Verkiezingsdebat Armhoefse Akkers op 25 februari in de Pelgrimhoeve

Kandidaten politieke partijen met elkaar in debat over onze wijk
Op zondag 25 februari 2018 organiseert Buurtraad Armhoefse Akkers in de Pelgrimhoeve een
Verkiezingsdebat voor alle inwoners van de wijk. Alle veertien deelnemende politieke partijen
aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn uitgenodigd om hun visie op actuele en wijkgerichte
thema’s toe te lichten en te verdedigen. Het Verkiezingsdebat is voor iedereen die
geïnteresseerd is in ontwikkelingen in de wijk, en het helpt u wellicht om gemakkelijker een
keuze te maken als u op 21 maart 2018 naar de stembus gaat.
Het Verkiezingsdebat wordt geleid door buurtgenoot en ervaren gespreksleider Tim van der
Avoird en Yvette Eshuis, lid van Buurtraad Armhoefse Akkers. Er is een gevarieerd programma
opgesteld, met voldoende ruimte voor politieke partijen om hun (lokale) speerpunten te
presenteren, maar ook met inhoudelijke debatten over onderwerpen die de bewoners van
Armhoefse Akkers raken.
Omdat we graag willen aansluiten bij wat er leeft en speelt in de wijk, hebben we een lijst
opgesteld met tien lokale en actuele thema’s. Deze onderwerpen zijn:
• Toekomst van de waterzuivering/Moerenburgpark
• Verkeer en parkeren in de wijk
• Voorzieningen in de wijk
• Vergroening/groenere wijk
• Were Di
• Stadscamping
• Uitbreiding Jan Wier/Novadic Kentron
• Duurzaamheid in de wijk
• Omgevingswet (bewonersparticipatie, invloed en inspraak, nieuwe rol overheid)
• Veiligheid
De deelnemende politieke partijen kunnen vooraf hun voorkeur aangeven waarover ze het tijdens
het Verkiezingsdebat willen hebben. Ze kunnen daarbij ook nog één vrije keuze opgeven. Bij de
indeling van het debat houden we daarmee rekening.
Het Verkiezingsdebat kent een gevarieerd programma. Zo gaan in twee Arenadebatten meerdere
deelnemers met elkaar in debat. In 1-op-1-debatten treffen steeds twee opponenten elkaar en
tijdens het onderdeel ‘Op de zeepkist’ krijgen de kandidaten een podium om kort en bondig de
speerpunten van hun partij uit te dragen. En natuurlijk is er ruimte in het programma opgenomen
voor vragen uit de zaal.
We hopen op een hoge opkomst. De inloop in de Pelgrimhoeve is op 25 februari vanaf 13.30 uur
en we beginnen stipt om 14.00 uur met het programma. Het Verkiezingsdebat wordt afgesloten
met een borrel (omstreeks 16.45 uur).

