De kerken in Berkelland
nodigen u uit

GELOOF
IN DE
POLITIEK?
Ontmoet de lijsttrekkers voor
de gemeenteraadsverkiezingen.
Wat geven zij vanuit hun overtuiging
prioriteit in de gemeentepolitiek?

Kom maandag 19 februari om 20.00 uur naar
Het Assink, Julianastraat 12a, Neede
Gratis toegang voor iedereen

Speelt het geloof een rol
in de gemeentepolitiek
in Berkelland?
De kerken in Berkelland bieden u de gelegenheid
om op maandag 19 februari met de lijsttrekkers
voor de gemeenteraadsverkiezingen in debat te
gaan over onderwerpen die de kerken traditioneel
na aan het hart liggen.
We hebben het dan over zorg voor elkaar en voor
de aarde waarop wij mogen leven. ‘Zorgen voor’
leeft niet alleen bij kerkleden. Ook niet alleen bij
partijen die stellen zich (in hoge mate) te laten
leiden door christelijke waarden. Dit soort waarden
herkennen we in de programma’s van alle partijen.
Tijdens de debatavond op 19 februari willen we
ontdekken hoe de politieke partijen in Berkelland
daaraan inhoud geven met de keuzes die zij maken.
Gespreksleider Adriaan van Oosten, ex-wethouder
van Zutphen, geeft leiding aan het debat tussen
de lijsttrekkers en zal de aanwezigen actief bij
de gesprekken betrekken over een veelheid van
onderwerpen (zie hiernaast).

De zorg

Wat verstaan de partijen onder goede zorg? Wat zijn hun voorstellen om
mantelzorgers te ondersteunen? Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig
wonen. Dat is ook landelijke beleid. Hoe helpen de partijen daarbij? Wat
verwachten ouderen van de gemeente? Welke partij heeft dat wel eens aan
ouderen gevraagd?
Wat willen de partijen doen om gehandicapten meer kansen te bieden?

Armoede

Ook in Berkelland is nog steeds sprake van armoede. Veel gezinnen leven net
boven, maar vaak ook nog onder, de armoedegrens. Vinden we dat acceptabel?
Welke concrete voorstellen hebben de partijen voor de aanpak van de schuldenproblematiek? Zien zij kans voor een aanvulling op de landelijk bepaalde
uitkeringen?
Armoede leidt te vaak tot geringe participatie in de samenleving. Welk beleid
staan de partijen voor om wie in de bijstand leeft een beter perspectief te bieden?

Gastvrijheid

De vluchtelingenproblematiek is op dit moment in Berkelland minder aan de orde.
Morgen kan dat weer anders zijn en kan er weer stevig aan onze deuren worden
geklopt. Doen we open? Zijn we bereid iets verder te gaan dan we vanuit Den
Haag krijgen opgelegd? Welke voorstellen hebben de partijen om nieuwkomers te
helpen bij hun integratie? Zien zij een rol voor de kerken? Zo ja, op welke steun
van de gemeente kan daarbij worden gerekend?

Samenhang

Traditioneel speelden de kerken een belangrijke rol in de onderlinge samenhang
in de samenleving. Door de ontkerkelijking is die rol veel bescheidener geworden.
Neemt de gemeente die rol over? Waaraan zien we dat? Hoe denken de
lijsttrekkers daar concreet gestalte aan te geven?

Jongeren

Hoe zorgt Berkelland voor zijn jeugd? Welke partijen bieden met een concreet
plan voor de jeugd perspectief aan jongeren? Hoe denken zij ouders te
ondersteunen om problemen bij de opvoeding te voorkomen?

Onze boeren

De laatste tijd komt er nogal wat af op de boeren in Berkelland. Onze boeren
dus. De agrarische sector is onverbrekelijk verbonden met onze regio. Zonder
deze bedrijven zou Berkelland veel aan aantrekkingskracht en welvaart verliezen.
Welke rol zien onze gemeentelijke politici weggelegd voor de boeren? Hoe
bundelen we de krachten op een manier die goed is voor mens en milieu?

De kerken in Berkelland
nodigen u uit om op zoek te
gaan naar het geloof in de
gemeentepolitiek
op maandag 19 februari in
Het Assink
Julianastraat 12a, Neede.
Aanvang: 20.00 uur
Deuren open vanaf 19.30 uur

