Beste Mensen, weer tijd u bij te praten

BURGERFORUM…..

Lokaal belang voorop!

Wat hebben we de afgelopen tijd o.a. aangekaart
✓ Verkeersproblematiek Goormatenweg
✓ Meer controle op zorgfraude
✓ De voorgestelde verlaging van de kosten verlenging
gehandicapten-parkeerkaart kreeg geen steun
✓ Tempo maken met de Centrumplannen De Lutte en
Beuningen!
✓ Ons voorstel voor verlaging afvalstoffenheffing kreeg geen steun
✓ Drugsproblematiek en het inzetten van ervaringsdeskundige bij
preventie drugsgebruik

Wat kregen we voor elkaar
✓ Armoedebeleid:
Indexering
en
éénmalige
verhoging
Inkomenstoeslag & Meedoenregeling (voorheen Kortingsregeling)
✓ Extra sportprojecten voor jongeren nadat we hadden gewezen op
de mogelijkheden van middelen uit het Krajicek fonds
✓ De toezegging dat gedupeerden van de kindertoeslagaffaire actief
benaderd zullen worden
✓ Mantelzorgers ….we kunnen niet zonder! Maar vaak weten zij de
weg nog niet te vinden naar alle mogelijkheden en voorzieningen die
er zijn voor mantelzorgers zijn. Het door ons gevraagde
mantelzorgspreekuur is toegezegd en ook voor betere informatie
en communicatie.

Onze speerpunten: Eerst woningen voor eigen behoefte zeker stellen en
daarna voor andere belangstellenden. Gebruik mogelijkheden als de
Doelgroepenverordening, Zelfbewoningsplicht en Anti-speculatiebeding. Blijf
flexibel en zoek actief naar locaties.
Ten aanzien van huurwoningen missen we het inspelen op het probleem
van extra druk en verdringing op de huurmarkt t.g.v. het verplicht opnemen
van statushouders. We willen een nieuwe urgentieregeling met duidelijke
afspraken.

Van het gas af – de energietransitie en windmolens
Ons standpunt is bekend: Onhaalbaar, onrealistisch en onbetaalbaar. Geen
windmolens in ons kwetsbare Nationale Landschap. Zie ook volgende flyer.
Even voorstellen …………………..Harold Sligman (50)
Ik woon sinds twee jaar met mijn gezin in Losser.
Daarvoor heb ik altijd in Overdinkel gewoond. Mijn
hobby's zijn hardlopen, fietsen, koken en reizen. Ik werk
bij de RIBW groep Overijssel als woon-/ambulant GGZ
begeleider. Daarvoor heb ik gewerkt bij defensie binnen
de jeugdzorg en de forensische psychiatrie. Al vanaf het
begin van mijn loopbaan heb ik mijn bezig gehouden met
medezeggenschap binnen de organisaties waarvoor ik
gewerkt heb en dat doe ik nog tot op heden. Ik ben politiek actief geworden
omdat ik het gevoel had dat er niet echt geluisterd wordt naar burgers en de
gemeente niet actief meedenkt met haar burgers. Bij Burgerforum staan de
belangen van de burgers centraal en daar wil ik graag een bijdrage aan
leveren!

Wij staan voor u klaar!
Krapte op onze woningmarkt
Duidelijk is al langer dat er krapte is op
de woningmarkt. Te lang is uitgegaan
van krimp en daardoor hebben we onze
eigen krapte gecreëerd. Senioren, maar
vooral ook onze jongeren plukken daar
nu de wrange vruchten van. Die willen we graag in onze gemeente
houden, maar er zijn niet voldoende betaalbare woningen. Daarom
verhuizen ze noodgedwongen naar onze buurgemeenten en dat
moeten we niet willen. Dat geldt vooral voor Beuningen en De Lutte,
maar ook voor onze andere kernen. Er moet gebouwd worden en zo
snel als maar mogelijk is. Mooi is om te zien hoe jongeren vanuit
Beuningen en De Lutte dit zelf opgepakt en duidelijk gemaakt hebben.

Opgeven als lid of steunend lid kan via onze site www.burgerforum.com of
mail naar info@burgerforum.com.
Volg BURGERFORUM op Facebook, Twitter en Instagram
Alle informatie is ook te vinden op www.burgerforum.com

