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Woord van de voorzitter
Terugblikkend op 2015 is het beeld dat me het
meest heeft aangegrepen dat van de 3-jarige
Aylan Kurdi. Op de vlucht voor oorlogsgeweld
verdronken in de Egeïsche zee. De gevolgen van
de oorlog en de onmacht van Europa om daar iets
aan te doen worden in dat beeld krachtig
samengevat. De Europese landen zijn in
september overeengekomen 120.000 vluchtelingen
onderling te verdelen. Inmiddels zijn er 208 (!)
volgens die afspraken geplaatst. De onmacht van
Europa is schrijnend.
Europese vluchtelingen naar Afrika in WOII

Het is daarom goed om in de Volkskrant te mogen lezen dat Amersfoort zo’n beetje als
voorbeeld dient voor Nederland als het gaat om een “geruisloze” opvang van
vluchtelingen. Zo kan het dus ook. Goed werk van de gemeente en nogmaals een
compliment aan de fractie die hiervoor aandacht heeft gevraagd.
In het besef van de geringe betekenis in het licht van de wereldgebeurtenissen, wil ik
toch dit jaar eindigen met een positieve boodschap. Dankzij de inzet van vele leden
hebben we dit jaar een aantal mooie bijeenkomsten weten te organiseren. De
werkgroepen wonen en werk hebben prima, drukbezochte Politieke cafés georganiseerd.
En recent een regionale werkconferentie over ledenbinding, Van Waarde en regionale
samenwerking.
Ik wens iedereen fijne feestdagen en een goed begin van 2016!

9 januari: Nieuwjaarsborrel
Zoals elk jaar brengen wij graag met u een toost uit op het nieuwe jaar. Wij nodigen u
uit op zaterdag 9 januari, van 16.00 uur tot 18.00 uur in ‘De Gasteling’ in Vathorst
(Wervershoofstraat 157 Amersfoort). Tot dan!.

13 februari: Landelijk Congres in Amersfoort
Het landelijk congres van de PvdA op 13 februari 2016 wordt bij ons gehouden.
Voor het grootste deel wordt dit congres georganiseerd door het landelijk partijbureau.
Maar zij laten zich graag ondersteunen door een aantal vrijwilligers. Het gaat daarbij om
ondersteuning bij de balie, als zaalwacht en het telteam en bij de garderobe. In totaal
zijn er 18 vrijwilligers nodig. De mensen die achter de balies staan, kunnen llater op de
dag ook meehelpen bij de garderobe, als we de balies inkrimpen.
inkrimpen
Wij horen graag of u een (deel) van de dag wil meehelpen als vrijwilliger. Aanmelden kan
via secretaris@pvda-amersfoort.nl
amersfoort.nl.

Vormgever gezocht voor de PvdAktie
Meerdere afdelingsleden hebben zich inmiddels
gemeld om mee te gaan werken aan het
afdelingsblad PvdAktie.
Vanaf volgend jaar gaat het afdelingsblad
PvdAktie weer verschijnen: vier keer per jaar
een magazine met verhalen, reportages,
columns, foto’s, strips, etc. etc.
We zijn nog op zoek naar een vormgever.
Iemand die een beetje thuis is in DTP en het
leuk vindt om 4 keer per jaar een mooi blad te
maken. Ben jij dat?
Laat het weten via gert.koudijs@pvdagert.koudijs@pvda
amersfoort.nl

Werkgroep Zorg: 16 maart politiek cafe!
De veranderingen in de zorg zijn een actueel
thema in de gemeente Amersfoort. De
Werkgroep Zorg van PvdA Amersfoort –
Bunschoten is het afgelopen jaar enkele
malen bijeen geweest om over de
veranderingen te praten en over de zorgen
en risico’s die dat met zich meebrengt Mede
naar aanleiding daarvan hebben we als
werkgroep besloten om ons te focussen op
de innovaties in de zorg. Met deze focus
foc
streven
treven we naar het komen tot een visie voor
v
de toekomst op (lokale) zorg en zo een
bijdrage te leveren aan het politieke
programma van de PvdA.. Wil je hierover
meedenken, kan zich opgeven bij
bert.veenstra@outlook.com
De
e Werkgroep Zorg organiseert op verzoek van de campagnecommissie een PvdA café
op 16 maart 2016,, locatie wordt nader bekend gemaakt. Dit PvdA café zal in het teken
staan van: ‘Zorg in de Wijk’ een slogan uit ons verkiezingsprogramma!

