
Ombudsteam PvdA Lelystad
lelystad.pvda.nl

Wordt u gemangeld in het woud van regelgeving?
Ziet u door de bomen het bos niet meer?

Misschien kan het Ombudsteam van de PvdA u helpen weer de juiste weg te vinden!
Het Ombudsteam is een initiatief van de PvdA Lelystad en is bedoeld om u te helpen, als 
u een vraag of een probleem heeft waar u zelf niet meer uitkomt. Ons team bestaat uit 
deskundige leden van de PvdA. De namen staan op de website van de PvdA Lelystad.

Hoe bereikt u ons? 
U kunt naar ons spreekuur komen. Iedere 1e en 3e maandag is er spreekuur van 19.00 
tot 20.00 uur in Atolplaza, Schor 1-9. Voor het spreekuur hoeft u geen afspraak te 
maken. 
In de maanden juli en augustus zijn er geen spreekuren. Buiten de spreekuren om kunt u 
ons bereiken via telefoonnummer 06-12427625 of via de mail
ombudsteam@pvdalelystad.nl.



Ombudsteam PvdA Lelystad
lelystad.pvda.nl

Spelregels:
- Iedereen in Lelystad kan gebruik maken van het Ombudsteam
- De hulp van het Ombudsteam is gratis
- U hoeft geen lid van de PvdA te zijn
- Iedere 1e en 3e maandag van de maand is er spreekuur in Atolplaza van 19.00 tot 20.00 uur
- Een afspraak maken is niet nodig
- In de maanden juli en augustus zijn er geen spreekuren
- Buiten de spreekuren is het Ombudsteam te bereiken via 06-12427625 en ombudsteam@pvdalelystad.nl
- Het Ombudsteam heeft een verwijzende functie naar instanties die u het beste kunnen helpen
- U blijft zelf altijd verantwoordelijk voor de kwestie die u aandraagt
- Er wordt geen dossier gevormd
- Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld
- Voor de hulp die het Ombudsteam biedt, wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard

Zie ook lelystad.pvda.nl
Facebook en twitter: OmbudsteamLLS

Onze hulp is gratis!
Aan de hulp die wij bieden zijn 
geen kosten verbonden. Ook hoeft 
u geen lid te zijn van de PvdA. Wij 
helpen iedereen! Als u dat prettig 
vindt kunt u ook iemand meenemen 
als u op ons spreekuur komt.


