
 
 

Fotopuzzeltocht Aalten 

 

Je kunt met behulp van de 
omschrijvingen en de foto’s 
deze route lopen. Maak een 
selfie bij een of meer duidelijk 
herkenbare plekken. Stuur 
deze naar 
secretariaat@progressieve- 
partij.nl (bij veel foto’s even 



verpakken in we-transfer). Een 
jury kiest de 5 leukste selfies 
uit en we komen een kadootje 
brengen.  

 

Je loopt van foto naar foto. De 
beschrijving helpt je 
waarschijnlijk en geeft meteen 
aan waarom deze plek zo 
bijzonder of belangrijk is.  

 

 

Start  

  



Foto 1  

Start (bij de plek die in 1281 al 
in een oorkonde aan de 
“Heerlijkheid Bredevoort” 
werd genoemd).   
Veel algemeen toegankelijke 
voorzieningen maken deel uit 
van de “sociale basis” van 
onze samenleving. De 
activiteiten worden veelal 
uitgevoerd door vrijwilligers 
die op die manier 
“participeren” in de 
samenleving. PP vindt een 
goede sociale basis van groot 



belang en wil om reden van 
preventie daarin blijvend 
investeren. 

 
  



Foto 2  

Een van de industriële 
monumenten die de 
gemeente Aalten rijk is. Dwars 
tegen de wil van de meerder-
heid van de raad en (toen-
malig) college in, bleef PP 
pleiten voor restauratie van 
dit waardevolle project. PP is 
er erg trots op dat dat gelukt 
is, ondanks de jarenlange 
waaiende tegenwind.  



 
  



Foto 3 

(Binnen)sport is een middel 
voor ontmoeting, beweging en 
teamgeest. Je leert samen te 
werken, je lichamelijk en 
geestelijk te ontwikkelen en 
daardoor je nuttig te voelen 
voor de maatschappij. PP pleit 
voor de inclusieve 
sportvereniging waar plaats is 
voor iedereen  

  



 
  



Foto 4  

Aan de rand van het dorp een 
mooie voorziening voor 
mensen met een meervoudige 
beperking. Een fijne plek om 
te wonen, bezig te zijn in 
dagbesteding en te werken.  
PP wil graag dat 
woonvoorzieningen voor 
mensen met een beperking 
ook uitnodigend zijn voor de 
buurt. De nieuwe beweegtuin 
is een mooi voorbeeld.  



 
  



Foto 5  

Combinatie van 
sportvoorzieningen heeft 
zoveel voordelen. Hier kunnen 
jeugdigen maar ook ouderen 
in aanraking komen met 
allerlei verschillende vormen 
van sport. PP noemt deze 
voorzieningen “een buurthuis 
zonder dak”: dat is precies wat 
het moet zijn.  



 
  



Foto 6 

PP is voorvechter van een 
inclusieve arbeidsmarkt. We 
bedenken, steunen veel 
ontwikkelingen die deze 
arbeidsmarkt, waarop plaats is 
voor iedereen, dichterbij 
brengt. Bijvoorbeeld het 
project “simpel switchen”. 
Daarin is het gemakkelijker om 
een combinatie te maken van 
bijvoorbeeld dagbesteding, 



beschut werk en werken met 
begeleiding. 

 
  



Foto 6  

Op deze locatie moeten 
veelbelovende plannen 
ontwikkeld worden. 
Bijvoorbeeld het stimuleren 
van kleine, innovatieve 
startende bedrijven. Maar ook 
stageplekken in de 
hoogwaardige technologie. 
Met daarnaast een 
productielocatie waar ideeën 
gerealiseerd kunnen worden. 
PP maakt zich sterk voor klein, 



innovatief, inclusief 
ondernemerschap. 
Ondernemers die “impact” 
willen maken. 

 
 
  



Foto 7  

Jarenlang heeft PP gepleit 
voor 30 km –zones in de 
dorpskernen, vooral in de 
aanloopstraten. Nu is het 
eindelijk zover, gecombineerd 
met nieuw duurzaam 
materiaalgebruik (o.a. asfalt 
met olifantengras). De 
herinrichting geeft ook kansen 
voor meer groen, planten en 
bomen. Heel nodig voor een 
gezond leefklimaat  



 
  



 
 
 
 
 
Foto 8  

De ouderenhuisvesting in 
Nederland is te veel in hokjes 
met schotten ertusen 
verdeeld. In dit complex is het 
mogelijk om als partners bij 
elkaar te (blijven) wonen als er 
sprake is van beginnende 
dementie. De regels worden 



opzijgezet en de inwoner(s) 
staat voorop. PP vindt dat dit 
soort experimenten bewijzen 
dat de wet- en regelgeving 
drastisch moet worden 
herzien (door Den Haag) 

 
  



 

 

 

Foto 9  

Vrijheid is het hoogste goed in 
onze democratische 
samenleving. Het is goed te 
weten welke aanvallen op die 
vrijheid in de geschiedenis er 
zijn geweest. En ons bewust te 
zijn van het gevaar van de 
huidige polarisatie. PP steunt 
en onderneemt acties en 
projecten die te maken 



hebben met vrijheid (van 
meningsuiting). 

 

 



Einde van de puzzeltocht op 
de Markt. 