Terugblik afdelingsvergadering
Donderdag 26 november hield PvdA een afdelingsvergadering in De Witte Vlinder in de
Kruiskamp (Van Galenstraat 30). Met goede opkomst was
het een geslaagde avond te noemen. Achtereenvolgens
werden verenigingszaken besproken: verslag vorige keer,
benoemingen
n en werkplan 2016 (incl. begroting). Na de
pauze werd een workshop gehouden over 'Wonen'. De leden
gingen in groepen uiteen om aan de hand van stellingen het
thema te bespreken. Daarna een gezamenlijke
terugkoppeling en conclusies: er is genoeg te doen op
gebied van wonen in Amersfoort zoals samenwerken met de
woningbouwcorporaties en het zorgen voor meer sociale huurwoningen. Daar gaat de
PvdA de komende periode mee aan de slag.
De leden hebben aangegeven dat deze werkvorm hen goed bevalt. Bij de volgende
afdelingsvergadering, op 24 maart 2016, willen we een volgend thema bespreken in een
soortgelijke workshop.

Terugblik Werkconferentie
“Regionale samenwerking? Natuurlijk, we kunnen
k
er niet
omheen”. Rob van Muilekom leidde een workshop tijdens
een bijeenkomst met actieve partijleden uit Baarn, Soest,
Nijkerk, Leusden en Amersfoort. Hij betoogde dat
gemeentegrenzen steeds meer vervagen en op terreinen
als zorg, werk en voorzieningen steeds
s
meer
samengewerkt moet worden.
Rob leidde
eidde één van de drie workshops. Een andere
workshop ging over ledenwerving en ledenbinding. En de
derde over de kernwaarden van de PvdA. Hester Assen,
van het landelijk partijbureau gaf voorbeelden van andere,
succesvolle afdelingen waar ledenaantallen stijgen tegen
de landelijke trend in. De
e deelnemers aan de workshop kwamen zelf ook met veel nuttige
en uitvoerbare ideeën om leden te werven en te binden.
binden. Vooral het nut van persoonlijke
aandacht en het nakomen van afspraken werd beklemtoond. Pieter Paul Slikker en
Monique Wijlhuizen wezen op de noodzaak om te redeneren en argumenteren vanuit
onze grondwaarden: solidariteit, rechtvaardigheid, kansen en vooruitgang. Ze hebben
daar een praktisch instrument bij bedacht
bedacht dat goed bruikbaar is bij het maken van
politieke keuzen.
Al met al een geslaagde eerste ontmoeting met partijgenoten uit de regio. In het nieuwe
jaar worden de lessen uit de bijeenkomst op een rijtje gezet. En daaraan wordt zeker een
vervolg gegeven.

Nieuws uit de fractie
In december boog de fractie zich o.a. over het stadshart: het
gebied waar we de historische binnenstad, het station
Amersfoort, de Eemhaven met het Eemplein, De Nieuwe
Stad (voormalige Prodentfabriek), de Zonnehof en de
Wagenwerkplaats toe rekenen. Voor dit gebied ontwikkelen
we een visie. Onze ambitie is een levendig en divers
stadshart waar iedereen die hier woont, werkt of op bezoek
komt, trots op kan zijn.
De fractie steekt ook nog steeds veel energie in de
Sociale BasisInfrastructuur (SBI) in de wijken van
Amersfoort. Het gaat om het verder ontwikkelen van
de ondersteuningsmogelijkheden die bewoners nodig
hebben in hun dagelijks functioneren. Zo kan het
zorgbeleid van de gemeente en de uitvoering door het
werkveld worden bijgesteld.

En natuurlijk blijft de fractie aandacht houden voor vluchtelingenopvang. Amersfoort
heeft al een asielzoekerscentrum (AZC) aan de BW-laan, waar gezinnen met
minderjarige kinderen verblijven die uitgeprocedeerd zijn. Uitbreiding met 300 plekken
op korte termijn wordt nu door het COA overwogen.
Vanuit de stad wordt een sterk beroep op het gemeentebestuur gedaan om snel locaties
en panden aan te wijzen waar vluchtelingen kunnen worden opgevangen en gehuisvest.
Een noodopvang van 120 plekken blijkt mogelijk op de locatie Zon & Schild. Verder zijn
ook de locaties Lichtpenweg 6 op de Hoef en Laan van Duurzaamheid in Nieuwland
nadrukkelijk in beeld.

