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IN UW BELANG

Kies bewust en stem voor een sociaal geluid

en een kritische blik.

De gemeente is er voor de inwoner en niet andersom.

Of u nu in één van de unieke dorpen woont

of in Zevenaar centrum. 

Lokale politiek raakt iedereen.
Wij komen voor uw belangen op!

WWW.SOCIAALZEVENAAR.NL
info@sociaalzevenaar.nl



Sociaal Zevenaar
IN UW BELANG!

De titel van ons verkiezingsprogramma laat duidelijk zien waar Sociaal Zevenaar 
voor staat: wij zijn er voor u, de inwoner van de gemeente Zevenaar.

Wij willen meer samenwerking tussen politiek en organisatie en eindelijk echte 
aandacht voor burgerparticipatie. We willen een efficiëntere gemeente met meer 
service naar haar burgers. Tenslotte willen we bundeling van lokale inkoop. 

Onze missie: Zorgen voor elkaar, met respect voor iedereen. Geen stad en achter-
land, maar één gemeente waar het voor iedereen fijn wonen is en blijft. 

Want u weet het vast wel: het tekort aan goede woningen voor starters en oude-
ren, de te hoge woontoren, de kinderboerderij, het schrale 
zorgcompliment, het falende centrumplan en de problemen 
rond de scholen en hun locaties. 
Dit zijn maar een aantal zaken waarin Sociaal Zevenaar 
een duidelijke stem heeft laten horen en opkwam voor de 
belangen van de betrokkenen. Wij bieden steun en hulp aan 
mensen die tegen de (ambtelijke) muur van de gemeente 
Zevenaar aanlopen. 

Sociaal Zevenaar heeft altijd een luisterend oor. We kijken met u mee of we u 
kunnen helpen. Dat doen we door het stellen van kritische vragen aan het college 
of het wijzen van de juiste weg. U hoeft geen lid te zijn van onze partij om onze 

hulp te krijgen. Wij hebben namelijk geen 
leden maar sympathisanten. 
Wij zijn een zelfstandige lokale politieke 
partij, zonder landelijk partijkantoor dat 
allerlei verplichtingen oplegt. Hierdoor 
kunnen wij ons volop concentreren op de 
lokale overheid. Kijk bijvoorbeeld eens op 
onze website voor onze zeven beloften.



Eén grote Liemerse gemeente?

Er komt geen grote Liemerse gemeente, want Duiven haakte af. We hebben nu een 
mooie brede grensgemeente, dus we willen de samenwerking met Montferland 
verstevigen.
Kleine kernen in onze gemeente moeten we leefbaar houden. De provincie denkt 
daar vaak anders over en wil alles centreren rond Arnhem en Nijmegen. Zevenaar 
zou nog meer de interregionale samenwerking moeten zoeken om te komen tot 
één grote brede grensgemeente. 

In de huidige samenwerking gebruikt de gemeente veel gemeenschappelijke rege-
lingen. Helaas dienen deze regelingen niet altijd het gemeenschappelijke belang 
en de belangen van u als inwoner. Wij willen als lokale politieke partij meer invloed 
op deze regelingen. Dit kan wanneer we één grote gemeente zijn en deze gemeen-
schappelijke regelingen kunnen afschaffen. 



Geborgenheid leveren

Mensen die hulp nodig hebben, moeten zich geborgen en veilig voelen. 
We hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Gelukkig zijn er veel 
burgerinitiatieven. Hiervoor willen we altijd ondersteunend budget vrij maken uit 
de gemeentelijke begroting.

Wij maken ons sterk voor initiatieven zoals de voedselbank. Nog beter zou zijn als 
we de voedselbank niet nodig zouden hebben. Door het kritisch kijken vanuit de 
menselijke maat naar het gevoerde beleid, zijn er mogelijkheden. Maar tot de tijd 
dat nieuwe maatregelen en oplossingen van kracht zijn, blijven we de voedselbank 
ondersteunen.

Als gemeente hebben we een verplichting om statushouders op te vangen. Dat 
kan prima, mits zorgvuldig geplaatst en verspreid over onze gemeente. Daarnaast 
willen we dat als we bouwen voor statushouders, wij dat ook doen voor starters 
en ouderen in de woningmarkt. Dit verhoogt het draagvlak voor woningen voor 
statushouders.
 

