
Wat deed de PvdA in uw wijk?
•  PvdA-beleid heeft geleid tot de bouw van woonservices zones in 

de Kraayerthavenstraat en Quarleshavenstraat.
•  Onze fractie heeft strijd geleverd om een pinautomaat in het 

dorp te behouden.
•  De PvdA heeft zich hard gemaakt om ervoor te zorgen dat de 

school in het dorp blijft bestaan.

En wat gaan we de komende vier jaar doen?
•  De bouw van nieuwe betaalbare woningen vooral voor starters 

en jonge gezinnen blijven belangrijk. Dit zijn woningen (ruim) 
onder de € 200.000. 

•  We blijven de huurwoningen in uw dorp in de gaten houden. 
Zowel de kwaliteit, het aantal als de betaalbaarheid. Niet 
iedereen kan en wil kopen.

•  De PvdA blijft zich inzetten om de sportvoorzieningen in het 
dorp op peil te houden.

•  We ondersteunen goede initiatieven vanuit de bevolking.
•  We willen ervoor zorgen dat het dorpshuis kan blijven 

voortbestaan.
•  De PvdA maakt zich hard voor inbraakpreventieprojecten. 

In andere gemeentes heeft men hier goede resultaten mee 
bereikt. De PvdA wil dat bewoners kunnen meepraten over 
de zorg in onze wijken en kernen. Er verandert de komende 
jaren veel binnen de zorg; meer taken naar de gemeente, meer 
zelfredzaamheid van mensen. Dankzij de PvdA zijn overal 
woonservicezones gemaakt, maar we zijn nog niet klaar. Zorg 
voor elkaar, zorg door professionals, het is belangrijk dat u daar 
over meepraat. Daarom wil de PvdA dat de gemeente in iedere 
wijk en kern een zorgwerkgroep van bewoners ondersteunt, 
zoals we dat ook doen met verkeerswerkgroepen. 

NIEUW & ST. JOOSLAND



Wat deed de PvdA in uw wijk?
Op verzoek van bewoners heeft de PvdA aandacht gevraagd voor 
de snelheid op de Pres. Rooseveltlaan, vooral bij de kruising met 
de Noordweg. Dit was een onveilige situatie. In overleg met de 
fietsersbond hebben we een verzoek gedaan aan de gemeente om 
de oversteek veiliger te maken en de snelheid naar 30 kilometer bij 
de kruising te brengen. Dat is gelukt! Ook bij de Trix Terwindstraat 
en de basisscholen hebben we actie gevoerd en met bewoners 
gesproken. Daar is een fietsstrook gekomen en een vrijliggend 
voetpad.

En wat gaan we doen?
Eindelijk zijn er plannen gemaakt om de wens voor een 
speel- en recreatiepark bij de Sprencklaan te realiseren. Dat 
burgerparticipatie nog lang niet vlekkeloos loopt, bleek wel 
uit het proces waarbij de gemeente vervolgens eenzijdig met 
stadslandbouw aan de slag ging. De PvdA zal dit proces nauw 
volgen. Wij willen dat de gemeente u serieus neemt en uw 
plannen mogelijk maakt.

In uw wijk staan vijf verschillende basisscholen. De PvdA wil graag 
dat de scholen in uw wijk samenwerken voor leuke, boeiende 
en sportieve brede school activiteiten. Samenwerking is ook de 
manier om deskundigheid te delen en daardoor betere scholen te 
ontwikkelen. 

De PvdA wil dat bewoners kunnen meepraten over de zorg in 
onze wijken en kernen. Er verandert de komende jaren veel binnen 
de zorg; meer taken naar de gemeente, meer zelfredzaamheid 
van mensen. Dankzij de PvdA zijn overal woonservicezones 
gemaakt, maar we zijn nog niet klaar. Zorg voor elkaar, zorg 
door professionals, het is belangrijk dat u daar over meepraat. 
Daarom wil de PvdA dat de gemeente in iedere wijk en kern een 
zorgwerkgroep van bewoners ondersteunt, zoals we dat ook doen 
met verkeerswerkgroepen.

KLARENBEEK



Wat deed de PvdA in uw wijk?
•  De kruising Noordweg-Pres. Roosveltlaan is aangepakt, 

waardoor de verkeersveiligheid voor fietsers sterk is verbeterd. 
•  De nieuwe N57 is gerealiseerd. De PvdA heeft ervoor gepleit 

om de oude routes terug te brengen naar bestemmingsverkeer, 
onder andere de oude N57 door St. Laurens.

