
    

  
Save-the-date 

Vooraankondiging themabijeenkomst 

 
WELKE PRIORITEITEN STELLEN ADVIESRADEN 
SOCIAAL DOMEIN IN DE PERIODE 2022-2026? 

 

Wanneer:  dinsdag 29 maart 2022 

Tijd:    van 19.30 tot 21.30 uur 

: Locatie:    Sittard, meer info volgt  

   
 
Het overleg Adviesraden Sociaal Domein Zuid Limburg i.s.m. Burgerkracht 
Limburg, nodigt de leden van alle adviesraden sociaal domein in de provincie 
Limburg, (Wmo-raden, participatieraden, jeugdraden/-panels, cliëntenraden) van harte uit 
om deel te nemen aan deze bijeenkomst. 
 
GGGGraag raag raag raag gaan wijgaan wijgaan wijgaan wij    samensamensamensamen    in gesprekin gesprekin gesprekin gesprek    met jou met jou met jou met jou over de rol van adviesraden rond onderwerpen als:over de rol van adviesraden rond onderwerpen als:over de rol van adviesraden rond onderwerpen als:over de rol van adviesraden rond onderwerpen als:        

• Wonen en Leefbaarheid in wijk, kern, stadsdeel 
• Bestaanszekerheid en kansengelijkheid 
• Vertrouwen | relatie inwoners met hun gemeente 

 

Leidraad voor de bijeenkomst is het discussiestuk: ‘: ‘: ‘: ‘Welke prioriteiten stellen de advieWelke prioriteiten stellen de advieWelke prioriteiten stellen de advieWelke prioriteiten stellen de adviesraden sraden sraden sraden 
sociaal domein voor 2022sociaal domein voor 2022sociaal domein voor 2022sociaal domein voor 2022----2026202620262026’’’’, van de Koepel ASD, opgesteld door Henk Beltman. Hij is 
tevens de inleidend spreker en avondvoorzitter. Na aanmelding voor de bijeenkomst 
ontvangt je alvast deze notitie.  

Als lid van een adviesraad/cliëntenraad sociaal domein ga je naar huis met handreikingen 
om lokaal het gesprek aan te gaan over de te stellen prioriteiten in het sociaal domein.  

Zorg dat je erbij bent om samen sterker te staan voor de burgers van je eigen gemeente!Zorg dat je erbij bent om samen sterker te staan voor de burgers van je eigen gemeente!Zorg dat je erbij bent om samen sterker te staan voor de burgers van je eigen gemeente!Zorg dat je erbij bent om samen sterker te staan voor de burgers van je eigen gemeente!        

 
Aanmelden kan al!  

Graag ontvangen wij jou en (collega) leden tijdens deze avond. De definitieve uitnodiging 
volgt. Zorg dat je verzekerd bent van een plek (want er is een maximum van 60 personen) 
door je direct aan te melden via een mail aan: Wilmapelz@burgerkrachtlimburg.nlWilmapelz@burgerkrachtlimburg.nlWilmapelz@burgerkrachtlimburg.nlWilmapelz@burgerkrachtlimburg.nl    . . . . Voor 
meer informatie kun je terecht bij Resi Penders, Burgerkracht Limburg tel. 06 34 57 60 74 of 
Rene Suijkerbuijk Burgerkracht De Pijler tel. 06 5807 3018. 

 
De voorbereidingsgroep ASD ZL  
I.s.m. Burgerkracht Limburg - Burgerkracht De Pijler 


