
Samen  
 
Wij staan voor een open en diverse samenleving, waarin iedereen zich naar wens kan ontplooien. Een 

verbonden en inclusieve samenleving waar plek is voor iedereen ongeacht achtergrond, sekse of seksuele 

geaardheid. Iedereen doet mee en draagt bij naar eigen mogelijkheden. 

Wij blijven van mening, dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met de inzet van vrijwilligers. Er wordt 
een groot beroep op hen gedaan, en het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. Het is 
belangrijk een goede match te vinden tussen hulpvragers en vrijwilligers. “Match voor vrijwilligers” levert 
daarbij belangrijke ondersteuning.  
Bij een inclusieve samenleving hoort ook het leren omgaan met verschillen tussen mensen. De PvdA wijst 
elke vorm van discriminatie af. Voor ons is ieder mens even waardevol. Ongeacht de achtergrond of 
seksuele geaardheid moet iedereen dezelfde kansen hebben, of het nu gaat om onderwijs, werk, wonen of 
vrije tijdsbesteding.  
Tegen discriminatie moet worden opgetreden, slachtoffers krijgen hulp en bovenal zetten we in op 
preventie. Tot welke groep je behoort en waar je wieg heeft gestaan, bepaalt voor een groot deel je 
culturele identiteit. Je culturele identiteit kan bepalend zijn voor je kansen op de arbeidsmarkt of hoe je 
bejegend wordt. Voor de PvdA is dat onacceptabel.  
Bij de opvang van vluchtelingen in Nederland is er een groot beroep gedaan op de lokale samenleving. Tal 
van initiatieven hebben de vluchtelingen welkom geheten. De komst van vluchtelingen stelt eisen aan de 
wijze, waarop we onze inwoners betrekken en informeren. 
  
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode, dat 
 

 Wij het werk van de vele vrijwilligers in Venray blijven ondersteunen en waarderen.  

 Binnen onze gemeentelijke organisaties en de organisaties waarmee wij samenwerken, eisen 
worden gesteld aan de diversiteit in hun personeelsbeleid.  

 Eenzaamheid en depressie vooral onder jeugd en ouderen vroegtijdtijdig gesignaleerd en 
opgepakt wordt.  

 Wij taalonderwijs en (vrijwilligers)werk voor vluchtelingen ondersteunen.  

 