•  Wij hebben ons hard gemaakt voor de leefbaarheid in kleine 
kernen, onder andere vanwege de pinautomaat. Helaas kreeg 
ons voorstel geen meerderheid in de gemeenteraad. 

•  De kunstgrasvelden bij korfbalvereniging Ondo zijn aangelegd.
•  Het boekje “Huizen van St. Laurens” is uitgebracht, in het kader 

van het project Kunst in de Wijk.
•  Met de schoolkinderen van de Palmenhof is door onze 

wethouder gesproken over speelvoorzieningen. Dit resulteerde 
in een kinderwijkschouw, een bezoek van de kinderen aan de 
wijktafel en plannen voor een speelvoorziening.

•  Op verzoek van een aantal jongeren is er een skatebaan 
geplaatst.

En wat gaan we de komende vier jaar doen?
• Wijkbewoners betrekken bij zorg in het dorp.
•  We willen bewoners ook betrekken bij de herinrichting van de 

Noordweg.
•  Realisatie van de speelvoorziening die de kinderen hebben 

aangedragen.
•  We willen dat in de wijken en dorpen ook kinderwijkschouws 

worden georganiseerd, zodat zij kunnen meedenken over hun 
eigen leefomgeving, Sint Laurens is daarbij ons voorbeeld. 

•  De PvdA wil dat bewoners kunnen meepraten over de zorg 
in onze wijken en kernen. Er verandert de komende jaren 
veel binnen de zorg; meer taken naar de gemeente, meer 
zelfredzaamheid van mensen. Dankzij de PvdA zijn overal 
woonservicezones gemaakt, maar we zijn nog niet klaar. Zorg 
voor elkaar, zorg door professionals, het is belangrijk dat u daar 
over meepraat. Daarom wil de PvdA dat de gemeente in iedere 
wijk en kern een zorgwerkgroep van bewoners ondersteunt, 
zoals we dat ook doen met verkeerswerkgroepen. 

SINT LAURENS



Wat deed de PvdA in uw wijk?
•  Wij hebben ervoor gezorgd dat er een nieuwe Brede school is 

gekomen in de wijk.
•  De bouw van een nieuw winkelcentrum en de herinrichting van 

de Maasstraat. 
•  De bouw van een woonvorm voor senioren aan de Rijnstraat.
•  Dankzij onze wethouder is er fors geïnvesteerd in de 

herinrichting van het Torenvliedtpark.
• Het sportcomplex Voorborch is geheel vernieuwd.
•  Voetbalvereniging Jong Ambon is voorzien van een nieuw 

onderkomen.
•  Het veilige lint is aangebracht, veilig van huis naar school en van 

school naar huis. 
•  Wij hebben gestreden voor het verbeteren van de sociale 

huurwoningen in de Waalstraat, Zandkreekstraat, 
Oosterscheldestraat en omgeving.

•  Wij steunen het initiatief van bewoners voor de ontwikkeling van 
de buurttuin aan de Grevelingenstraat.

•  Wij hebben ons sterk gemaakt voor het nieuwe speelveld 
IJsselstraat /Rijnstraat.

En wat gaan we de komende vier jaar doen?
•  De PvdA wil dat er goede routes komen voor ouderen zodat 

de winkels maar ook het Toorenvliedtpark bereikbaar zijn, met 
voldoende uitrustplekken. 

•  De basisscholen in het Getij kunnen meer samenwerken, waarbij 
de ook kinderopvang onderdeel uitmaakt van de brede school. 

•  De PvdA wil de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de 
wijk verbeteren.

•  We ondersteunen de buurttuin, een prachtig initiatief waarbij 
bewoners samen een tuin maken en onderhouden. 

• Op het plein voor de winkels moet een bankje komen. 
• Meer groenvoorzieningen en speelplaatsen voor kinderen.
•  We willen dat woonoverlast en verloedering aangepakt worden 

om de leefbaarheid van de wijk te vergroten.
•  Wij willen bevorderen dat iedereen, ook in de toekomst, zo lang 

en goed mogelijk zelfstandig kan blijven functioneren. Dat geldt 
niet alleen voor individuen, maar ook voor groepen.

