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Sociale zekerheid:
 Door te investeren in welzijn, investeren we in preventie.  
 Voor de mensen die zorg nodig hebben, organiseren we  
 de zorg bereikbaar en dichtbij. 
 Samen voor elkaar, wij staan voor de mantelzorgers in de  
 gemeente.
 Ontmoetingsplaatsen als scholen, generatieparken, wijk 
 centra, een bruisende kasteeltuin en verenigingen zijn het  
 sociale cement van kernen en wijken. Daarin investeren  
 wij.
 Wij streven naar passende woonruimte zonder 
 wachtlIjsten voor iedereen (starters én doorstromers, jong  
 én oud, met of zonder beperking, sociale én vrije sector).
Agnes Schaap
Kandidaat wethouder PvdA Wijchen

“Investeren in duurzaamheid is investeren in de 
toekomst”
Ook Wijchen moet haar verantwoordelijkheid nemen bij het 
oplossen van mondiale problemen. Wereldwijd is de uit-
stoot van schadelijke stoffen nog steeds veel te hoog en 
raken hulpbronnen op. PvdA Wijchen streeft naar een ener-
gieneutraal Wijchen in 2040. Wij willen actief investeren in 
het opwekken van duurzame energie. Als kandidaat raadslid 
namens de PvdA Wijchen sta ik voor een duurzaam Wijchen.

Duurzaamheid:
 PvdA Wijchen is voor een duurzaamheidspark waar wind-  
 en zonne-energie samen komen.
	 Overlast	(geluid,	fijnstof	en	vertraging)	door	de	snelwegen		
 A50 en A326 moet worden verminderd. Onder andere  
 door een verbetering van het knooppunt Bankhoef.
 Wij willen openbaar vervoer stimuleren met een modern  
 dorps en bereikbaar stationsgebied en kiezen daarbij voor  
 een tunnel onder de spoorwegovergang bij de Klapstraat. 
Titus Burgers
Lid werkgroep duurzaamheid namens PvdA Wijchen

PvdA Wijchen is een partij met een landelijk sociaal ide-
aal maar met een lokaal karakter. Onze leden staan met 
beide benen in de Wijchense samenleving. In onze over-
wegingen mogen en durven wij af te wijken van landelijke 
standpunten omdat Wijchen een eigen aanpak nodig heeft!

“Passend werk voor iedereen”
Nog steeds zijn er te veel mensen werkloos en heeft nog 
niet iedereen zijn draai in de Wijchense samenleving gevon-
den. Werk geeft eigenwaarde en houdt mensen betrok-
ken bij de samenleving. De komende raadsperiode zet PvdA 
Wijchen dan ook weer kei hard in op werk, werk en nog 
eens werk. Wij stimuleren ondernemerschap, maar verliezen 
ook het belang van beschutte werkplekken niet uit het oog. 

Werkgelegenheid:
 Een Plan van de Arbeid stimuleert werkgelegenheid en 
 het succes van de lokale economie. Voor ons geldt het  
 Plan van de Arbeid als startpunt.
 Een levendig en succesvol centrum is een bron van werk 
 gelegenheid. PvdA Wijchen wil hierin investeren, wij zijn  
 tegen supermarkten op bedrijventerreinen. 
Peter Gatzen
Lijsttrekker PvdA Wijchen

“Iedereen telt mee”
De komende raadsperiode wordt een hele belangrijke voor 
Wijchen. Al heel snel zullen er grote verantwoordelijkheden op 
onze gemeente afkomen op het gebied van zorg en welzijn. PvdA 
Wijchen vindt het belangrijk dat zorg op maat, laagdrempelig en 
vooral dicht bij de mensen georganiseerd wordt. Als kandidaat 
wethouder van PvdA Wijchen zal ik mij de komende periode 
hiervoor inzetten. Met passie voor zorg en passie voor Wijchen!

Ons volledige verkiezingsprogramma is te downloaden op 
http://www.pvdawijchen.nl


