
 

 

Fotopuzzeltocht Bredevoort  

 
Je kunt met behulp van de 
omschrijvingen en de foto’s 
deze route lopen. Maak een 
selfie bij één 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 
Het aantal ouderen met 
(beginnende dementie) 
verdubbelt in de komende 20 
jaar.  
Er zijn te weinig plekken en er 
is te weinig personeel. We 
moeten nu nadenken over 
oplossingen. PP wil weer een 
gewoon bejaardentehuis, 
hofjes en zgn. kangaroo-
woningen. 



 
 
 
 
 
 
 



Foto 2 
Kunst en cultuur zijn 
voorwaarde voor groei en 
welzijn van mens en 
samenleving. Door corona is er 
veel achterstand opgelopen. 
PP wil kleinschalige kwalitatief 
goede kunst en cultuur 
ondersteunen. 
 



 
 
 
 
 
 
 



Foto 3 
Natuurlijk worden bomen oud 
en waaien om of moeten 
gekapt worden. Bomen zijn 
van levensbelang, juist in de 
bebouwde kom.  
PP wil meer bomen in de 
bebouwde kom. 
 



 
 
 
 
 
 
 



Foto 4 
Wonen is topprioriteit no. 1.  
Er is vooral behoefte aan 
betaalbare huurwoningen 
voor starters en senioren.  
PP zit niet te wachten op 
appartementen van meer dan 
5 ton in het open landschap. 
 



 
 
 
 
 
 
 



Foto 5 
Recreatie is van belang voor 
eigen inwoners en bezoekers. 
Wel passend bij aard en schaal 
van het landschap. PP is voor 
verdere natuurontwikkeling 
van Schootsveld via Slingeplas 
en Groote Goor naar 
Korenburgerveen.  
Trots en blij dat de 
grootschalige pretparkplannen 
zijn tegengehouden. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



Foto 6 
Een pareltje van Bredevoort. 
PP is trots op het behoud van 
dit stukje industrieel erfgoed.  
Dankzij onze inzet behouden. 
Met betaalbare huurwoningen 
en een essentiële 
winkelvoorziening voor de 
inwoners. 
 



 
 
 
 
 
 
 



Foto 7 
Einde van de fotopuzzeltocht.  
Mooie nieuwe initiatieven in 
het centrum.  
Nodigt uit tot cultuur op en 
rond het plein.  
PP wil wel dat toeristen hun 
auto’s buiten het centrum 
parkeren. 
 



 