Woonruimte 

Sociaal Zevenaar wil toe naar een goede mix van wonen. Dus niet alleen bouwen 
met vanaf prijzen van 325.000 of meer, maar vooral ook bouwen voor starters of 
jongeren en voor ouderen. We willen ook dat er goedkopere woningen komen. Er 
zijn overal voorbeelden van (energieneutraal) 
bouwen vanaf 50.000 euro. Zoals bijvoor-
beeld Tiny Houses. Zo kun je starten in 
een sobere maar complete woning.

Op dit moment is er ook te weinig 
ruimte in bestemmingsplannen 
voor zorgwoningen in het buitenge-
bied. Hoe mooi zou het zijn als je dicht 
bij je kinderen kunt wonen? Ouders schuiven 
door naar een (tijdelijke) kleine woning op eigen erf 
en voor de kinderen komt er woonruimte in het ouderlijk huis. Dit soort initiatieven 
verlaagt de druk op de woningmarkt ook.
In de huurlasten moet een evenredige verdeling zijn over de woningen. Een goed 
overleg met de woningbouwverenigingen is hiervoor essentieel. 
Daarnaast vinden we dat mensen van allochtone afkomst zo snel mogelijk mogen 
integreren in onze samenleving. Dus spreiden, en niet allemaal bij elkaar in één 
straat of wijk.  



Hondenbelasting

Sociaal Zevenaar staat niet afwijzend tegenover het afschaffen van de hondenbe-
lasting. Belastingen zijn een inkomstenbron voor de gemeente om de begroting 
sluitend te krijgen. Wanneer de hondenbelasting afgeschaft zou worden, betekent 
dat wel dat er een andere belasting wordt ingevoerd of verhoogd. Afschalen van 
andere voorzieningen is voor ons geen optie.

Leefbaarheid kleine kernen 

Sociaal Zevenaar vindt het belangrijk dat de leefbaarheid in de kleine kernen ge-
waarborgd wordt. Voorzieningen moeten in stand blijven. De provincie wil echter 

dat meer en meer mensen naar de grote 
steden trekken (Arnhem en Nijmegen) want 
dit gebied is gekenmerkt als groeigebied.
In de toekomst zal hierdoor een leeg ach-
terland ontstaan met nog minder openbaar 
vervoer en voorzieningen. Dat willen we 
niet! We willen een gemeente zijn waar ie-
dereen graag wil en kan wonen, juist ook in 
de kleinere kernen en het buitengebied. 

Waar gaan we voor:
 - Deelbaar maken van boerderijen waar woonfuncties nodig zijn.
 - Starterswoningen ook in kernen bouwen zodat ook de jongere   
  generatie behouden blijft. 
 - Kernen aantrekkelijk houden en maken voor ondernemers en   
  bewoners, zodat de vergrijzing wordt tegengegaan. 
 -  Goed openbaar vervoer en goede bereikbaarheid. Denk hierbij   
  bijvoorbeeld ook aan snel internet voor iedereen. 

Als Sociaal Zevenaar zullen we ook in het provinciehuis onze stem blijven laten 
horen en uw belangen verdedigen.



Scalabor

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt konden eerst terecht bij Presikhaaf 
bedrijven. Deze functie is nu overgenomen door het bedrijf Scalabor. Door deze 
verandering ontstond er een zelfstandig bedrijf met een eigen verantwoordelijk-
heid op hun begroting. Dit ontlast de begroting van Zevenaar. Dat is fijn, zolang er 
voor iedereen een goede en zo nodig, beschutte werkplek kan zijn. In ieder geval 
is een goede dagbesteding belangrijk zodat iedereen zich nuttig kan voelen en op 
zijn eigen manier kan bijdragen aan de maatschappij.

Instanties zoals Caleidoz, maar ook de RSD, volgen we kritisch op hun prestaties. We 
trekken aan de bel als we vinden dat dingen anders moeten of kunnen. Initiatieven 
zoals Kansrijk de Liemers juichen we toe. Naast het feit dat diverse mensen een 
kans krijgen mee te doen, zien we hier ook nog eens resultaat van in onze omge-
ving. Denk bijvoorbeeld aan het Gimbornhof dat mede dankzij de inspanningen 
van Kansrijk de Liemers aanmerkelijk is opgeknapt.

Wij willen de Zevenaarse ondernemers nog meer betrekken bij het bieden van 
arbeidsplaatsen voor deze groep. Vooral nu er zoveel krapte is op de arbeidsmarkt, 
schept dit mooie kansen.

