DE STEM VAN
JONGEREN! #GR18
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ONZE
SPEERPUNTEN
VÓÓR JONGEREN!
Jongeren zijn vaak weinig betrokken bij lokale
politiek. Het lijkt vaak langdradig, ingewikkeld en
ontoegankelijk. De gemeente moet daarom
begrijpelijk en inzichtelijk maken hoe ze haar geld
besteedt, wat haar beleid is en jongeren actief
opzoeken voor input.

VÓÓR
JONGEREN

Veiligheid is topprioriteit. Social media wordt hier
steeds belangrijker in. Daarom moet de gemeente
meetings organiseren waar
WhattsApp/buurt-groepen tips en tricks kunnen
uitwisselen met de wijkagent en elkaar.

VÓÓR
VEILIGHEID

VÓÓR
EEN DAG RUST

VÓÓR
GOEDE
BEREIKBAARHEID

VÓÓR
MUZIEK & SPORT

Een 24/7-economie is slecht voor onze
samenleving. Daarom verdient iedereen een dag
rust in de week.
Goede bereikbaarheid is nodig om snel naar
opleiding en werk te kunnen. Daarom moet de
gemeente weten waar knelpunten zitten
(bijvoorbeeld busverbindingen) en zich inzetten
om deze op te lossen.
Muziek en sport brengen veel jongeren bij elkaar.
De gemeente moet daar daarom geld in
investeren. Hierbij valt te denken aan
muziekonderwijs, verenigingen en breedtesport.
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SGP-JONGERENKANDIDAAT
OLDEBROEK
SGP, nummer 5
TOM DE NOOIJER

Tom is jongerenkandidaat bij de SGP in
Oldebroek.Sinds een aantal jaar is hij voorzitter van
SGP-jongeren Elburg/Oldebroek. Hij zal zich
inzetten voor de speerpunten die je zojuist hebt
gelezen! Centraal staat hierbij: toegankelijk en
verfrissend!
Laat 21 maart de stem van jongeren gehoord
worden! Stem op lijst 3, nummer 5!

OVER SGP-JONGEREN ELBURG/OLDEBROEK
EN DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
SGP-jongeren Elburg/Oldebroek is een
lokale commissie van SGP-jongeren.
Wat we doen is jongeren uit deze
omgeving betrekken bij christelijke
politiek. We organiseren debatten,
thema-avonden, geven voorlichting,
schrijven stukjes en nog veel meer.

campagne, om met onze eigen
speerpunten en jongerenkandidaat
jongeren op 21 maart een stem te
geven!

Nu zijn we druk met de
gemeenteraadsverkiezingen van
woensdag 21 maart 2018. We doen
volop mee. Zo zitten er een aantal
jongeren in de campagnecomissies van
zowel de SGP in Elburg als in
Oldebroek. We denken en doen mee
met acties, leveren eigen input en zijn
kritisch als het nodig is. Daarnaast
hebben we dus ook onze eigen

Website: www.sgpjeo.nl
Facebook: SGP-jongeren
Elburg/Oldebroek
Instagram: sgpjeo
Twitter: @SGPJEO

Meer weten? Kijk op onze site of op
social media!
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DE STEM
VAN
JONGEREN!
Woensdag 21 maart zijn er
gemeenteraadsverkiezingen.
Iedere partij komt weer met zijn
eigen slogans,
verkiezingsprogramma's en
kandidaat-raadsleden. Jongeren
zijn hier alleen te weinig bij
betrokken. Daarom geen lange
teksten en moeilijk taalgebruik,
maar heldere speerpunten en
een jongerenkandidaat!
De stem van jongeren!
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