
Bepaal mee wie er 
beslist over jouw provincie en jouw waterschap

1 We vinden dat 
iedereen een 

betaalbaar huis 
moet kunnen 

vinden.

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de Provinciale Staten-
verkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Alle 

Nederlanders van 18 jaar of ouder mogen stemmen.
Bepaal mee wie er beslist over jouw provincie en jouw 
waterschap en ga ook stemmen op 20 maart. Stem op 
de partij die het beste past bij jouw ideeën. Hieronder 
staat welke plannen de Partij van de Arbeid heeft voor 

de provincie Gelderland.

6 We willen dat iedereen gezond en fijn 
kan wonen op het platteland.

5 We willen dat 
iedereen kan 
sporten en 

genieten van 
theater of muziek.

4 We willen dat 
iedereen in 

Gelderland veilig 
en snel kan reizen 
met de auto, met 

de bus, met de trein 
en op de fiets.

3 We willen dat 
Gelderland een 
thuis is voor 

iedereen.

2 We vinden dat 
iedereen in 
Gelderland 

een vaste baan 
verdient met een 
eerlijk salaris.

9 We willen dat ie-
dereen de energie-

rekening kan 
blijven betalen. En 

we willen dat 
plannen voor een 
beter milieu ook 

voor nieuwe banen 
zorgen.

10 We willen dat 
iedereen in 

Gelderland kan 
meepraten over 

belangrijke 
zaken in de 

provincie. Waar 
je ook woont en 
hoe oud je ook 

bent.

8 We willen dat er overal in 
Gelderland schoon drinkwater is. 

En we willen dat niemand last 
heeft van hoog water of juist heel 

droog weer.

7 We willen dat heel Gelderland 
mooi groen is, met mooie natuur.

Heb je nog vragen of wil je meer weten? 

Ben jij het ook eens met deze plannen? Ga dan 
op woensdag 20 maart 2019 met je stempas-
sen voor de Provinciale Statenverkiezingen en 
de waterschapsverkiezingen naar het stembu-
reau en stem op de Partij van de Arbeid!

www.gelderland.pvda.nl Facebook
Instagram


