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NIEUWSBRIEF, OKTOBER 2014
Nieuw: iedere maand de Afdelingsnieuwsbrief!
Kort voor de zomervakantie ben ik gestart met mijn werkzaamheden als voorzitter van
de afdeling Amersfoort-Bunschoten. Daarmee heb ik het stokje overgenomen van Arjan
Lucas die deze rol tijdelijk, maar op voortreffende manier heeft vervult.
De reden dat ik als voorzitter ben begonnen is omdat het bestuur een plan heeft
gemaakt waarmee we de politieke betrokkenheid van leden weer willen aanwakkeren.
Rondom de thema’s zorg, werk en wonen worden werkgroepen gestart die de discussie in
de afdeling gaan bevorderen. Doe mee!
Vanaf nu krijgt u iedere maand een nieuwsbrief van de PvdA Afdeling. Met nieuws vanuit
de afdeling, het bestuur en de fractie.
Het afdelingsbestuur wil de communicatie met de leden en tussen de leden onderling
verbeteren. Het verzenden van een maandelijkse (e-mail) nieuwsbrief is daar een
onderdeel van. Verder wordt gewerkt aan het verbeteren van de website en het uitgeven
van het afdelingsblad PvdAktie. Heeft u ideeën over de communicatie binnen de PvdA
Afdeling Amersfoort-Bunschoten, of wilt u daar aan mee werken? Laat het weten via
secretaris@pvda-amersfoort.nl

BBQ als geslaagde seizoenstart
Op zondagmiddag 7 september jl. waren zo‘n 50
afdelingsleden bijeen voor de traditionele BBQ als aftrap van
het nieuwe politieke seizoen. Hierbij waren bekende maar ook
een aantal nieuwe gezichten. Na de informatieve
startbijeenkomst van de werkgroepen Zorg, Wonen en Werk
werd het vuur opgestookt en is er gezellig gegeten en
gekletst. Voorzitter Pieter Breuer deed de aftrap van het
politiek seizoen met een openingsspeech, waarna de
aanwezige jubilarissen een speldje en rozen uitgereikt kregen (op de foto ziet u dat Tom
de Man het speldje voor 50 jaren lidmaatschap krijgt van Pieter). We hopen iedereen
weer te zien op de volgende algemene activiteit.

Nieuws uit de fractie
De komende weken staan voor de fractie sterk in
het teken van de gemeentelijke begroting 20152018. Jaarlijks gaat er in de 12
beleidsprogramma’s rond de 470 miljoen euro
om.
Op 10 oktober dienen we feitelijke vragen in over
de begroting, op 14 oktober gaan we in De
Observant het gesprek aan met inwoners,
ondernemers en organisaties. Via de Algemene
Beschouwingen op 4 november (inclusief moties
en amendementen) mondt dit alles uit in een slotdebat en besluitvorming over de
begroting op 11 november. Suggesties zijn welkom !
Op 28 november gaat de fractie verhuizen naar een nieuwe plek op de begane grond van
het Oude Stadhuis, naast de trouwzaal.
De fractie heeft besloten z.s.m. een fractiemedewerker aan te stellen met een flexibel in
te vullen dienstverband van gemiddeld 8 uren per week. Nadere informatie is vanaf 13
oktober beschikbaar op de website http://pvda-amersfoort.nl/

Overlijden Jan Haverkort
Toch nog onverwacht is zaterdagochtend 11 oktober Jan Haverkort op 63-jarige leeftijd
overleden. Jan had eerder een kankervariant overwonnen, maar vorige week werd een
niet-behandelbare variant geconstateerd.
Na zijn wethouderschap in Haarlem, is Jan naar Amersfoort verhuisd. Ook hier werd Jan
actief in de PvdA en had hij vaak een actieve inbreng op ledenvergaderingen en
partijbijeenkomsten. De kennis en ervaring die Jan in Haarlem had opgedaan, heeft
bijgedragen aan een levendige discussie en een betere besluitvorming in de partij. Jan is
veel te jong van ons heengegaan. Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte toe!

Bron foto: Haarlems Dagblad, 12 oktober 2014

Werkgroep Werk van start!
Donderdagavond 2 oktober jl. was de startbijeenkomst van de
Werkgroep Werk. Tien enthousiaste partijgenoten die de komende tijd
gaan praten en idëeen uitwerken over (meer) werk en werkgelegenheid
in Amersfoort.
Gedurende 2015 gaat deze werkgroep een aantal activiteiten ontplooien.
Zo wordt gedacht aan werkbezoeken, de organisatie van een politiek
café, een presentatie tijdens een ledenvergadering, e.d.
Doe mee en meld je aan via gert.koudijs@pvda-amersfoort.nl.
De eerstvolgende bijeenkomst is eind november.

