
 

    
P E R S B E R I C H T 

 
 

Verkiezingsbijeenkomst Winschoten met als centraal thema 
 

WAT DOET DE POLITIEK VOOR MENSEN MET EEN PSYCHISCHE KWETSBAARHEID? 

 
Woensdag 21 maart is het weer zo ver: dan kunnen we ook in de gemeente Oldambt naar 
de stembus voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Alle reden dus om je goed te laten 
voorlichten. Daarom organiseert het provinciaal GGz-Belangenplatform in samenwerking 
met Zorgbelang Groningen een verkiezingsbijeenkomst op dinsdagavond 13 maart voor 
mensen met een psychische kwetsbaarheid. 
 
Wat hebben de plaatselijke politieke partijen in hun programma’s opgenomen over de zorg voor 
mensen met een psychische kwetsbaarheid? Waar leggen ze hun accenten? Hoe denken ze 
bijvoorbeeld over mensen met verward gedrag, zinvolle dagbesteding of de positie van 
mantelzorgers? Zo maar wat onderwerpen die aan de orde kunnen komen. 
 
De verkiezingsbijeenkomst worden gehouden op dinsdag 13 maart  van 20.00 tot 22.00 uur in 
Restaurant Bronsstate (Lentis), Mr. D.U. Stikkerlaan 3, Winschoten.  
Inloop met koffie / thee / cake / koek vanaf 19.30 uur. 
 
Inmiddels hebben de SP, VCP, PvdA, Partij voor het Noorden, D66, CU en Oldambt Aktief 
hun deelname aan de bijeekomst bevestigd. Gezien het onderwerp mogen we er vanuit gaan 
dat het een zeer interessante avond zal worden! 
De avond bestaat uit twee onderdelen: een informatieve ronde waarin de lokale politici aan de 
tand gevoeld worden over onderwerpen die van belang zijn voor mensen met een psychische 
achtergrond en hun naasten. Daarnaast is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 
De avond is gratis toegankelijk en vooral bedoeld voor mensen met een psychische 
kwetsbaarheid en/of hun naasten. Vooraf aanmelden is niet nodig. 
 
Behoort u niet tot de doelgroep maar heeft u wel belangstelling om te komen? Neem dan even 
contact met Grietko Folgerts, via g.folgerts@ggzbelangenplatform.nl 
 
We hopen op een mooie opkomst en heten u graag van harte welkom op dinsdag 13 maart a.s.! 
 
 
 
De verkiezingsbijeenkomst is mogelijk met steun van:  
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