Kunt u straks de kiezer uitleggen waar het om gaat?
Acht webinars: maatschappelijke vraagstukken oplossen in de openbare ruimte.
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Geachte gemeenteraadsleden, partijbesturen, programmacommissies,
In 2022 gaat u campagne voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vast en zeker gaat u
in gesprek met uw inwoners over de grote maatschappelijke vraagstukken die in uw
gemeente spelen. Veel van die vraagstukken komen zichtbaar samen in de openbare ruimte.
Eerder dit jaar heeft Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland en haar leden u een
Handreiking aangeboden. Voor acht maatschappelijke thema’s benoemden we vier punten om
actie op te ondernemen in de openbare ruimte. Veel partijen hebben de punten als
bouwstenen gebruikt in hun verkiezingsprogramma. Ook voor omgevingsvisies blijken ze
waardevol. Klik hier voor de flyer van onze Handreiking met 32 actiepunten.
Meer weten?
Mooi natuurlijk, 32 actiepunten voor 8 maatschappelijke vraagstukken – maar misschien heeft
u voor een goed gesprek tijdens uw campagne meer achtergrondkennis nodig?
Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland nodigt u van harte uit om uw kennis te vergroten
door deel te nemen aan onze webinarreeks ‘Gemeenteraadsverkiezingen 2022’, gericht
op u als raadslid. Acht maatschappelijke thema’s staan juist nu op de agenda omdat ze de
kiezer raken! De reeks start op 11 november en loopt tot en met 27 januari, elke donderdag
van 11.00 tot 12.00 uur. Kijk welk webinar past in uw portefeuille of bekijk ze allemaal. Komt
het tijdstip u niet uit? Meld u dan toch aan. U krijgt na afloop van de live-uitzending een
terugkijklink zodat u de webinars kunt bekijken op ieder gewenst moment. Klik hier om een
kijkje te nemen in het programmaoverzicht en meld u aan.
Heeft u vragen over de handreiking of het webinarprogramma? Neem vooral contact met ons
op. Wij helpen u graag om uw kennis te verrijken voor een succesvolle verkiezingstijd!
Met vriendelijke groet,
Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland
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