•  De PvdA wil dat bewoners kunnen meepraten over de zorg 
in onze wijken en kernen. Er verandert de komende jaren 
veel binnen de zorg; meer taken naar de gemeente, meer 
zelfredzaamheid van mensen. Dankzij de PvdA zijn overal 
woonservicezones gemaakt, maar we zijn nog niet klaar. Zorg 
voor elkaar, zorg door professionals, het is belangrijk dat u daar 
over meepraat. Daarom wil de PvdA dat de gemeente in iedere 
wijk en kern een zorgwerkgroep van bewoners ondersteunt, 
zoals we dat ook doen met verkeerswerkgroepen. 

STROMENWIJK



Wat deed de PvdA in uw wijk?
• De bouw van een woonservicezone in de Dokstraat.
• Er is fors geïnvesteerd in de sportvoorzieningen in Arnemuiden.
•  Onze wethouder in het gesprek aangegaan met de 

initiatiefnemers van de Arne, zodat er nu uitzicht is op een 
doorstart van de Arne als dorpshuis.

• Het strandje bij de Oranjeplaat blijft voor iedereen toegankelijk.
• Het nieuwe gebouw van de Scouting in Arnemuiden is klaar!
•  Er is de afgelopen periode steeds aandacht geweest voor de 

ontwikkeling van het gebied rond het Veerse Meer wat betreft 
recreatie en bebouwing.

En wat gaan we de komende vier jaar doen?
•  We zullen initiatieven vanuit de bevolking om de Arne en het 

Julianazwembad open te houden, ondersteunen. 
•  De PvdA vindt dat er voldoende betaalde huurwoningen in 

Arnemuiden aanwezig moeten blijven en dat er voldoende 
betaalbare starterswoningen moeten zijn.

•  We blijven ons sterk maken voor het openbaar onderwijs in 
Arnemuiden.

•  We zijn voorstander van inbraakpreventieprojecten. In andere 
gemeenten heeft men hiermee goede resultaten geboekt.

•  De PvdA wil dat bewoners kunnen meepraten over de zorg 
in onze wijken en kernen. Er verandert de komende jaren 
veel binnen de zorg; meer taken naar de gemeente, meer 
zelfredzaamheid van mensen. Dankzij de PvdA zijn overal 
woonservicezones gemaakt, maar we zijn nog niet klaar. Zorg 
voor elkaar, zorg door professionals, het is belangrijk dat u daar 
over meepraat. Daarom wil de PvdA dat de gemeente in iedere 
wijk en kern een zorgwerkgroep van bewoners ondersteunt, 
zoals we dat ook doen met verkeerswerkgroepen. 

ARNEMUIDEN



Wat deed de PvdA in uw wijk?
Uilenburch - Openbaar basisonderwijs moet behouden blijven 
voor de binnenstad en de aangrenzende wijken. De Uilenburch 
doet het uitstekend dankzij een enthousiast team en betrokken 
ouders. De PvdA heeft het openblijven van deze school van harte 
ondersteund. 
Fietsvoorzieningen - De binnenstad verdient goede fietsroutes 
en voorzieningen. De afsluiting van de Stationsbrug voor snel 
verkeer is al een hele verbetering. De PvdA heeft hier lang voor 
gepleit en actie gevoerd.
Verkeer - Straten zoals de Kaaienroute worden sinds de realisatie 
van de N57 zichtbaar weer gebruikt door bestemmingsverkeer 
in plaats door doorgaand verkeer. De PvdA heeft jarenlang 
gehamerd op herinrichting van de Kaaienroute en hier geld voor 
gereserveerd. 

En wat gaan we de komende vier jaar doen?
Bouwput - De projectontwikkelaar is nu aan zet. Wij vinden 
dat de gemeente er geen geld in moet steken. We willen wel dat 
de buurt mee kan praten over de afwerking van de put als die 
tijdelijk gevuld wordt. Zoals het ook vanzelfsprekend is dat u kunt 
meepraten over een definitieve bebouwing. 
Openbaar groen - De PvdA wil samen met binnenstadbewoners 
tot een mooie inrichting van het Molenwaterpark komen. 

