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Beste collega,
 
Onderstaande mail hebben wij zojuist verzonden naar onze ketenpartners die betrokken
zijn bij Armoede en Schuldhulpverlening.
Ik wil jullie vragen deze datum door te geven aan de leden van het college en van de
raad.
 
Bedankt!
 
Met vriendelijke groet, Sascha van den Brink
Team MO
 
Beste lezer,
 
Een week geleden hebben we met elkaar nagedacht over armoede en
schuldenproblematiek in Papendrecht.
Maar liefst 40 deelnemers woonden de bijeenkomst bij. We dachten na over nieuwe
acties om mensen een steuntje in de rug te bieden en problematische schulden te
voorkomen.
 
Kon u niet aanwezig zijn? U kunt een verslag van de bijeenkomst vinden op de website
van de gemeente Papendrecht.
In de bijlage vindt u de opbrengst van de tafelsessies. We gaan deze opbrengst
meenemen in het opstellen van de nieuwe actieagenda.
Daarnaast roepen we u op nu al met elkaar verdere stappen te zetten in acties die we
direct kunnen realiseren. Uiteraard denken de leden van de werkgroep hierin graag met
u mee.
 
De bijeenkomst van afgelopen week vroeg om een vervolg. En die komt er! We zullen
tijdens de vervolgsessie de nieuwe actieagenda in het kader van armoede presenteren.
Ook willen we met elkaar, op basis van alle geopperde ideeën, een verdiepingsslag
maken op kansrijke initiatieven waar we de komende periode mee kunnen starten.
 
Daarom willen we u vragen om de volgende datum in uw agenda te reserveren:
 

                         Donderdag 17 februari 2022, 14.30 –
17.00
 
Meer informatie over de invulling van de bijeenkomst en het programma zult u op een
later moment ontvangen.
Dan zal ook worden aangegeven waar de bijeenkomst georganiseerd wordt.
Hebt u vragen over of tips voor de bijeenkomst?
U kunt contact opnemen met Jesse Westerbeke (gemeente Papendrecht) via
j.westerbeke@papendrecht.nl of 06-37175952.
 
Met vriendelijke groet,
 
Werkgroep 'Gezinnen en kinderen in armoede Papendrecht'
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Met vriendelijke groet,
 
Sascha van den Brink
Team Maatschappelijke ontwikkeling
 
06-36 20 59 55
 
Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag.

Gemeente Papendrecht
Bezoekadres:
Markt 22
3351 PB PAPENDRECHT
www.papendrecht.nl
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