
Samen meedenken over een fijne 
gemeente
 
De Adviesraad Samenleving-Olst Wijhe bestaat uit een 
groep enthousiaste vrijwilligers die samen denken over 
thema’s in het Sociaal domein. Hierover stuurt de 
Adviesraad gevraagd en ongevraagd adviezen naar het 
College van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente. De Adviesraad bestaat uit drie werkgroepen:  

Wat kunt u verwachten op 10 
november? 

De Informa ebijeenkomst wordt geopend door de 
voorzi er van de Adviesraad Samenleving Harm Pol. Hij 
gee  het woord aan de nieuwe wethouder van het 
Sociaal Domein: Judith Compagner. Daarna zijn er een 
aantal tafels waar u langs kan lopen. 

Informa ebijeenkomst 10 november 

17.30-19.00 uur Holstohus in Olst (inloop 17.00 uur met 
soep en broodje). 
20.00-21.30 uur Langhuus in Wijhe (de koffie staat 
klaar!). 

Opgave vooraf wordt op prijs gesteld. U kunt dit doen 
door te mailen naar  
info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl 
of te bellen naar Karin Köster 06 36157855. 

Op zoek naar meningen, ideeën en 
nieuwe leden 

De Adviesraad Samenleving is al jd op zoek naar 
meningen en ideeën vanuit de Samenleving. Deze 
worden merendeels meegenomen in de adviezen die de 
raad uitbrengt. Naast deze meningen en ideeën zoekt 
de Adviesraad momenteel ook nieuwe leden.  

De informa ebijeenkomsten zijn er op gericht om zowel 
meningen en ideeën op te halen, en in het liefste ook 
nieuwe adviesraadsleden. Mocht u geïnteresseerd zijn 
in het werk van de Adviesraad en op 10 november 
verhinderd zijn, dan praten wij u graag op een ander 

jds p bij. 

Mocht u wel een mening of idee hebben, maar liever 
geen Adviesraadslid worden, schroom niet om dan ook 
naar de Informa ebijeenkomsten te komen. Uw mening 
telt, uw idee is welkom! 

Praat met ambtenaren over het gemeentelijke beleid 
Maak kennis met de nieuwe wethouder 
Bezoek de tafel van de Adviesraad en laat u 
informeren over hun werk 
Bekijk de adviezen die de Adviesraad verstuurt 
Bespreek verschillende thema’s met leden van de 
Adviesraad 
Breng eigen punten in op het gebied van het Sociaal 
domein (de leden van de Adviesraad horen graag van 
u) 

De bijeenkomst vindt van 17.30-19.00 uur plaats in Olst 
en van 20.00-21.30 uur in Wijhe. 

Meld u aan! 

de werkgroep Par cipa e (adviseert o.a. over het 
minima- en armoedebeleid, arbeidspar cipa e en 
andere vormen van deelname aan de samenleving 
van kwetsbare inwoners) 

de werkgroep Wmo (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning, met hoofddoelen wonen, zorg en 
welzijn) 

de werkgroep Jeugd (over verschillende face en van 
Jeugdhulp). 

In de werkgroepen zi en gebruikers van de verschillende 
regelingen en mensen die er met een overview naar 
kijken en adviezen kunnen schrijven. De combina e 
ervan maakt het een waardevolle Adviesraad. Samen 
denken zij mee over het leven in een fijne gemeente, 
voor iedereen. De Adviesraad zoekt nieuwe leden, denkt 
u eens met ons mee? 
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Zie voor meer informa e: 
www.adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl  


