Nieuwe Albrandswaardse Partij
Een hart, een oog en een duidelijke stem voor Albrandswaard

Ouderenzorg

Afval

Voor de NAP is ouderenzorg een belangrijk
aandachtspunt. Huidige en toekomstige senioren
hebben recht op goede zorg en verdienen aandacht
voor hun problemen en vragen.
Het kan niet zo zijn dat de gemeente Albrandswaard
het landelijk beleid zomaar uitvoert en voorbij gaat
aan de belangen van deze groep mensen.

De kosten van de inzameling van afval
dalen en daardoor kan de
afvalstoffenheffing omlaag.
Prettig nieuws voor Rhoon en Poortugaal!
De gemeente wil echter geen extra
diensten van de huidige inzamelaar
afnemen maar kiest ervoor om in zee te
gaan met een inzamelaar die alleen
gebruik maakt van uitzendkrachten met
tijdelijke contracten. Deze mensen staan
dus net als uw afval na gebruik op straat!
Als NAP steunen we dit soort beleid niet!

Het sluiten van voorzieningen voor ouderen, zoals
de Klepperwei, leidt tot eenzaamheid en sociale
verarming binnen onze gemeente.
Een beroep doen op familie en mantelzorgers heeft
zijn grenzen en veel mensen schamen zich ervoor
om hulp te vragen of weten gewoonweg niet hoe ze
dat moeten doen. Het kan en mag niet dat de
gemeente hier de ogen voor sluit!

Een schone gemeente JA…maar niet
over de rug van anderen!

De NAP staat voor een verantwoordelijke
gemeente die als taak heeft dat ouderen de
zorg krijgen die ze nodig hebben!

Fractiebijeenkomsten
Veel inwoners hebben vaak terecht het gevoel niet gehoord te worden en nergens terecht te
kunnen. Zoals in ons verkiezingsprogramma aangegeven staat de NAP voor een open en eerlijke
communicatie waarbij de stem van u als inwoner gehoord moet worden.
Wij nodigen dan ook iedereen van harte uit om aan te sluiten bij het twee wekelijks fractie overleg
van 19.00 – 20.00 uur om ons te laten weten wat u bezig houdt en wat wij als NAP mogelijk voor u
kunnen betekenen.
Bezoek ook onze website en geef uw mening: www.nieuwealbrandswaardsepartij.nl of
spreek ons aan, wij luisteren graag naar wat u te zeggen heeft!