Werkgelegenheid 

We gaan voor behoud van al gevestigde bedrijven en het aantrekken van nieuwe. 
Goede infrastructuur, ruimte om (duurzaam) te ondernemen: dat zijn de ingrediën-
ten voor een goede economische basis. 
Het aantrekkelijk maken voor bedrijven om zich in de gemeente Zevenaar te 
vestigen en zo banen te scheppen voor elk opleidingsniveau moet om werkgele-
genheid in de toekomst te borgen. Een goede infrastructuur (lees bereikbaarheid) 
binnen de hele gemeente is hiervoor noodzakelijk. 

Ook de kleinere industrieterreinen verdienen aandacht. 
Juist hier is het van belang het vestigingsklimaat 
voor de ondernemers aantrekkelijk te houden, 
zodat er dicht bij huis werkgelegenheid is en 
blijft. 



Scholen

De basis van ons leven begint bij goed onderwijs op goede veilige locaties. Gezon-
de locaties, waar kinderen volop tot wasdom kunnen komen en opgroeien. 
We zijn tegen plannen van besturen die er alleen op gericht zijn om zichzelf te pro-
moten. Zo heeft het idee van een doorlopende leerlijn volgens ons best kans van 
slagen. Maar of hiervoor dan locatie Vestersbos, met alle problemen die deze plaats 
met zich meebrengt, de juiste keuze is? Dat is maar de vraag. Kinderen moeten 
hierdoor verder reizen. Er is geen plaats voor bewegingsonderwijs op deze locatie. 
Er is geen ruimte voor haal en breng verkeer. En is deze locatie niet veel te dicht bij 
de spoorlijn?

Sociaal Zevenaar zet zich in om scholen, ook de kleinere in de kleine kernen, zolang 
mogelijk levensvatbaar te houden. Op die manier kunnen kinderen in hun eigen 
dorp onderwijs krijgen.

Sociaal Zevenaar wil graag 
een dependance van de 
Arnhemse middelbare en 
hogescholen in Zevenaar 
voor de richtingen zorg 
en logistiek. We brengen 
zo de nieuwe aanwas van 
werknemers uit de scholen 
dichter bij de bedrijven. 
Hierdoor ontstaan er nog 
meer kansen op een goede 
invulling van arbeidskrach-
ten en hebben schoolverla-
ters aanbod aan werkgele-
genheid in de eigen buurt.



Veiligheid

Wij willen een veilige gemeente. Jong en oud moeten veilig over straat kunnen. Op 
dit moment is er veel aan de hand in de wereld en worden we van alle kanten in 
onze vrijheid bedreigd. 
Sociaal Zevenaar is voor preventief meer politie op straat tijdens uitgaansavonden 
en feestelijkheden. 
Ook zien we een toename van pogingen tot ondermijning. Ook het aantal drugs-
vondsten in onze gemeente stijgt. We moeten daar steeds alert op zijn als samenle-
ving, om uitwassen zo veel mogelijk te voorkomen.

Verkeersveiligheid
 
De Babberichseweg en het Witte kruis zijn een doorn in het oog van Sociaal Zeve-
naar. Al jaren is er getouwtrek over de veiligheid en overbelasting van deze wegen 
door de toenemende hoeveelheid verkeer. 
De provincie geeft hier duidelijk geen prioriteit aan en de huidige coalitie van 
Zevenaar schuift nog steeds de behandeling vooruit om geen beslissing te hoeven 
nemen of om bij de provincie met de vuist op de tafel te slaan. Sociaal Zevenaar 
is er voorstander van om de bebouwde kom van Zevenaar uit te breiden. Trek op 
Ringbaan Oost (N336) de bebouwde kom door en neem zo de Babberichse weg op 
in de bebouwde kom.
Wij zijn er ons van bewust dat het onderhoud op de begroting van Zevenaar gaat 
drukken. Maar door het tegen een 
vergoeding uit handen van de provin-
cie te nemen en zo al een deel van de 
kosten af te dekken, bereiken we in 
ieder geval dat we als gemeente zelf 
de touwtjes in handen hebben over 
deze zeer gevaarlijke weg. 
Zo kan direct de maximum snelheid 
naar 50 km per uur en kunnen we 
een veilige oversteek maken voor alle 
scholieren en fietsers. Deze weg heeft al te veel slachtoffers gekost! 

Doortrekken van Het Witte Kruis over of onder de Betuwelijn is voor ons een must, 
geen wens maar een feit. De vrachtwagens moeten Babberich uit en hoeven wat 
ons betreft ook niet meer door Zevenaar te denderen. 

