Wat vragen we van u?
Veel inwoners maken gebruik van allerlei voorzieningen en
hebben hier veel ervaring mee opgedaan. Het is ook bekend
dat inwoners elkaar graag ondersteunen en weten wat ze hierbij
nodig hebben. Van deze kennis en ervaring maken we graag
gebruik. Dat betekent dat wij u van harte uitnodigen om mee te
praten. U kunt dan denken aan onderwerpen als welzijn, individuele hulpmiddelen, aangepaste woningen, allerlei vormen van
jeugdhulp, schuldhulpverlening, enz..
Wij nodigen u nadrukkelijk uit om contact met ons op te nemen met uw ideeën voor verbetering.

Contactgegevens
Meer informatie vindt u op onze website:
www.participatieraadbeverwijk.nl.
Wilt u met ons meedenken?
Schroom dan niet en neem contact met ons op.
Dat kan via info@participatieraadbeverwijk.nl.

Gaat het welzijn van
de inwoners van Beverwijk
u ook aan het hart?
Doe en denk dan mee!

Wie zijn we?

Hoe gaan we dit doen?

Wij zijn de Participatieraad van Beverwijk. Een groep van onafhankelijke inwoners met diverse achtergronden. Wij vinden het belangrijk dat inwoners meedenken over voorzieningen en regelingen
die nodig zijn om op een prettige manier in Beverwijk te kunnen
wonen. Dit betreft alle onderwerpen die te maken hebben met
welzijn, werk en inkomen, jeugd en de sociale leefomgeving.

Wij geloven er in dat alle partijen samen betere plannen kunnen maken. Dus gaan wij een brug slaan tussen betrokken
inwoners, zorg- en welzijnsorganisaties en medewerkers van de
gemeente. Om gezamenlijk over belangrijke thema’s in gesprek
te gaan. Zodat er plannen gemaakt worden waar inwoners echt
iets aan hebben en iedereen mee kan blijven doen in zijn of
haar woonomgeving.

Wat doen we?
De kerntaak van de Participatieraad is het adviseren van de gemeente hoe zij geïnteresseerde bewoners kunnen betrekken bij
haar plannen. Iedereen doet er toe en moet kunnen meedoen in
de samenleving, ongeacht een beperking, afkomst, leeftijd of het
inkomen. We vragen ook zorg- en welzijnsorganisaties met ons
mee te denken.

De Participatieraad gaat het overleg zo goed mogelijk organiseren, bijvoorbeeld aan de overlegtafel, of digitaal, of via een
peiling. En we informeren u regelmatig over de voortgang van
de onderwerpen en activiteiten waar we mee bezig zijn of bezig
gaan. Maar u bent aan het woord!

