P E R S B E R I C H T

LIJSTTREKKERSDEBAT over SAMENLEVING en WELZIJN in OVERIJSSEL
Op 2 maart a.s. zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De aanwezigheid van diverse
bevolkingsgroepen in onze samenleving lijkt, als je de media volgt, tot tegenstellingen en
harde woorden te leiden. Het vertrouwen van mensen staat onder druk: vertrouwen we
elkaar nog?
In Overijssel bestaat echter een brede samenwerking van organisaties en instellingen die
zich vanuit (verschillende) levensbeschouwingen inzetten voor het welzijn van alle burgers:
zij kiezen voor de verbinding. Zij dagen de Overijsselse politiek uit hun visie op onze samenleving te uiten en aan te geven wat ze de komende vier jaar willen doen. Of gaan de verkiezingen vooral over de vraag of het ‘gedoogkabinet’ een meerderheid krijgt in de Eerste Kamer?
In Bibliotheek Hengelo gaan lijsttrekkers en kopstukken van de grootste politieke partijen
met elkaar, met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, en met het publiek
in debat over hun visie op de Overijsselse samenleving. Het debat staat onder leiding van de
heer Henk Nijhof, landelijk partijvoorzitter van GroenLinks.

PROGRAMMA
Datum:
Tijdstip:
Locatie:

Informatie:

dinsdag 15 februari
20:00 – 23:00 uur
Bibliotheek Hengelo
Beursstraat 34
7551 HV Hengelo
074 - 2452565

19:30 uur:
20:00 uur:
21:15 uur:
21:30 uur:
22:30 uur:
23:00 uur:

Inloop / koffie
Opening en 1e ronde debat
Pauze
2e ronde debat
Napraten met versnapering
Einde programma

Deelnemers aan het debat:
dhr. Dick Buursink (lijsttrekker) – PvdA
dhr. Job Klaasen (lijsttrekker) – VVD
mw. Daphne Dertien (lijsttrekker) – GroenLinks
dhr. Düzgün Yildirim (lijsttrekker) – Solidara

dhr. Martin Reesink (fractievoorzitter) – CDA
dhr. Frank Futselaar (lijsttrekker) – SP
mw. Martha van Abbema – ChristenUnie
mw. Margreet Overmeen – D66

Media worden uitdrukkelijk uitgenodigd verslag te doen van deze avond. Er is ruimte beschikbaar voor TV- en radioverslaggevers. De lijsttrekkers en de initiatiefnemers kunnen tijdens de pauze, maar ook voor of na het debat geïnterviewd worden door uw verslaggevers.
Graag verzoeken wij u vooraf aan het debat aan te geven of u gebruik wilt maken van deze
mogelijkheid.
De bijeenkomst is een initiatief van het platform Levensbeschouwing en Religie in Hengelo
en wordt in samenwerking met diverse andere Overijsselse platforms voor levensbeschouwingen en religies georganiseerd.
Contactpersoon voor pers en publiek:
dhr. Enis Odaci (Tel: 06-27074046 / info@humanislam.com)

Deze avond wordt mede georganiseerd door:
Stichting Humanislam & Platform Levensbeschouwing en Religie Hengelo
Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel
Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Enschede
Platform Religies en Levensbeschouwingen Zwolle
Humanistisch Verbond Midden en Zuid-Twente
Raad van Kerken
Islamitisch Maatschappelijk Activeringswerk Overijssel
Protestants Maatschappelijk Activeringswerk in Overijssel

