
 

 

Fotopuzzeltocht Dinxperlo  

 

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 natuurlijk pal op de 
grens. Uniek punt in Dinxperlo. 
De geschiedenis komt je van 
alle kanten tegemoet. Hier is 
het echte Dinxperwick. PP wil 
dat het thema “grens” sterk 
verbonden blijft aan 
Dinxperlo. Net zoals “vrijheid” 
aan Aalten en “boeken en 
cultuur” aan Bredevoort.  



 



 

 

Foto 2  

Oudere inwoners willen vaak 
zo lang mogelijk thuis wonen. 
Goede hulp en ondersteuning 
is dan nodig om veerkracht te 
behouden en eenzaamheid 
tegen te gaan. Als het niet 
meer gaat moeten er 
voldoende verzorgingsplekken 
zijn. PP is blij met de 
uitbreiding van 
verzorgingsplekken van 



Careaz. PP wil graag een 
uitvraag voor ideeën voor 
“Dinxperlo” invulling van de 
Taverne.  

 



 

 

 

Foto 3  

Nooit meer, nie wieder. De 
sporen van antisemitisme, 
fascisme worden levend 
gehouden als waarschuwing. 
PP wil een inclusieve 
samenleving waar iedereen er 
mag zijn. Diversiteit, tolerantie 
en hulpvaardigheid in alle 
facetten is voor PP het echte 
“naoberschap”.  



 
 

 

 

 

 

 

Foto 4  

Mooie combinatie van 
onderwijs- en 
educatievoorzieningen. Fijne 



architectuur en natuurlijke 
omgeving. Bovendien nieuwe 
duurzame sociale 
huurwoningen aangrenzend. 
PP wil heel graag dat scholen 
meer zijn dan een 
klassenverzamelgebouw, maar 
uitgroeien tot integrale 
kindcentra. Daar kunnen 
kinderen spelen, leren en 
samen zijn.  



 

 

 

 

 



Foto 5  

Nog zo’n voorbeeld van Duits- 
Nederlandse samenwerking. 
Steeds meer werken politie, 
brandweer en ambulance 
samen met collega's uit 
Duitsland. Ondanks de 
verschillen in cultuur en 
regels. PP wil graag grenzen 
slechten. Het gaat om de 
inwoners en de bedoeling, niet 
om de regels en wetten.  

 



 

 

 

Foto 6  

Voorzieningen op het gebied 
van gezondheid en leefstijl 
dicht bij elkaar. Een heel mooi 
voorbeeld ”Welzijn op recept”. 
De huisarts schrijft geen 
medicijnen of specialist voor, 
maar een beweegprogramma, 
welzijnsactiviteiten met een 
coach. PP wil meer aandacht 
voor gezondheidspreventie.  



 

 

 

 

 

 



Foto 7  

Een inloopvoorziening, een 
ontmoetingsruimte, een 
centrum “waar het gebeurt” is 
nodig in elke kern. Overdag 
bijvoorbeeld voor mensen die 
even aanspraak zoeken, ’s 
avonds bijvoorbeeld voor 
verenigingsactiviteiten. PP wil 
blijvende steun voor deze 
voorzieningen vooral als het 
gaat om activiteiten die te 
maken hebben met 
samenlevingsopbouw en  



ondersteuning van kwetsbare 
inwoners.  

 

 

 



Foto 8 

Fietsers en voetgangers voelen 
zich vaak onveilig in de 
bebouwde kom. We denken 
nog te vaak vanuit het belang 
van de automobilist. PP is 
voorstander van fietsstraten. 
Maar ook pleiten wij voor een 
30 km zone in alle kernen.  

 

 



 

Foto 9  

Einde van de fotopuzzeltocht. 
Sport is een middel. Een 
middel tot bewegen, 
gezondheid, samenwerking en 
teamgeest. PP is voorstander 
van het aan elkaar knopen van 
sportvoorzieningen. Zoals bij 
het sportlint.  

 
 


