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Woord van de voorzitter: Waarden
Elke godsdienst kent extremisten. Elk
land kent achtergestelden. En de
combinatie van beiden kan dodelijk
zijn. Dat laten de tragische
gebeurtenissen in Parijs weer eens
zien. Er valt niets goed te praten aan
het doden van mensen die hooguit in
woord en beeld zaken aan de kaak
stellen. Ook al wordt dat als
provocerend of agressief ervaren. De
lafhartige moord op journalisten,
cartoonisten en bezoekers van een supermarkt maakt wel weer duidelijk waar het écht
om gaat: de bescherming van waarden die een paar eeuwen geleden zo zijn
verwoord: ‘Ik mag het niet eens zijn met wat u zegt, maar ik zal blijven vechten tot de
dood voor u om te zeggen wat u wil.' In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw
is er hard gestreden om deze waarde voor iedereen geldend te maken. Nu moeten we
opstaan om die te verdedigen.
“De liefde is sterker dan haat”

Pieter Breuer

Nieuwjaarsreceptie: 24 januari 2015.
Het bestuur van de PvdA afdeling Amersfoort-Bunschoten en de
PvdA-fractie in de Amersfoortse gemeenteraad nodigen u uit voor
de Nieuwjaarsreceptie. Deze wordt georganiseerd samen met het
PvdA Gewest Utrecht. Te gast is onder meer Rob van Muilekom,
lijsttrekker bij de a.s. Provinciale Staten verkiezingen.
Zaterdag 24 januari a.s., van 16.00 tot circa 17.30 uur. In
Nieuwe Erven, Heiligenbergerweg 144, Amersfoort

Landelijk Congres: 17 en 18 januari
Op 17 en 18 januari staat het halfjaarlijkse landelijk
congres weer op de agenda. Ook ditmaal weer met een
interessant programma, waaronder de aftrap van de
waterschapsverkiezingen en de verkiezingen voor de
Provinciale Staten (en Eerste Kamer). Natuurlijk zijn we
graag goed vertegenwoordigd op het congres met zoveel
mogelijk leden. Bert Veenstra zal als
afdelingsvertegenwoordiger aanwezig zijn op het
congres. Mocht je ook gaan, laat het hem dan weten via:
secretaris@pvda-amersfoort.nl.

Nieuws uit de fractie: Of je nu Charly heet of niet
Vooruitkijkend op het nieuwe jaar zou ik het zo
graag willen hebben over de verworvenheden van
de sociaal-democratie: over bestaanszekerheid,
over gelijke kansen op een leven in vrijheid, over
goed werk voor iedereen. Want dat is waar we als
PvdA altijd voor moeten staan. En ook in 2015 zal
de fractie daar zijn uiterste best voor doen.
En natuurlijk wil ik het ook graag hebben over
binding, over samenhang tussen mensen creëren
tegen maatschappelijke fragmentering in. Ik laat
me daarbij inspireren door Job Cohen die -zoals bekend- de boel bij elkaar wilde brengen
en houden. Juist daarom is het zo frustrerend om in de afgelopen dagen te moeten
ervaren hoe al dat mooie en moeizame werk bedreigd wordt door groeperingen die met
geweld hun idealen aan anderen willen opleggen.
In zijn speech zei Ahmed Aboutaleb dat daarop maar één antwoord past: dat moeten we
nooit laten gebeuren. Wat wij nu moeten doen is samen het verdriet verwerken. En
samen strijd voeren voor wat ons lief is, en niet alleen in Amersfoort. Ook in de
provincie, in Den Haag en Brussel zie en hoor ik partijgenoten die er zo over denken.
Laat daarom 2015 het jaar worden van strijd EN binding. Ik ben er klaar voor!

Werkgroep Werk: Doe mee!
Na twee geslaagde bijeenkomsten, najaar 2014, komt de Werkgroep
Werk binnenkort weer bijeen. Gesproken wordt over werk en
werkgelegenheid in en rond Amersfoort.
Heb jij daar ideeën of vragen over? Doe dan mee!
Mail voor meer informatie naar gert.koudijs@pvda-amersfoort.nl

Werkgroep Wonen: 5 februari!
De woningmarkt staat niet stil. Inmiddels heeft de Tweede
Kamer het voorstel van minister Blok over de herziening
van de woningwet unaniem aangenomen. De nieuwe
Woningwet (herzieningswet en novelle) is inmiddels
aangeboden in de Eerste Kamer en zal in januari voor het
eerst behandeld worden. Tijd weer om stil te staan bij de
Amersfoortse woningmarkt. De volgende bijeenkomst van
de werkgroep wonen staat gepland op 5 februari. In deze
werkgroepbijeenkomst gaan we aan de slag met de
vraag: Wat betekent Wonen in Amersfoort? En wat betekent dit voor speerpunten,
doelgroepen en de rol van de corportaties in Amersfoort?
Wil je je ook aansluiten? Dat kan! Meld je aan via marieke.de.kogel@pvdaamersfoort.nl.

Werkgroep Zorg: terugblik op de eerste bijeenkomst
De werkgroep Zorg heeft in de eerste bijeenkomst
ook gesproken over proces en organisatie. De
werkgroep wil per jaar 5 á 6 keer bij elkaar komen
en verschillende thema’s bespreken. Rondom de
verschillende onderwerpen worden een aantal
kleinere groepjes gemaakt die de thema’s
uitwerken in workshops. De volgende thema’s zijn
door de werkgroep naar voren gebracht waarvoor
aparte subgroepen worden geformeerd:

1. Monitor ‘sociaal beleid volgen’
2. Vernieuwing in de zorg
3. Voorlichting
4. Uitgangspunten
5. Toezicht en verantwoording
6. Wijkteams en STIPS
7. Zorg en Wonen
8. Best Practices
9. Macht, markt en instituties
Leden die zich willen aansluiten bij de werkgroep kunnen contact opnemen met Bert
Veenstra (secretaris@pvda-amersfoort.nl / 06-55756210). Vragen of overleggen? Bel
even.

Het ombudsteam zoekt versterking!
Heb je een sociaal hart? Ben jij een sociaaldemocraat in hart en nieren? Wil je mensen in nood
de helpende hand reiken?
GEEF je dan op om het Ombudsteam te versterken.
Wij hebben je hulp hard nodig.
Neem contact op met Bert Veenstra (albert.veenstra@planet.nl of bel voor
informatie 06-55756210).

Doe mee: Instapprogramma!
Zoals bekend gemaakt in de vorige nieuwsbrief start
de PvdA Afdeling Amersfoort-Bunschoten begin
volgend jaar 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.
Heb je ideeën of wil je meedoen? Laat het weten via: gert.koudijs@pvdaamersfoort.nl
Deelnemen aan het instapprogramma is leuk, gezellig, leerzaam en gratis.

Agenda
Activiteit
Landelijk Congres

Datum
17/18 januari 2015

Nieuwjaarsreceptie

24 januari 2015

Canvas/ campagneactie

31 januari 2015

Werkgroep Wonen

5 februari 2015

Werkgroepen

februari/ maart 2015

Canvas/ campagneactie

28 februari 2015

Canvas/ campagneactie

7 maart 2015

Canvas/ campagneactie

14 maart 2015

Verkiezingen Provinciale Staten / Waterschappen

18 maart 2015

