
     

 

 

 
   

  

Waarom een politiek debat?  

Om een bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid en het meedoen van 
mensen met een beperking in Weststellingwerf.  
Het is belangrijk om mee te denken, praten en beslissen als het om ons 
gaat. Het is belangrijk dat er niet óver ons gesproken wordt maar mét ons 
wordt gesproken. 
   

 

 

LFB Wolvega   

Willem Lodewijkstraat 68  

8471 BL  Wolvega 

0561 - 61 00 10 

wolvega@lfb.nu  

www.lfb.nu/lfb-wolvega  

LFB Wolvega is een onderdeel van de landelijke vereniging LFB.  

Een vereniging die opkomt voor de belangen van mensen met een 

beperking. LFB doet het werk dóór en vóór mensen met een 

beperking met ondersteuning van een coach. Door hun unieke 

werkwijze laat de LFB mensen met een beperking zelf aan het woord.  

   
 

 

 

 

 

Het Politiek debat wordt mede mogelijk gemaakt door: 

Gemeente Weststellingwerf 

en LFB Wolvega  

Politiek debat  

 

  



Dinsdag 8 februari  

van 19:30 uur tot 21:30 uur  

Locatie: Gemeentehuis Wolvega  
 

U bent van harte uitgenodigd……    

om aanwezig te zijn bij het politiek debat dat de LFB samen met de 

gemeente Weststellingwerf organiseert.  

Het debat is ook te volgen op www.weststellingwerf.nl/gemeenteraad 

  

In het debat wisselen we met elkaar van gedachten over versterking  en 

vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Weststellingwerf. 

Tijdens dit debat wordt eerst de film vertoond over het leven van Henk 

van Dijk en aan de hand van deze film, worden de stellingen voorgelegd. 
 

Wat:       Politiek debat  
Wanneer:     Dinsdag 8 februari  
Waar:             Gemeentehuis Wolvega 

Griffioenpark 1 
Ingang Rozenstraat 

        8471 KR  Wolvega   
Tijd:       19:30 uur tot 21:30 uur  
 
 

 

   

       

Deze avond wordt geopend en afgesloten door           

Evert Pultrum    (Ervaringsdeskundige LFB Wolvega)  

  

19:15 tot 19:30   Inloop met koffie en thee  

19:30 tot 19:35  Opening door Evert Pultrum 

19:35 tot 19:40  Openingswoord van  

 burgemeester André van de Nadort  

19:40 tot 20:10  Filmvertoning Henk van Dijk 

20:10 tot 20:15 Vragen over de film door Wouter Ykema 

20:15 tot 21:15      Politiek debat o.l.v. Pieter de Kroon 

21:15 tot 21:20 Sluiting door Evert Pultrum 

 

Wie zijn o.a. uitgenodigd:  
• Inwoners uit de gemeente Weststellingwerf;  

• Raadsleden en fractievertegenwoordigers gemeente   

Weststellingwerf;  

• Alle politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen;  

• Leden van de Burgerplatform Sociaal domein;  

• Leden van Cliëntenraad Zorggroep de Stellingwerven; 

• Inclusie Nederland; 

• Alliade/Talant; 

• Onderling Sterk Heerenveen; 

• Hi-Totaalzorg; 

• JP van den Bent.  

 
Basisregels gemeente Weststellingwerf om verspreiding van het Coronavirus te beperken   

1. Raadsleden zitten 1.5 meter van elkaar en hanteren bij het lopen 1.5 meter afstand van elkaar. 
2. Mondkapjes zijn verplicht tijdens het opstaan en lopen vanaf de zitplaats in de raadzaal en 
 in het gemeentehuis. 
3. Het woord wordt vanaf de zitplaats gevoerd. 
4. Interrupties worden vanaf de zitplaats gevoerd. 
5. Publiek en journalisten zijn welkom.  
 Ook voor hen geldt: 1.5 meter afstand bewaren en het gebruik van een mondkapje 
6. Er wordt een beroep gedaan op ieders verantwoordelijkheid. 
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