Roosevelt Academy - De PvdA is trots op onze University 
College Roosevelt. De gemeente ondersteunt hen daarom als 
het gaat om een Common House, studentenhuisvesting en 
onderwijshuisvesting. 
Evenementen - Evenementen zijn belangrijk voor zowel 
bewoners en bezoekers als voor de middenstand. De PvdA wil dat 
er voor elk wat wils is en zal dit graag blijven ondersteunen. 
Schouwburg - Ook de PvdA heeft de keus gemaakt om het 
budget voor de schouwburg fors te verlagen. We blijven wel 
vechten om deze voorziening in de binnenstad te houden.
Werk - De PvdA gaat er alles aan doen om de werkgelegenheid 
te stimuleren. Onze lokale ondernemers spelen een belangrijke 
rol om een hoogwaardig centrum te behouden. Met een 
ontregelconferentie wil de PvdA kijken waar we het ondernemers 
gemakkelijker kunnen maken. 
Zorg - De PvdA wil dat bewoners kunnen meepraten over 
de zorg in onze wijken en kernen. Er verandert de komende 
jaren veel binnen de zorg; meer taken naar de gemeente, meer 
zelfredzaamheid van mensen. Dankzij de PvdA zijn overal 
woonservicezones gemaakt, maar we zijn nog niet klaar. Zorg 
voor elkaar, zorg door professionals, het is belangrijk dat u daar 
over meepraat. Daarom wil de PvdA dat de gemeente in iedere 
wijk en kern een zorgwerkgroep van bewoners ondersteunt, zoals 
we dat ook doen met verkeerswerkgroepen. 

BINNENSTAD



Wat deed de PvdA in uw wijk?
•  De renovatie van de woningen is voltooid. De PvdA heeft hier 

steeds weer aandacht voor gevraagd bij Woongoed. 
•  De Nassaulaan is heringericht. De PvdA heeft gevraagd 

om voldoende oversteekplaatsen voor mensen die naar het 
winkelgebied willen. 

• De Zacherias Jansenstraat is opgenomen in de strooiroute.
•  Openbaar basisonderwijs moet behouden blijven voor de 

binnenstad en Nieuw Middelburg. De Uilenburch doet het 
uitstekend dankzij een enthousiast team en betrokken ouders. 
De PvdA heeft het openblijven van deze school van harte 
ondersteund. 

En wat gaan we de komende vier jaar doen?
•  We ondersteunen de wens van het wijkteam voor een buurthuis. 

Het liefst een ruimte in Hof van Buren. 
•  Samen met bewoners willen we het openbaar groen aanpakken.

•  We willen een herinrichting van de Nederstraat/ Veerseweg 
waarbij de nadruk komt te liggen op de veiligheid van de fietser.

•  Er blijft aandacht en ondersteuning voor mensen met problemen 
op het gebied van opvoeden, schulden, huiselijk geweld, 
gezondheid, eenzaamheid, enzovoort.

•  We willen samen met de school en de ouders werken aan een 
lange termijn oplossing voor OBS de Uilenburch.

•  De PvdA wil dat bewoners kunnen meepraten over de zorg 
in onze wijken en kernen. Er verandert de komende jaren 
veel binnen de zorg; meer taken naar de gemeente, meer 
zelfredzaamheid van mensen. Dankzij de PvdA zijn overal 
woonservicezones gemaakt, maar we zijn nog niet klaar. Zorg 
voor elkaar, zorg door professionals, het is belangrijk dat u daar 
over meepraat. Daarom wil de PvdA dat de gemeente in iedere 
wijk en kern een zorgwerkgroep van bewoners ondersteunt, 
zoals we dat ook doen met verkeerswerkgroepen. 

NIEUW MIDDELBURG



Wat deed de PvdA in uw wijk?
•  Met de wijkvereniging  hebben we overleg gehad voor een nieuw 

clubhuis en mede door onze wethouders is het gelukt om het 
clubgebouw van Jong Ambon hiervoor vrij te krijgen. 

•  Jong Ambon heeft een nieuw onderkomen in de Sprong/ 
Voorborch.

•  We hielden een nachtwandeling door Dauwendeale in verband 
met drugsoverlast.

•  PvdA heeft gezorgd voor verbetering van het minimabeleid. 
Door het Jeugdsportfonds en het Jeugd Cultuurfonds zijn sport 
en cultuur voor alle kinderen financieel bereikbaar.

•  Vier jaar geleden wilden wij een wijkvisie voor uw wijk, samen 
met bewoners is die wijkvisie nu gemaakt. 

