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Aan de inwoners van Noordenveld

Morgen kiest u de nieuwe gemeenteraad die ervoor moet zorgen dat onze gemeente ook de komende vier 
jaar goed wordt bestuurd. Vier jaar waarin veel gaat veranderen. 
Dat komt vooral doordat de gemeente nieuwe en zwaardere taken krijgt vanuit Den Haag. Maatregelen op 
het terrein van de (jeugd-) zorg, het werk en wonen worden straks door de gemeente genomen. Maar voor 
deze taken komt minder geld mee dan er tot nu toe door het rijk aan werd uitgegeven. Dat betekent dat er 
keuzes moeten worden gemaakt. 

Ik vraag u, als lijsttrekker, om op 19 maart de PvdA te steunen, zodat wij ook de komende jaren bij kunnen 
dragen aan sociale, goede en verantwoorde keuzes.

Ook in de afgelopen jaren hebben we dat gedaan. We moesten fors bezuinigen, want de crisis voelen we ook 
hier. Toch zijn we er in geslaagd om  de voorzieningen overeind te houden. Soms zelfs meer dan dat. 

•  Er is een prachtige nieuwe school gebouwd in Nieuw Roden 
•  Er is geld gekomen voor de bouw van een multifunctionele accommodatie in Een 
•  We zijn er in geslaagd de zwembaden open te houden
•  Noordenveld loopt voorop met het Centrum voor Jeugd en Gezin
•  De sport- en buurtcoaches werken nu voor alle leeftijdsgroepen
•  Er is een goed minimabeleid, waardoor ook alle kinderen mee kunnen doen 
•      Meer bewoners zijn door wijk- en dorpsschouw betrokken bij hun leefomgeving. 
    Klachten daarover lossen we sneller op.
•  Er zijn woningen gebouwd in Peize, Roden, Norg en Een, ondanks de moeilijke markt 
•  Er zijn nieuwe bedrijven gekomen die het verlies van banen door de sluiting van Cordis helpen opvangen
•  Op initiatief van de PvdA is er € 20.000 beschikbaar voor het Jaar van de Sport
•  Er is een nieuw fonds gekomen voor initiatieven van en door inwoners

Daarbij blijft  uitgangspunt voor de PvdA dat we opkomen voor mensen die niet mee kunnen komen. Maar ook 
dat sterkere schouders zwaardere lasten kunnen dragen. Op die manier willen we ervoor zorgen dat er geen 
mensen tussen wal en schip vallen. Zodat iedereen mee kan blijven doen.

Als u wilt dat ik dat voor u kan bereiken heb ik uw steun nodig op 19 maart!

Met vriendelijke groeten,

Alex Wekema
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