
 
 
 
 
 
 
 
Strijdbaar Angeren roept de inwoners van Angeren op aanwezig te zijn bij de door de 
gemeente Lingewaard georganiseerde informatiebijeenkomst betreffende de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. 
De bijeenkomst wordt gehouden op 18 februari a.s. om 19.30 uur in het dorpshuis in 
Angeren. 
De gemeente Lingewaard hecht er veel waarde aan wanneer inwoners een weloverwogen 
keuze kunnen maken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.  
Tijdens deze avond zal de burgemeester het belang van het uitbrengen van uw stem nader 
toelichten. Daarna is er gelegenheid voor inwoners om vragen te stellen aan de politiek. 
Alle Lingewaardse politieke partijen zijn tijdens deze avond aanwezig.  
De gemeente wordt het belangrijkste overheidsorgaan voor haar inwoners. Steeds meer taken 
worden de komende jaren door gemeenten overgenomen van de rijksoverheid. Uw stem 
uitbrengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen was altijd al belangrijk, maar door de 
groeiende taken van de gemeente is dit nu nóg belangrijker. 
 
Uiteraard onderstreept Strijdbaar Angeren het belang van het uitbrengen van een stem, maar 
naast het feit dat er steeds meer taken naar de gemeente gaan, is het voor Angeren essentieel 
te weten hoe de politieke partijen denken over het in stand houden van de leefbaarheid in 
Angeren en de daarmee gemoeide woningbouw.  
Tijdens deze avond zal Strijdbaar Angeren -via het voorleggen van een aantal stellingen- aan 
de politieke partijen vragen naar hun standpunt inzake het in stand houden van de 
leefbaarheid en de woningbouw in Angeren in de komende 10 tot 15 jaar. De stellingen 
worden al ruim vóór de bijeenkomst voorgelegd aan alle politieke partijen, zodat zij daar 
tijdens de avond een helder standpunt kunnen verwoorden. 
Voor Angeren is het zeer belangrijk, dat de komende jaren o.a. door een gefaseerd 
woningbouwprogramma, de leefbaarheid van ons dorp in stand wordt gehouden. Wij willen 
van de politieke partijen een duidelijk standpunt of zij hier ook een voorstander van zijn. 
Minsten zo belangrijk is te weten, hoe zij dit denken te realiseren. Of vinden zij dat: “de 
stekker uit Angeren mag worden getrokken”? 
Wij denken als Strijdbaar Angeren, dat het voor uw stemgedrag zeer belangrijk is, hoe de 
diverse politieke partijen over het in stand houden van de leefbaarheid en woningbouw 
denken. Wellicht heeft u in de krant gelezen dat de animo van de tot nu toe gehouden avonden 
in de andere kernen niet groot is geweest. Laat door uw opkomst zien dat wij de genoemde 
onderwerpen voor Angeren als zeer belangrijk ervaren. 
 

Kom op 18 februari a.s. naar het Dorpshuis. 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 

• Tot 19.30 uur: Binnenloop en ontvangst 
• 19.30 tot 19.55 uur: Bijdrage burgemeester over de verkiezingen 
• 19.55 tot 20.15 uur: Voorstellen lijsttrekkers en aansluitend koffiepauze 
• 20.15 tot 21.00 uur: Verkiezingsmarkt waarbij in gesprek kan worden gegaan met de 

vertegenwoordigers van de politieke partijen. 

Bestuur Strijdbaar Angeren    


