Nijeveen, de Amsterdamse Dag tijdens de
Donderdag Meppeldagen, de bibliotheek of musea als de Secretarie en het
Drukkerijmuseum.
De PvdA ziet voor het Cultureel platform in de komende jaren een spilfunctie
weggelegd voor het laten slagen van de nieuwe Cultuurnota. Het Culturele
platform moet de motor worden die het culturele veld verder in beweging
zet.
We spannen ons in om verdere bezuinigingen op culturele voorzieningen te
vermijden. Door bezuinigingen staan toegankelijkheid en betaalbaarheid
van culturele voorzieningen immers onder druk. De grenzen hiervan zijn
bereikt.
De PvdA Meppel vindt dat evenementen voldoende steun in de rug moeten
krijgen. Evenementen moeten laagdrempelig zijn. Ze zijn voor alle
doelgroepen toegankelijk en verhogen de saamhorigheid. Verdergaande
samenwerking tussen organisatoren van evenementen juicht de PvdA toe.
Het is goede marketing voor Meppel als leefbare stad.
6. Natuur, milieu en verkeer
Ontwikkelingen en activiteiten in de periode 2014-2018
Duurzaamheid is een gangbaar en geaccepteerd begrip in onze Meppeler
samenleving geworden. Op elk beleidsterrein is duurzaamheid aan de orde.
Bij de aanleg van de Nieuwveense Landen wordt voortdurend aandacht
besteed aan ecologie en duurzaamheid. Collectieve initiatieven voor de
aanschaf van zonnepanelen en zonnecollectoren zijn gestimuleerd
De afvalinzameling is een groot succes en wordt mede door de inzet van de
PvdA, nog steeds, door ons eigen afvalbedrijf gedaan. Overal in Meppel zijn
ondergrondse containers voor restafval. Afvalscheiding leidt tot hergebruik
van grondstoffen en tot een zo laag mogelijk tarief. De afvaltarieven voor
de burgers in Meppel zijn in de periode 2010-2017 gedaald van € 270,- naar
€ 181,-. Het nieuwe afvalbrengstation in Havelte kent een goedkoop tarief
en een gedeeltelijk gratis tarief.
Het nieuwe parkeerbeleid zal moeten leiden tot minder overlast in de
wijken.
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Er is een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) vastgesteld.
De PvdA heeft veel aandacht gevraagd voor de fietser en veiligheid in het
algemeen.
De PvdA heeft geregeld dat er vervangende gehandicaptenparkeerplaatsen
worden ingericht als bij evenementen de bestaande parkeerplaatsen niet
gebruikt kunnen worden.
Wat gaan we doen in de periode 2018-2022?
De PvdA maakt zich hard voor de doelstelling dat Meppel in 2040 een 100
procent duurzame economie is. Voor de PvdA betekent dit onder andere
een economie die gebaseerd is op hernieuwbare grondstoffen in plaats van
fossiele grondstoffen. Een harmonieuze verhouding tussen mens en natuur
hoort hier als vanzelfsprekend bij.
Lokaal milieubeleid is blijvend noodzakelijk om deze ambitie te realiseren
en onze omgeving schoon en gezond te houden. Hiervoor is het nodig dat
iedereen binnen de gemeente zich inzet. De gemeente geeft het goede
voorbeeld en stimuleert bedrijven en inwoners hun steentje bij te dragen
aan een duurzame samenleving.
De PvdA Meppel wil haar inwoners stimuleren om initiatieven te nemen voor
groen en water in de buurten. Wij ondersteunen het “ontstenen” in de
gemeente. Klimaatdoelen moeten voortdurend onder de aandacht blijven.
Afvalscheiding zal ervoor moeten zorgen dat in 2025 nog maar 30 kg
restafval per inwoner overblijft. De PvdA vraagt voorrang voor het oplossen
van de afvalproblematiek bij hoogbouw. De PvdA ondersteunt het zoeken
van oplossingen voor luiers in het restafval. Het nieuwe college moet
oplossingen bedenken voor het probleem van het illegaal bijplaatsen bij de
ondergrondse containers en voor het zwerfvuil.
Bij de verdere inrichting van onze verkeersstructuur zullen wij blijvend
aandacht vragen voor fietsers en voetgangers.
Een autoluwe binnenstad met goede parkeerfaciliteiten blijft voor de PvdA
een belangrijk speerpunt.
7. Financiën
Ontwikkelingen en activiteiten in de periode 2014-2018
De financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke
overheid hebben er de afgelopen periode voor gezorgd dat de financiële
mogelijkheden van de lokale overheid klein waren. De PvdA heeft eraan
bijgedragen dat de zwakste schouders geen onevenredige lasten kregen
opgelegd. De onroerendzaakbelasting (OZB) is de afgelopen periode slechts
met het inflatiepercentage verhoogd. De rioolheffing is in de afgelopen vier
jaar gelijk gebleven en de afvalstoffenheffing is behoorlijk gedaald.
De reserves zijn op het peil dat we hebben afgesproken in het vorige
collegeprogramma. De schulden zijn enigszins afgenomen. In het sociale
domein is gebleken dat we het met de beschikbare middelen konden doen
en zijn we zelfs in staat geweest geld te reserveren voor mogelijk
toekomstige tegenvallers.
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Op voorstel van de PvdA zijn de overgebleven budgetten van 2015 en 2016
behouden voor het sociale domein, door ze toe te voegen aan een
reservefonds voor het sociaal domein.
Wat gaan we doen in de periode 2018-2022?
De crisis is voorbij. Dit blijkt onder meer door de toegenomen verkoop van
woningen. Verkoop van gronden en woningen zullen mede bijdragen aan
het verbeteren van onze lokale economie. Als er opnieuw zou moeten
worden bezuinigd mag de menselijke maat niet uit het zicht raken. Met het
reservefonds sociaal domein moet behoedzaam worden omgegaan.
Mogelijke tegenvallers in het sociale domein moeten hieruit kunnen worden
betaald.
De totale lasten van de OZB, afvalstoffen- en rioolheffing moeten zo veel
mogelijk gelijk blijven.
De PvdA blijft ook de komende jaren streven naar een verdergaande
verbetering van de financiële positie van onze gemeente en het
terugdringen van de schuldenlast. Daarbij is van belang dat we in de
toekomst van de stad kunnen blijven investeren.
8. Bestuur
Ontwikkelingen en activiteiten in de periode 2014-2018
De PvdA-fractie heeft veel gesproken met burgers, maatschappelijke
instellingen en andere raadsfracties. De PvdA is aanwezig geweest bij veel
buurtbijeenkomsten om te luisteren naar vragen, problemen en ideeën van
inwoners over onze gemeente. Elke eerste zaterdag van de maand was er
het PvdA-inloopcafé bij Oasis.
Wat gaan we doen in de periode 2018-2022?
De PvdA gaat voortzetten was ze altijd al deed, zoals het luisteren naar de
inwoners en het organiseren van het inloopcafé.
De PvdA-fractie is en blijft in gesprek met de samenleving en voert open
discussies met inwoners, maatschappelijke instellingen en andere
raadsfracties.
De fractie van de PvdA beantwoordt de aan haar gerichte brieven, mails en
telefoontjes van inwoners en instellingen.
PvdA- vertegenwoordigers gebruiken sociale media integer en functioneel
en spreken elkaar daaropaan.
De burgerparticipatie zet zich voort. De gevolgen voor de positie en functie
van de gemeenteraad zullen de komende jaren ook voor de PvdA Meppel
punt van aandacht zijn.
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