En wat gaan we de komende vier jaar doen?
•  Er is een wijkvisie ontwikkeld, en die willen we uitvoeren. 

Bijvoorbeeld door verbetering van de huisvesting van de 
scholen en het stimuleren van samenwerking tussen scholen en 
kinderopvang. De PvdA wil jaarlijks 1 miljoen euro uitgeven om 
investeringen te doen in uw wijk. 

•  We maken ons sterk voor het plan van de ondernemers in 
Dauwendaele voor een nieuw winkelcentrum.

•  We ondersteunen initiatieven uit de wijk voor het onderhoud van 
groen.

•  De veiligheid in Dauwendaele moet beter. Dit kan door boa’s aan 
te stellen voor de wijk maar ook door bewoners met elkaar in 
contact te brengen en samen alert te zijn. 

•  Met Woongoed blijven we in gesprek over de energielabels van 
woningen en het onderhoud van de tuinen.

•  De verkeersveiligheid in de Vrijlandstraat en Dauwendaelselaan 
moet beter.

•  Bij de flats in de Buitenhovelaan en Meanderlaan moet de 
rommel opgeruimd worden.

•  FC Dauwendaele ondersteunen bij hun plannen voor 
zonnecellen op het dak.

•  We willen met de scholen een buurtopruimactie starten voor het 
schoonhouden van de wijk.

•  De PvdA wil dat bewoners kunnen meepraten over de zorg 
in onze wijken en kernen. Er verandert de komende jaren 
veel binnen de zorg; meer taken naar de gemeente, meer 
zelfredzaamheid van mensen. Dankzij de PvdA zijn overal 
woonservicezones gemaakt, maar we zijn nog niet klaar. Zorg 
voor elkaar, zorg door professionals, het is belangrijk dat u daar 
over meepraat. Daarom wil de PvdA dat de gemeente in iedere 
wijk en kern een zorgwerkgroep van bewoners ondersteunt, 
zoals we dat ook doen met verkeerswerkgroepen. 

DAUWENDAELE



Wat deed de PvdA in uw wijk?
•  Een actieve en succesvolle aanpak van de overlast door 

jongeren. Ons raadslid Mehmet Kavsitli heeft daarbij een 
belangrijk rol gespeeld. 

•  De PvdA heeft zich hard gemaakt voor de realisering van het 
Cruyff Court.

•  Er is gezorgd voor een veiligere inrichting van het 
winkelcentrumgebied: het parkeerterrein is heringericht en er 
zijn voetpaden gerealiseerd en verbreed.

•  Het Southpark festival is elk jaar een geweldig feest, ontstaan 
dankzij actieve wijkbewoners. De PvdA ondersteunt dit festival 
ieder jaar weer en wil graag dat het blijft bestaan. 

En wat gaan we de komende vier jaar doen?
•  De PvdA wil actie om de verkeersveiligheid in de wijk en in het 

bijzonder bij het winkelcentrum, het Palet en de scholen te 
vergroten. 

•  We maken ons sterk voor het realiseren van extra 
parkeerplaatsen in de omgeving van het winkelcentrum.

•  De basisscholen en de kinderopvang in ’t Palet kunnen meer 
samenwerken voor een beter gebruik van het gebouw, het terrein 
en de beschikbare middelen. 

•  Wij willen dat de gemeente initiatieven van bewoners uit uw wijk 
ondersteunt en mogelijk maakt. 

•  De PvdA wil dat bewoners kunnen meepraten over de zorg 
in onze wijken en kernen. Er verandert de komende jaren 
veel binnen de zorg; meer taken naar de gemeente, meer 
zelfredzaamheid van mensen. Dankzij de PvdA zijn overal 
woonservicezones gemaakt, maar we zijn nog niet klaar. Zorg 
voor elkaar, zorg door professionals, het is belangrijk dat u daar 
over meepraat. Daarom wil de PvdA dat de gemeente in iedere 
wijk en kern een zorgwerkgroep van bewoners ondersteunt, 
zoals we dat ook doen met verkeerswerkgroepen. 

MIDDELBURG ZUID



Afgelopen jaren heeft de PvdA helaas gezien dat ieder stukje van 
de Mortiere moeizaam tot stand kwam, door de constructie met 
het consortium. 
We hebben ons met bewoners druk gemaakt over de 
speelvoorziening in het park. We hebben van harte ondersteund 
dat de gemeente een aantal zaken heeft voorgefinancierd, om 
meer zaken voor elkaar te krijgen. 