Sociaal Zevenaar wil meer aandacht voor goed berijdbare en veilige fietspaden 
binnen en buiten de bebouwde kom. We gaan voor meer fietspaden los van de we-
gen met gemotoriseerd verkeer. We willen weg van al het snelverkeer en een snelle 
fietsveilige verbinding naar het centrum en de scholen.



Handhaving

We hebben in het verleden gezien dat op verschillende plaatsen waar handhaving-
strajecten gestart zijn, deze onvoldoende of niet 
fatsoenlijk worden afgemaakt. Inwoners worden op 
hoge kosten gejaagd en vervolgens is er vanuit de 
gemeente geen opvolging. Sociaal Zevenaar is van 
mening dat, voordat een traject wordt gestart, er 
afdoende wordt geïnventariseerd of het beoogde re-
sultaat haalbaar is. Mocht dat dan inderdaad zo zijn, 
dan moet er ook budget voor toegekend worden en 
beschikbaar zijn.

Centrumfunctie Zevenaar 

Zevenaar heeft al jaren een centrumfunctie in de Liemers. Het is belangrijk deze 
centrumfunctie (zowel in winkels als activiteiten en voorzieningen) voor de toe-
komst te behouden. 
Met de komst van het nieuwe outletcentrum krijgen we een fantastische kans in de 
schoot geworpen om onze gemeente verder op de kaart te zetten. 
Daarnaast komen er een kleine 400 banen bij, veelal op MBO niveau, wat al jaren 
een wens van Sociaal Zevenaar is. 

Maar Zevenaar heeft wel een aantrekkelijk centrum nodig met een goed en divers 
aanbod aan winkels en horeca. Geen grote ketens waardoor het centrum niet meer 
onderscheidend is van andere grote winkelsteden, maar een aantrekkelijk en divers 
aanbod. Sociaal Zevenaar vindt dat we als lokale overheid hierin een bijdrage moe-
ten leveren. Dat gebeurt nu te weinig en te langzaam.
De bijdrage als gemeente zal dan wel vanuit een ondernemersgedachte in plaats 
van een ambtelijke moeten gebeuren. Dus: 
de juiste kennis inhuren en inzetten om zo 
samen met de winkeliers en horeca te komen 
tot een goede Citymarketing, samenwerking 
en een interessant centrum voor iedereen. 
In het centrum mogen de activiteiten voor 
jeugd, jongeren en volwassenen uitgebreid 
worden. Die activiteiten kunnen betaald wor-
den uit de inkomsten van de nieuwe outlet.



Toerisme en vrije tijd

Door het water en de uiterwaarden is de Liemers een aantrekkelijk gebied voor 
toeristen. Het Rhederlaag ligt op dit moment onder druk door plannen van Natuur-
monumenten (i.s.m. diverse gemeenten) voor een rivier-klimaatpark en ontwikkel-
plannen van de beheerder RGV. We zullen deze ontwikkelingen kritisch en op de 
voet volgen. 
Door de complexe verdeling van verantwoordelijkheden in het gebied dreigen we 
als gemeente de regie te verliezen. Wij willen de autonomie terug in deze gebieden 
en verbintenissen die de autonomie aantasten verbreken. Ook moet er meer ge-
handhaafd op de onveilige zandwinning. Zo willen we de veiligheid van bewoners 
en omgeving garanderen. 

We willen de Breuilly behouden en het een kans geven om dit prachtige authentie-
ke stukje Zevenaar te ontwikkelen tot een kleinschalig evenemententerrein. 
We moeten ons inspannen om meer toeristen naar de Liemers te trekken. Dit kan 
door ze te laten zien hoe mooi ons landschap is. Denk hierbij aan de Rijstrangen, de 
Byland of de archeologische waarde van het gebied langs de Rijn. We zijn afstam-
melingen van de Romeinen en dat kunnen we goed laten zien. De ontwikkeling 
van nieuwe ideeën om ons gebied meer op de kaart te zetten op cultureel en 



landschappelijk ruimtelijk gebied zullen we van harte 
ondersteunen. Want meer toerisme is meer werkgele-
genheid.

Kunst en cultuur 

Kunst moet toegankelijk zijn voor jong en oud. Het adopteren van kunstwerken 
door bedrijven, scholen of instellingen juichen we toe, net als onderwijs op het 
gebied van kunst. 