Praat mee over werk en werkgelegenheid
De Werkgroep Werk organiseerde 19 november jl. een Politiek
Café met als thema 'de flexibele arbeidsmarkt'. In brouwerij de
Drie Ringen aan de Kleine Spui.
Het was een goedbezochte en geslaagde avond. Met circa 30
belangstellenden en diverse, gevarieerde gastsprekers. Kijk voor
een verslag op www.pvda-amersfoort.nl.
De Werkgroep komt donderdagavond 21 januari a.s. weer
bijeen. Om 20.00 uur.
We bepalen dan onze agenda voor (de eerste helft van) 2016 en
praten bij met de fractie over actuele zaken.
Doe/praat je ook mee? Je bent welkom!
Meld je aan via gert.koudijs@pvda-amersfoort.nl

Werkgroep Wonen in januari weer bijeen.
De werkgroep Wonen komt aan het begin van het nieuwe jaar weer
bijeen. Wil je ook meepraten over dit actuele thema en meedenken over
organiseren van activiteiten hier rondom, meld je dan aan voor deze
werkgroep! Dit kan bij marieke.de.kogel@pvda-amersfoort.nl

Uit de provincie
98 Miljoen euro voor de komende 4 jaren voor
een vitaal platteland; is dat wel genoeg voor
alle ambities in het buitengebied van
Amersfoort en de rest van de provincie Utrecht?
Dat was de grote vraag bij de bespreking van
de Agenda Vitaal Platteland 2016-2019
2016
in de
Provinciale Staten van Utrecht in december.
De PS fractie van de PvdA vindt een
aantrekkelijk en een goed toegankelijk
buitengebied van grote waarde. Een groot deel
van de 98 M is primair bestemd voor
v
aankoop
en inrichting van natuur en een veel kleiner
deel andere functies in het buitengebied. De PS fractie heeft zorgen over de toekomst
van de recreatie, ook om Amersfoort, detailinfo:
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale
https://www.stateninformatie.provincie
utrecht.nl/Vergaderingen/ProvincialeStaten/2015/07-december/14:00
december/14:00
Het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijn dat ook actief is in de
omgeving Amersfoort wordt opgeheven. Het is onduidelijk wie welke rol oppakt voor het
behoud van betaalbare en goed toegankelijke recreatieve voorzieningen, zoals
Henschotermeer, en voor het beheer en onderhoud van paden voor wandelen en fietsen
en goede routestructuren. De behoefte om te recreëren ook van de Amersfoorters zal
alleen maar groter worden en daar moet de gemeente ook haar verantwoordelijk , ook in
de regio, voor nemen.
Op initiatief van de PvdA komt er voorjaar 2016 een grote bijeenkomst over de toek
toekomst
van de recreatie in provincie Utrecht met gemeenten, recreatieondernemers en
belangenorganisaties. Doel is om te komen tot een goede taakverdeling en voldoende
middelen.
Verder is een PvdA motie aangenomen dat ook het waterwinbedrijf Vitens financiee
financieel moet
gaan bijdragen aan goed beheer op maaiveldniveau van de natuur en recreatie. Ze
maken nu winsten tot jaarlijks 18 M en maatschappelijk verantwoord ondernemen mag
je ook van Vitens verwachten.
Rob van Muilekom, Fractievoorzitter PvdA PS-Utrecht
PS

Agenda
Activiteit
Nieuwjaarsreceptie (16.00 – 18.00 uur)
Bijeenkomst Ombudsteam met Grace Tanamal en Lutz
Jacobi (14.00-16.00 uur) Fractiekamer
Werkgroep wonen

Datum
9 januari 2016
15 januari 2016

Januari 2016

Werkgroep werk (20.00 uur)

21 januari 2016

Gewestelijke vergadering (10.00 – 12.30)

23 januari 2016

Landelijk congres Rijtuigenloods

13 februari 2016

PvdA café ‘Zorg in de wijk’

16 maart 2016

Afdelingsvergadering

24 maart 2016

