
ONZE SPEERPUNTEN

Vorige flyer:
- ontmoetingsplek in elke wijk
- groen in de wijk
- centrum Beinum
- parkeren

Deze flyer:
- voorzieningen / zelfstandigheid
- eenzaamheid
- tweedeling
- denktanks

Volgende flyer:
- jongeren 
- zwembad en sporthal
- grenzen aan de groei

Een enthousiaste ploeg staat klaar 
om aan de slag te gaan. Een heel 
diverse ploeg: denkers en doeners, 
jong en oud, van alle gezindten, oude 
en nieuwe Doesburgers. Met allemaal 
maar één doel: het welzijn van de 
Doesburgers bevorderen en bewaken 
en niet weglopen van moeilijke 
beslissingen.

1. Wim Robbertsen (lijsttrekker)

2. Jos Hermans
3. Michelle van Werkhooven
4. Joan Peelen
5. Henk van Eeken
6. Joke de Coninck
7. Marieke van der Werff
8. Harja Blok
9. José Looman
10. Appie Vrendenbarg
11. Gottfried Laumen
12. Monique Lueb

KANDIDATENLIJST

cda.nl/doesburg
cdadoesburg@gmail.com

stem 16 maart CDA
THUIS IN DOESBURG

MEER WETEN? SCAN DE QR CODES!



GOEDE VOORZIENINGEN IN EEN 
ZELFSTANDIGE STAD
Kiezen voor het belang van alle Doesburgers

Het CDA is voor een zelfstandig Doesburg, waar overheid en 
stadsbestuur dichtbij zijn. 

Maar zelfstandigheid is geen doel op zich. Goede voorzieningen als 
ouderenzorg, jeugdzorg, sport, verenigingsleven 
en de bibliotheek zijn minstens zo belangrijk. 
Als we ooit voor de keuze worden geplaatst, 
kiezen we voor het belang van alle Doesburgers.

Eenzaamheid is één van de grootste problemen van deze tijd. Vooral onder 
ouderen. Maar ook voor eenouder gezinnen en steeds meer voor jongeren. 

Daarom beginnen we met een conferentie over eenzaamheid. 

Samen met betrokkenen, ervaringsdeskundigen, organisaties en politiek. 
Niet om alleen te praten, maar vooral om te doen! Laten we direct aan de slag 
gaan.

Hebben sommige inwoners meer recht van spreken? 

Als CDA benadrukken we dat alle Doesburgers gelijke rechten hebben. Hoe 
hard je ook roept, hoe lang je hier ook woont, samen zijn we Doesburg. 

De overheid moet een voorbeeldfunctie vervullen. 
Alle Doesburgers serieus nemen, naar hen luisteren, 
zich in hen verplaatsen en mensen en groepen met 
elkaar verbinden.

Wij geloven in de kracht van de samenleving. 

Het is goed om kennis en ervaring te bundelen in denktanks. Zij geven de 
lokale overheid gevraagd en ongevraagd advies. Over voorzieningen in de 
wijk, over afval, over jeugdzorg of de WMO. 

Wilt u uw goede ideeën delen met ons? Laat uw gegevens 
achter via cdadoesburg@gmail.com of scan de QR code.

CONFERENTIE OVER EENZAAMHEID
Problemen moet je oplossen

TWEEDELING
Aan verbinding moet je werken

DENKTANKS
Samen kunnen we meer