Met de komst van het nieuwe gemeentehuis kregen we hal 12 cadeau. Natuurlijk is 
het prachtig om onder de vlag van Kunstwerk hier een aantal instellingen te huis-
vesten. Maar we moeten het wel betaalbaar en bereikbaar houden. 
Er zal snel een oplossing voor de te verwachten parkeerproblemen moeten komen 
en het tekort op de exploitatiebegroting moet snel gedicht. 

De gemeente Zevenaar kent een rijk aanbod aan cultuurhistorische verenigingen. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vele schutterijen. Daarnaast zijn we niet voor niets 
de muziekstad in de regio. 
Sociaal Zevenaar vindt het belangrijk dat deze verenigingen kunnen blijven be-
staan. Daar waar mogelijk moet de gemeente ze faciliteren om deze belangrijke en 
voor de regio zo kenmerkende verenigingen te behouden.

Sportfaciliteiten 
Sociaal Zevenaar vindt (inclusieve) sport in de breedste zin van het woord belang-
rijk. Wij vinden dat we onze sportfaciliteiten zo moeten inrichten dat sporters op 
een zo hoog mogelijk haalbaar niveau kunnen presteren. 
Nieuwe plannen om de sportfaciliteiten in Zevenaar meer duurzaam en multi-in-
zetbaar te maken, zullen we zeker ondersteunen, mits de verenigingen voldoende 
worden betrokken bij dit soort ontwikkelingen. Sport is goed voor iedereen.



Natuur en omgeving

Natuur is om van te genieten en van te leren. Het Gimbornhof is een prachtlocatie 
om meer educatief in te richten. Zo kunnen ook scholen meer gebruik maken van 
dit park. Breng de mens dichter bij de natuur, beginnend met onze kinderen. Laat 
de diversiteit zien van de natuur en het belang van goede zorg voor onze natuur. 
Wij vinden het belangrijk dat de NME, de natuureducatie, blijft bestaan.

Ook ons buitengebied 
willen we in stand hou-
den. Denk aan de eerder 
genoemde Rhederlaag, 
maar ook aan ande-
re gebieden zoals de 
Rijnstrangen, de Byland 
en wijde omgeving. Een 
must om in stand te 
houden voor onze ont-
spanning nu en later.
We willen het strooien 
en planten van wilde 
bloemenzaden in de 
akkerranden bevorderen. Hierdoor komt veel verdwenen flora en fauna weer terug. 



Duurzaamheid

We moeten zuinig zijn op onze omgeving en zorgen dat ook onze kinderen nog 
kunnen wonen in een leefbare wereld. Sociaal Zevenaar ondersteunt initiatieven 
voor duurzaamheid en draagt deze ook zelf aan. Denk bijvoorbeeld aan een zonne-
panelenpark op industriegrond die niet verkocht wordt, of het meer benutten van 
daken. In ieder geval niet op waardevolle landbouwgrond of in natuurgebieden.

Door de klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met wateroverlast. 
Grootschalige regenwateropvang kan door het riool meer toekomstbestendig te 
maken, maar ook door regenwateropvang rond of onder het eigen huis. Het kan 
allemaal al, alleen zal de politiek hierin een voortouw moeten nemen, bijvoorbeeld 
met proefprojecten en subsidies. 

De gemeente moet nu al het initiatief nemen op toekomstige ontwikkelingen op 
het gebied van duurzaamheid. Zowel voor nieuwe en bestaande woningen. Maar 
dan wel haalbaar en betaalbaar voor onze inwoners. Het punt op de horizon ligt 
voor Sociaal Zevenaar hiervoor op zijn vroegst in 2040 en niet op 2030 zoals de 
huidige coalitie (2018-2022) heeft bepaald.



De gemeente als regisseur

De organisatie van de gemeente Zevenaar moet meer klant- en servicegericht 
werken:
• Openingstijden op de momenten dat daar behoefte aan is. 
• Meer digitaal en via internet kunnen regelen zonder daarvoor naar het  
 gemeentehuis te hoeven. 
• Kortom een organisatie waar op dit moment behoefte aan is.

Daarnaast is het belangrijk dat er voor de werknemers binnen de gemeentelijke 
organisatie veilige werkplekken zijn waar medewerkers zonder angst hun mening 
moeten kunnen ventileren en input kunnen leveren. 
Een open organisatie waar het goed werken is, leidt tot betere prestaties en meer 
service naar de klanten. Wij willen geen tweede raadsenquête meer!