Werkgroep Wonen van start!
Afgelopen donderdag (9 oktober) is de Werkgroep
Wonen van start gegaan. Met ruim 10 leden van
de afdeling hebben we gebrainstormd over de
onderwerpen die belangrijk zijn in het
woondomein en waar wij ons over willen laten
horen. Zo hebben wij gesproken over de rol van
de corporaties, leefbaarheid in de buurt en de
prestatieafspraken die onlangs zijn gemaakt
tussen de gemeente Amersfoort en de
corporaties. De komende maanden gaan we aan
de slag met de onderwerpen en de activiteiten die we daarom heen willen ontplooien. Dit
kan variëren van het inbrengen van een motie op het congres tot het organiseren van
een café rondom een thema(’s). Wil je aansluiten? Dat kan! Meld je aan via
marieke.de.kogel@pvda-amersfoort.nl. De volgende bijeenkomst is op 20 november
(o.v.b.).

Uit de Campagnecommissie
Campagnevoeren mag leuk zijn!
Contact in buurten en straten, contact met mensen en
organisaties, contact én publiciteit, daar draait het om
in de permanente campagne. De permanente
campagne zorgt ervoor dat we zichtbaar zijn op straat,
ook buiten verkiezingstijd. Contact maken is vooral
leuk; contact maken met PvdA leden, samen met
raadsleden aan de slag voor de PvdA en bijzondere
ontmoetingen met Amersfoorters op straat of tijdens
bijeenkomsten. Dat is campagnevoeren! De
permanente campagnecommissie schrijft nu aan een campagneplan met acties en
bijeenkomsten. Heb jij ook leuke ideeën e.d.? Sluit je dan nu aan! Mail naar:
secretaris@pvda-amersfoort.nl
Maar campagne voeren is vooral doen. Daarom gaat de campagnecommissie samen met
de landelijke campagneleider Pieter Paul Slikker en de fractie, op 15 november
deelnemen aan de grote landelijke canvasactie. Wil je contact maken binnen en buiten de
PvdA? Dat kan! Meld je aan bij Bert Veenstra secretaris@pvda-amersfoort.nl.

Doe mee: Instapprogramma!
Begin volgend jaar start de PvdA Afdeling AmersfoortBunschoten een instapprogramma.
Bestemd voor partijgenoten die nog niet zo lang lid
zijn van de partij en voor alle afdelingsleden die meer
willen weten over hoe het werkt in de PvdA en in de
lokale politiek.
Het instapprogramma bestaat uit 4 à 5 bijeenkomsten
in de periode januari t/m april 2015. Als je mee doet
komt je meer te weten over bijvoorbeeld:
* hoe werkt de fractie en de gemeenteraad?
* hoe werkt de provincie, de tweede kamer, het Europarlement?
* wat zijn de lijntjes met de provincie, het gewest, de Statenfractie?
* hoe zit de PvdA landelijk in elkaar, op welke plekken en op welke manier kan ik actief
worden?
Aan het programma wordt momenteel de laatste hand gelegd. Heb je ideeën of wil je
meedoen? Laat het weten via: gert.koudijs@pvda-amersfoort.nl.
Deelnemen aan het instapprogramma is leuk, gezellig, leerzaam en gratis!

Ledenvergadering: donderdagavond 27 november a.s.
Graag nodigen wij u uit voor de ledenvergadering op 27 november
in de Amershof. Tijdens de ledenvergadering zullen we onder
andere stilstaan bij de komende verkiezingen voor de Provinciale
Staten, waarvan het verkiezingsprogramma bijna klaar is. Rob van
Muilekom, de voorzitter van de programmacommissie, zal een korte
toelichting geven op het programma. Natuurlijk is er gelegenheid
tot het stellen van vragen. Daarnaast zullen Fleur Imming en Louis
de la Combé stilstaan bij de veranderingen in de (jeugd)zorg die per
1 januari 2015 zullen ingaan. De definitieve agenda volgt nog, maar
reserveer alvast: 27 november, 20.00 – 22.00, Amershof in
Amersfoort. Tot dan!

Agenda

Activiteit
Politieke ledenraad in Amersfoort (Landelijk
bijeenkomst)
Canvas/ campagneactie
Werkgroep Wonen
Werkgroep Werk
Algemene ledenvergadering
Werkgroep Zorg

Datum
25 oktober 2014
15 november 2014
20 november 2014 (o.v.b.)
Eind november
27 november 2014
4 december 2014

Canvas/ campagneactie

31 januari 2015

Canvas/ campagneactie

28 februari 2015

Canvas/ campagneactie

7 maart 2015

Canvas/ campagneactie

14 maart 2015

Verkiezingen Provinciale Staten

18 maart 2015