Voor de komende periode willen we dat de Jazz- en Poproute 
fatsoenlijk worden aangepakt, de weg hoeft niet af te zijn als het 
maar veilig is voor wijkbewoners. 

De PvdA wil dat de wijkvereniging actief ondersteund wordt bij 
het vinden van een plek om activiteiten te organiseren. Juist een 
nieuwe wijk heeft een ruimte nodig waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten. 

Wij willen dat de aansluiting op de N57 voortvarend door het 
consortium wordt opgepakt. Er zijn nu voorbereidingen getroffen, 
maar daar mag het niet bij blijven. Ook als het aantal nieuwe 
woningen komende jaren tegenvalt, moet het consortium de 
aansluiting op de N57 realiseren. 

De PvdA wil dat bewoners kunnen meepraten over de zorg in 
onze wijken en kernen. Er verandert de komende jaren veel binnen 
de zorg; meer taken naar de gemeente, meer zelfredzaamheid 
van mensen. Dankzij de PvdA zijn overal woonservicezones 
gemaakt, maar we zijn nog niet klaar. Zorg voor elkaar, zorg 
door professionals, het is belangrijk dat u daar over meepraat. 
Daarom wil de PvdA dat de gemeente in iedere wijk en kern een 
zorgwerkgroep van bewoners ondersteunt, zoals we dat ook doen 
met verkeerswerkgroepen. 

MORTIERE



Wat deed de PvdA in uw wijk?
Afgelopen jaren is Speelhof Hoogerzael gemaakt, dankzij heel 
veel werk van buurtbewoners. De PvdA heeft dit initiatief steeds 
ondersteund met voorstellen in de raad om de plek en ook 
subsidie beschikbaar te stellen. 

Stichting Griffioen de Wijk heeft sinds kort een mooie ruimte 
in Hof ’t Seijs. Daar heeft het stichtingsbestuur hard voor 
gewerkt. Onze wethouder heeft een belangrijke rol gespeeld 
bij het mogelijk maken van deze plek, als onderdeel van de 
woonservicezone. 

Ouders en de teams van de basisschool werken hard om echt 
samen te gaan in de vernieuwde school aan de Europalaan. Op 
dit moment is het realiseren van het Integraal Kindcentrum de 
Aventurijn in volle gang. Onze wethouder heeft ervoor gezorgd 
dat de kinderopvang in de wijk bleef, en volop meegewerkt aan de 
Aventurijn. 

Wat willen wij komende vier jaar doen?
Het beweegpad is weer zo’n prachtig initiatief; een route om 
samen te bewegen door de hele wijk. De PvdA wil dat dit plan 
ondersteund wordt door de gemeente. 

De PvdA wil dat bewoners kunnen meepraten over de zorg in 
onze wijken en kernen. Er verandert de komende jaren veel binnen 
de zorg; meer taken naar de gemeente, meer zelfredzaamheid 
van mensen. Dankzij de PvdA zijn overal woonservicezones 
gemaakt, maar we zijn nog niet klaar. Zorg voor elkaar, zorg 
door professionals, het is belangrijk dat u daar over meepraat. 
Daarom wil de PvdA dat de gemeente in iedere wijk en kern een 
zorgwerkgroep van bewoners ondersteunt, zoals we dat ook doen 
met verkeerswerkgroepen. 

De Griffioen had als één van de eerste wijken een eigen 
wijkvisie, door bewoners zelf ontwikkeld. Helaas was daar weinig 
aandacht voor bij de gemeente. De PvdA wil dat de gemeente 
nu echt serieus werk gaat maken van deze visie, samen met de 
wijkbewoners. 
meer taken naar de gemeente, meer zelfredzaamheid van mensen. 
Dankzij de PvdA zijn overal woonservicezones gemaakt, maar we 
zijn nog niet klaar. Zorg voor elkaar, zorg door professionals, het 
is belangrijk dat u daar over meepraat. Daarom wil de PvdA dat de 
gemeente in iedere wijk en kern een zorgwerkgroep van bewoners 
ondersteunt, zoals we dat ook doen met verkeerswerkgroepen. 

GRIFFIOEN