De gemeente heeft een aantal taken en rollen, zoals het uitvoeren van wetten, op-
gelegd door de landelijke overheid. Sociaal Zevenaar vindt het belangrijk dat in de 
geest van de wet wordt gehandeld, dus dat de ambtenaren maatwerk leveren. 

De gemeente moet iedereen even serieus behandelen. Geen voorkeursbehan-
deling voor diegene die de weg goed kent en die met allerlei “slinkse” manieren 
en kruiwagens bereikt wat de iets minder goed gebekte inwoner niet voor elkaar 
krijgt. 
 



Te veel inwoners van onze mooie gemeente 
staan met de rug naar het gemeentehuis en de 
lokale politiek. Dat betekent dat wij als lokale 
partij “de bestuurders en ambtenaren” er tel-
kens aan zullen herinneren dat ze zich moeten 
richten naar onze inwoners. 

De mogelijkheden om inwoners te betrekken 
bij plannen kunnen vele malen beter benut 
worden.
Maak mensen mede verantwoordelijk voor 
hun buurt, straat en omgeving. Ga naar de wijk 
toe en vraag wat er beter kan.

Wij zouden graag plannen maken om via het 
onderwijs de basisschoolkinderen al te leren 
hoe je verantwoordelijk kunt zijn voor je eigen 

gedrag, sociale vaardigheden en moreel kompas.
Ook voor jongeren is het behalen van een startkwalificatie van groot belang. De ge-
biedsteams moeten hier veel meer aandacht voor hebben zodat voortijdig school-
verlaten niet meer voorkomt.

Laat mensen niet aan hun lot over. Bied perspectief door een goed georganiseerd 
vangnet van vrijwilligerswerk, welzijnswerk, opleidingsbudgetten, buddy’s. Iemand 
die zelf problemen heeft, kan anderen wel helpen. Het helpen van een ander geeft 
mensen een goed gevoel. Dat goede gevoel is het eerste geplante zaadje om weer 
op te krabbelen.

Sociaal Zevenaar wil voor Zevenaar een kleine slagvaardige overheid. Geen over-
dadige regelgeving, minder bureaucratie, geen overmatige controledrang. De 
inwoners worden kritischer, veeleisender en slikken niet meer alles als zoete koek. 
Als reflex hierop gaan zaken nog stroperiger en is er geen flexibiliteit meer. Of 
nog erger - er wordt wel een inspraakavond georganiseerd maar de kaarten zijn al 
geschud.

Sociaal Zevenaar wenst een radicale hervorming zodat uw stem weer telt. En dat 
kan: er zijn goede voorbeelden van in ons land.
Wij zijn er wel klaar voor dus wij gaan hier mee door!

U betaalt aan uw gemeente en u verwacht daar ook iets voor terug. Dat is soms 
moeilijk voor de gemeente, dus die gebruikt regels, routines, procedure afspraken 
om tijd te winnen.  



De nieuwe rol van de gemeente is om op strategisch niveau, samen met maat-
schappelijke netwerken, profit- en non profit organisaties en inwoners initiatieven 
op te starten. 

De elementen waaraan deze gemeente moet voldoen zijn: 

•De gemeente neemt een leidende positie in binnen maatschappelijke netwerken

•De gemeente zorgt dat het werk gedaan wordt, zonder dit perse zelf te doen

•De gemeente is helder en houdt zich aan haar kerntaak “beslissen en sturen”

Sociaal zevenaar: open, transparant, bereikbaar.
Volg ons op Social Media



Notities:



Notities:
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Stem voor een
Sociaal Geluid
In uw belang!

Zie ook onze zeven beloften op sociaalzevenaar.nl

Beste kiezer, mijn naam is Huub Meijer. Fractievoorzitter 
en lijsttrekker van Sociaal Zevenaar.
Het verheugt me dat we ook deze verkiezingen een 
groep sociaal betrokken mensen hebben gevonden 
voor onze kieslijst die ik graag aan u voorstel. 
Al deze mensen komen met hun eigen specialiteiten en 
vakgebied maar altijd met de focus op onze samenle-
ving. In deze tijd is het goed om regelmatig naar elkaar 
om te zien, stem daarom Sociaal Zevenaar.

Tot ziens in het stemlokaal op 14, 15 of 16 maart.

2 Joke Harmsen 3 Rene v.d. Meulen 4 Emre Ilhan

5 Francis van Wilsem 6 Manon Kummer 7 Monique Braam

8 Ans Verbeten 9 Gaby Weber 10 Paul Freriks


