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De PvdA is trots op Oldambt en de bijdrage die wij, met steun van 
de kiezer, al vele jaren leveren aan de ontwikkeling en leefbaarheid 
van dit gebied. Ook de komende 4 jaar willen wij ons, met uw steun 
en veel ambitie, daarvoor inzetten. 
Voor ons staan de letters PvdA daarbij ook voor:

 P = Perspectief voor iedereen; niemand buiten de boot!

 v = Vooruitgang voor een sociaal en leefbaar Oldambt!

 d = Daadkracht goede bereikbare voorzieningen!

 A = Arbeid behoud en uitbreiding werkgelegenheid!

Wij  willen bijdragen aan een zo groot mogelijk welzijn van alle 
inwoners van Oldambt. Dat doen wij vanuit onze vaste waarden als: 
sociaal, solidariteit en rechtvaardigheid.
Dat was zo, dat is zo en dat blijft zo!

Met de PvdA weet u waar u aan toe bent.

Wij schrikken niet terug voor verantwoordelijkheid. Wij maken de 
keuzes, die zorgen dat Oldambt klaar is voor de toekomst.
Dat kan maar op één manier en dat is: Samen!
Verschillen mogen en moeten blijven en bieden juist kansen.
In de overeenkomsten liggen onze kracht en de mogelijkheden. 

De PvdA staat daarom voor: eerlijk delen en solidariteit.

Dat betekent gelijke kansen en evenwicht tussen groot en klein, 
sterk en zwak, jong en oud. Maar ook:

Iedereen doet mee !

Want Oldambt heeft veel te bieden voor iedereen die mee wil doen. 
Dat willen we behouden, verbeteren en verder uitbouwen.

Perspectief voor iedereen !



Samen staan we voor:

•  Iedereen doet mee! 
  Verbetering van positie, mogelijkheden en kansen 

voor zwakkeren en minima.

•  Een fatsoenlijk, sociaal en ruimhartig minima- en 
achterstandsbeleid.

• Mee doen van Oldambt bij herindeling, maar
  Géén schaalvergroting zonder schaalverkleining. 

Dat betekent:

•  Meer invloed en ruimte voor bewoners-organisaties en 
burger-initiatieven bij beheer en inrichting eigen 
leefomgeving.

• Kwaliteit en maatwerk op een sociale woningmarkt.

•  Veilige verbindingen en goede bereikbaarheid 
voorzieningen voor jong en oud.

•   Gezond, vernieuwend en milieuvriendelijk bedrijfsleven.

•  Behoud van unieke kenmerken van platteland en stad.

•  Investeren in duurzaamheid, nieuwe energie en technieken.

•  Verzet tegen grootschalige windenergieparken in Oldambt.

•  Een toegankelijk, bereikbaar, vernieuwend en herkenbaar  
Cultuurbeleid in Cultuurhuis en elders in de gemeente.

•  Verdere ontwikkeling van Toeristische, Recreatieve en 
Sportieve voorzieningen en werkgelegenheid.

• Een verantwoordelijk en helder financieel beleid.



Samen vertrouwd en vernieuwd
De PvdA wil aan de slag in Oldambt met een ploeg mensen, die bestaat 
uit deels ervaren, deels nieuwe frisse gezichten. Zo kunnen we het 
beste inspelen op de actuele vraagstukken en nieuwe mogelijkheden 
voor de toekomst benutten. 

Onze lijsttrekker is onze huidige fractievoorzitter Gert Engelkens (43jr).
Een echte geboren en getogen Oldambtster.  Hij koppelt daarnaast 
ervaring aan jeugdig en fris elan.

Wilt u meer weten over ons programma en onze kandidatenlijst, ga dan 
naar onze website, spreek ons aan op de vele plaatsen waar we onze 
gezichten laten zien, of bel gewoon met één van ons.
Onze mensen staan altijd open en zijn bereikbaar voor uw vragen, 
opmerkingen en reacties. 
Kijk voor telefoonnummers op onze website.

Contact en Info:  www.oldambt.pvda.nl  •  mail:  pvdaoldambt@gmail.com

Algemeen adres:   Stationsstraat 30, 9679 ED Scheemda  •   tel. 0597-593744 


