
 

Openbaar Politiek Debat  
10 maart 2018 

van 14.00 tot 16.30 uur in Rozet  
met betrekking op Senioren  (werkenden en niet werkenden)                         

en mensen met een beperking, 

------ 
Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Wij willen samen met Arnhemse 
inwoners graag in gesprek met de Politieke Partijen die meedoen aan de 
verkiezingen. Wat gaan zij doen voor Senioren en mensen met een 
beperking?  

Gespreksthema’s:  

1)  Wonen en woonomgeving  

                  2)  Werk en inkomen 

                  3)  Zorg  
 

Wat staat er in de verkiezingsprogramma’s?  Wat denken de politici te kunnen betekenen 
voor de Arnhemse ouderen en mensen met een beperking?  Zijn zij zich bewust van de 
ongewenste ontstane situaties en wat denken ze eraan te gaan doen? Vertegenwoordigers 
van verschillende politieke partijen zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. 

 

      

 

De ruimte in Rozet is ook goed bereikbaar voor mensen die minder goed 
ter been zijn. Voor slechthorenden zal een ringleiding worden aangelegd 

en een schrijftolk beschikbaar zijn. 
 (Inloop vanaf half twee en gratis toegang) 
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 Info bij de Stichting Arnhemse Ouderen : stichtingarnhemseouderen@gmail.com                                                                                  

Diverse politieke partijen, kandidaat voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen zijn uitgenodigd om een aankomend 

raadslid af te vaardigen die antwoorden kan geven op de vragen van de 
inwoners van Arnhem. Ook de aanwezigen krijgen gelegenheid hun  

eigen vragen in te brengen.  

 

Programma: 
13.40 uur   Zaal open  

14.00 uur  Opening door de dagvoorzitter    
   voorstellen partijen en debaters en discussieleider 

14.10  uur  Aanvang Debat ronde 1 

15.00  uur  Pauze 

15.20 uur  Vervolg Debat  ronde 2 

16.15 uur  Afronding:  resultaten en conclusies 

16.30 uur  Sluiting door de dagvoorzitter 
De aanwezigen worden van harte uitgenodigd om na  te praten  met de aanwezige 
politici onder het genot van een drankje. 

 

Deelnemers aan het verkiezingsdebat voor senioren en mensen met 
een beperking op 10 maart in Rozet zijn: 

 

PvdA      D 66  
SP       Partij van de Dieren 
Groen Links     Arnhem Centraal 
Christen Unie     VVD 
CDA      Arnhem 1 
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