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Nieuwsbrief, februari 2016

Woord van de voorzitter
‘Wie de geschiedenis van onze partij een beetje
kent, weet dat zowel de SDAP als de PvdA er nooit
enkel voor één groep mensen is geweest. Wij zijn
de partij van binding en verbinding. Hoe
verdeelder de samenleving wordt, hoe meer we die
partij moeten zijn.’ Met deze zinnen opende JSvoorzitter Bart van Bruggen zijn speech op het
PvdA-congres in Amersfoort. Ook Hans Spekman
en Lodewijk Asscher beklemtoonden het belang
van onderlinge solidariteit. Bij Hans heet het
‘gemeenschapszin’: van het ‘ik’ naar het ‘ons’.
Lodewijk heeft het over het zoeken naar
de:‘samenhang tussen alle Nederlanders dan dat
we ons in plaats daarvan laten verdelen’. En dat
betekent ook grenzen stellen, vechten voor onze
waarden en duidelijk maken dat intolerantie niet
bij Nederland past.
Ik ben het daar van harte mee eens. Ook na 70 jaar PvdA is het werken aan de
sociaaldemocratische waarden en idealen nog net zo actueel als in de beginjaren. Zoals
Diederik het verwoordde: ‘De wederopbouw, de verzorgingsstaat, de oliecrisis, de
globalisering, internationale spanningen, de financiële crisis, een diepe recessie. Altijd
nieuwe obstakels, maar altijd die zelfde opdracht: rechtvaardigheid, solidariteit en
vooruitgang bevorderen.’
Veel inspirerende woorden in tijden waarin de angst en verdeeldheid lijkt te overheersen.
Het was een mooi congres.

11 & 12 maart: NL Doet
Ook dit jaar doet de PvdA weer mee aan NL Doet. Ook de PvdA Amersfoort - Bunschoten
wil hieraan haar steentje bijdragen. Aansluitend op het landelijke PvdA thema van de
maand maart ‘vrouw’ willen wij ons inzetten voor vrouwen die gevlucht zijn voor huiselijk
geweld.
eweld. Kwintes heeft twee Blijf-van-mijn-Lijf
Blijf
Lijf huizen in Amersfoort waar in totaal 18
vrouwen wonen die allen
en gevlucht zijn voor huiselijk geweld. Deze vrouwen en hun
kinderen leven met elkaar in huizen die sober aangekleed zijn. Op een dag als ‘NL Doet’
zou het mooi zijn als wij samen met deze vrouwen de panden in en om het huis weer een
schoonmaakbeurt geven om weer fris het voorjaar in te gaan’’ .
Wij hebben uw hulp daarbij nodig! Meld je aan bij secretaris@pvda-amersfoort.nl
amersfoort.nl

16 maart: PvdA Café ‘Zorg
‘
in de buurt’
De werkgroep Zorg is druk bezig met de
voorbereidingen van het PvdA Café ‘Zorg in de
buurt’. De Tweede Kamerleden Grace.
Grace Tanamal
(mantelzorg) en Otwin van Dijk (WMO) zullen
aanwezig zijn en hun visie op ‘Zorg in de buurt’
met ons delen! Daarnaast zijn voor deze
bijeenkomst mensen uit de zorgsector in
Amersfoort e.o. uitgenodigd. Het belooft een
informatieve avond te worden in Café Halewijn
(De Hof 14) op woensdagavond 16 maart
aanstaande (aanvang 20.00 uur). Zorg is een
belangrijk thema voor de PvdA
dA waarbij onze stelregel is en blijft: iedereen krijgt de zorg
die hij of zij nodig heeft!

31 maart: Algemene Ledenvergadering!
Donderdag 31 maart organiseert de PvdA afdeling Amersfoort – Bunschoten een
afdelingsvergadering. Aan de orde komen onder meer het jaarverslag en de jaarrekening
2015. Noteer de ALV alvast in uw agenda!

9 april: Regiobijeenkomst armoedebeleid
Op 12 december jl. hebben we een succesvolle
werkconferentie georganiseerd met de afdelingen uit
Nijkerk, Leusden, Baarn en Soest. We hebben toen
direct het plan opgevat om weer een bijeenkomst te
organiseren. We zijn dan ook trots dat we een vervolg
kunnen aankondigen, en wel op zaterdag 9 april a.s
a.s.
Het thema zal zijn Armoede en Armoedebeleid in de
regio. Onderzoek laat zien dat er veel meer
(verborgen) armoede is dat je zult denken en dat een
armoedeval iedereen kan overkomen. Daarom is het
goed dat weer eens te agenderen als PvdA.
Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft
hee toegezegd te komen, alsmede Tweede
weede Kamerlid
Keklik Yücel en onze eigen Grace Tanamal. Voor de bijeenkomst worden ook lokale
organisaties uitgenodigd die zich bezighouden met armoedebestrijding.
armoedebestrijding. Het programma
en de locatie worden later bekend gemaakt.

