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Datum verzonden

11 november 2015

Bijlage(n)

Uitnodiging Bijeenkomst Armoede op 24 november 2015

Onderwerp

Geachte heer, mevrouw ,

Hierbij nodig ik u graag uit voor de eerste jaarlijkse bijeenkomst rondom de aanpak van
armoede in onze gemeente. Deze bijeenkomst vindt plaats op:
Dinsdagavond 24 november 2015
Aanvang 20:00
Moskee El Fath
Burgemeester Kremerweg 20 Bodegraven
Vorig jaar in oktober is er door de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk een Ronde
Tafel gesprek Armoede georganiseerd. Een van de uitkomsten van dit gesprek was de
behoefte om een jaarlijkse bijeenkomst te organiseren met de diverse betrokken
organisaties. De bijeenkomst op 24 november as. is de daarmee de eerste van een
reeks jaarlijkse bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomst willen we graag met u in
gesprek over de aanpak van armoede in onze gemeente. Wij zijn daarbij benieuwd naar
uw ervaringen en vragen.
Voor deze bijeenkomst worden verschillende organisaties en instellingen zo breed
mogelijk uitgenodigd. Zo zijn onder andere religieuze instellingen, welzijnsinstellingen,
maatschappelijk werk, stichting Puree, Wmo-raad, charitatieve fondsen en scholen
uitgenodigd.
Graag vernemen wij uiterlijk maandag 23 november of u aanwezig zult zijn bij deze
bijeenkomst.
Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Freek de Haas.
Hij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar via het telefoonnummer
0172-522 522. U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden op het e-mailadres
fdehaas@bodegraven-reeuwijk.nl.
Wij hopen u op dinsdagavond 24 november te mogen verwelkomen.
Met vriendelijke groet,
Martien Kromwijk
Wethouder

Programma
U bent om 20:00 uur van harte welkom in de Moskee El Fath aan de burgemeester
Kremerweg 20 in Bodegraven. De avond start met een korte rondleiding door de
Moskee.
Vanaf 20:30 uur vangt het programma aan met een plenaire opening:

Een inleiding door wethouder Martien Kromwijk;

Een schets van de eerste ervaringen met het armoedefonds door Marianne
Langkamp van het Sociaal Team in Bodegraven-Reeuwijk
Na het plenaire gedeelte worden er een aantal kleinere tafels geformeerd. Met deze
tafels worden twee gespreksrondes georganiseerd.
In de eerste ronde staat het delen van ervaringen rondom armoedebestrijding centraal,
waarbij de volgende vragen worden behandeld:
1. Waar loopt u tegenaan in de aanpak van armoede?
2. Wat is er nodig om deze problemen weg te nemen?
Na de eerste ronde is er een korte pauze.
De tweede ronde staat in het licht van het versterken van het netwerk rondom de
aanpak van armoede in onze gemeente:
1. Hoe kunnen we elkaar beter vinden?
2. Op welke manier organiseren we een sluitend netwerk rondom de aanpak van
armoede in onze gemeente?
De uitkomsten van deze discussietafels worden teruggekoppeld in een afsluitend plenair
gedeelte. De verwachting is dat de avond tussen 22:00 en 22:30 uur afgelopen is.

Pagina 2/2

