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Geef ons de vijf! 

Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 kunt u ons 

regelmatig op straat tegenkomen. Om u een ferme hand te geven en 

wat ons betreft kunt u ons "de vijf geven".      

Als PvdA tweemansfractie hebben wij in de afgelopen jaren het 

college kritisch gevolgd in haar doen en laten. Onze vijf  

belangrijkste zaken: 

 we legden de vinger op de zere plek door kritische vragen te 

stellen wanneer het college verkeerde keuzes of fouten maakte. 

Of wanneer ze geen oog had voor de belangen van inwoners, 

maar zich ging gedragen als boekhouder.  

 we kwamen met alternatieve ideeën en plannen. 

 we kwamen op voor de belangen van mensen die ondersteuning 

verdienen in onze gemeenschap en die door de crisis of de 

bezuinigingen in de knel komen. 

 we  respecteerden anderen. 

 we hebben het onderwerp Integriteit enkele jaren geleden al op 

de politieke agenda gezet. Het onderwerp is actueler dan ooit.  

Betrouwbare, eerlijke politiek staat bij ons voorop. Wij vinden dat  

de gemeente de problemen op het gebied van een duurzame 

economie, werkgelegenheid en nieuwe taken verstandig op moet 

pakken. Er moet lef getoond worden om de uitdagingen 

vernieuwend op te pakken. 

Wij ontmoeten u graag. Op straat, bij ons fractieoverleg of bij u 

thuis. Wij zijn geïnteresseerd in uw mening. Neemt u onze 

uitgestoken hand aan? Wij hopen van wel! 

 

Richard Klein Tank & Peter Baks 

PvdA-fractie gemeenteraad Oost Gelre 

Voor meer info:  www.oostgelre.pvda.nl 

 

De naam van onze afdeling is in een wit vlak geplaatst, voorzien van een goud-geel randje. Goud-geel staat voor de landbouw in onze 

gemeente. Het goud staat voor de integriteit die we nastreven. Het witte vlak symboliseert onafhankelijkheid. We gebruiken als 

achtergrond hierbij de steunkleur grijs, die staat voor het OVERBRUGGEN van tegenstellingen. Daarnaast hanteren we het begrip "een 

staaltje van Naoberschap", waarbij we aansluiten op de traditie in de Achterhoek. Dat doen we in de kleur groen. Die kleur staat voor 

een duurzame basis en voor het behoud van het natuur- en cultuurlandschap in onze gemeente. 


