
OVERIJSSEL SAMEN WERKEN & LEVEN

WERK MAKEN 
VAN ERFGOED

Ons project:

Panden die Overijssel smoel en karakter 
geven zetten we op een monumentenlijst. 
Voor het opknappen van die gebouwen, 
ons cultureel erfgoed, roepen we een 
restauratiefonds in het leven. Bedrijven in 
de bouw en restauratie koppelen we aan 
jongeren en ouderen zonder werk. 

Samen werken ze aan behoud en herstel 
van ons mooie Overijssel. Zo snijdt het mes 
aan twee kanten: nieuwe banen ontstaan 
en oude glorie herleeft:

(1) Banen in de bouw: 2500 
 leer-werkplekken in Overijssel
(2) Behoud van een mooi Overijssel   
 met karakteristieke panden

Lees het hele programma op 
overijssel.pvda.nl



     STEM PVDA OVERIJSSEL!

De opgave voor Overijssel:

De Sassenpoort in Zwolle of de Oude 
Ambachtschool in Enschede; het zijn 
voorbeelden van de gebouwen die 
Overijssel smoel geven. 

Helaas zijn veel van deze monumentale 
gebouwen in slechte staat. Ze staan 
jarenlang leeg en dreigen te vervallen. 

Tegelijkertijd is er nog maar weinig werk 
in de bouw, bouwvakkers zitten werkloos 
thuis en jongeren vinden amper een sta-
geplek of eerste baan. 

Vakmensen in de bouw zien het verval 
met lede ogen aan, hun handen jeuken 
om aan de slag te gaan. 

De PvdA vindt dat dit niet langer kan. 
We gaan werk maken van erfgoed!

Discussieer mee via facebook.com/pvda.overijssel & 
@pvdaoverijssel

Onze aanpak:

De PvdA Overijssel wil het tij keren met 
het project ‘werk maken van erfgoed’.

Wij laten de panden die Overijssel smoel 
geven niet langer verpauperen. 
Monumentale kerktorens en 
beeldbepalende gebouwen zetten we op 
een provinciale monumentenlijst. 

Voor het opknappen van die gebouwen, 
ons cultureel erfgoed, richten we een 
restauratiefonds op. Hieruit betalen we de 
opknapbeurt voor ons cultureel erfgoed. 
Daarbij koppelen we jongeren en ouderen 
zonder werk aan bedrijven in de bouw en 
restauratie. We betrekken hierbij de
natuurlijke partners op het gebied van 
erfgoed zoals RIBO en Oversticht.

Samen werken we op deze manier aan 
behoud en herstel van ons mooie 
Overijssel. 

Zo snijdt het mes aan twee kanten: 
nieuwe banen ontstaan en oude glorie 
herleeft!