Vormgever gezocht!
Meerdere afdelingsleden hebben zich inmiddels gemeld
om mee te gaan werken aan het afdelingsblad
PvdAktie.
Streven is binnenkort het afdelingsblad PvdAktie weer
te laten 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@pvda-amersfoort.nl

Nieuws uit de fractie
We kregen het al te horen tijdens het congres op
13 februari: ‘de PvdA zat de afgelopen jaren in een
regering die een totaal vastgelopen economie weer
aan de praat kreeg. Daar moeten we niet over
tobben, daar moeten we trots op zijn’.
Ook in Amersfoort hebben we er hard aan moeten
trekken. Met soms lastige coalitiepartners, een
gemeenteraad die niet meer gewend was aan
stabiel bestuur, en ook nog eens financiële
tegenvallers die tot pittige ingrepen hebben geleid.
Maar ook hier mogen we trots zijn op de
halverwege bereikte resultaten: een sociaal domein (zorg, uitkeringen) dat ondanks forse
Haagse bezuingingen goed in de steigers staat. Met zorg dichtbij, in de buurt of in de
wijk. Met professionals die samenwerken in slagvaardige sociale wijkteams. En een
ruimhartig armoedebeleid.
Ik weet het, we zijn er nog lang niet. We willen er immers ook voor zorgen dat
Amersfoort een aantrekkelijke stad is en blijft. Een stad met goed onderwijs en een
moderne kennis- en diensteneconomie, en ook voor mensen die vooral met hun handen
werken. Het gaat dus niet louter om financiële dienstverlening, juist ook aan jongeren
zonder startkwalificatie en anderen die onbedoeld een nieuwe start moeten maken (V&D,
TSN) willen we de komende periode extra aandacht schenken.
Wat we vooraf niet hadden bedacht toen we in de coalitie stapten was de toestroom van
vluchtelingen. Een grote opgave die niet alleen vraagt om mededogen en solidariteit
maar ook om creatief omgaan met beschikbare middelen, met oog voor voldoende
draagvlak binnen en buiten de raad. Het gaat dan niet alleen om noodopvang maar ook
om het bieden van een perspectief voor de toekomst: huisvesting, onderwijs,
werkgelegenheid etc. Mede om die reden zijn we nu voor het eerst sinds lange tijd
gestart met een serieuze aanpak van het tekort aan beschikbare en betaalbare
woningen. Wordt vervolgd.

Ombudsteam
Het Ombudsteam heeft in de afgelopen periode versterking
gekregen met:: Paolo Giuseppin, Roel Holthuijsen, Riet
Helmink, John Von Hebel, Gerda van Velzen en Harun
Keskin. Het Ombudsteam helpt mensen die bijvoorbeeld
vastgelopen zijn in contact met gemeente en/of een
instantie en wat extra hulp en ondersteuning kunnen
gebruiken. Zo hebben wij onlangs een mevrouw hulp
geboden en van advies voorzien.
voorzien Deze mevrouw is
arbeidsongeschikt en leeft van een minimum. Weliswaar
krijgtt ze zorgtoeslag en huurtoeslag, maar dan nog is het geen
n vetpot. Ze maakt vrij veel
kosten door eigen bijdragen en hulpmiddelen. Het Ombudsteam
mbudsteam onderzoekt momenteel
of ze bijzondere bijstand kan krijgen. Daarvoor hebben wij haar geadviseerd (opnieuw)
met het wijkteam
ijkteam contact op te nemen. Inmiddels heeft mevrouw naast medische zorg
van/via het wijkteam ook extra uren huishoudelijke hulp gekregen. Kijk: daar doen we
het voor!
Ken je mensen in je omgeving die deze extra steun kunnen gebruiken? Biedt ze dan de
hulp aan van ons Ombudsteam. Bellen op 06-21170958
1170958 of een mail sturen naar
amersfoort@pvda-ombudsteam.nl
ombudsteam.nl
Of zelf meehelpen met het Ombudsteam? Neem contact op met secretaris@
secretaris@pvdaamersfoort.nl

Praat mee over werk en werkgelegenheid.
werkgelegenheid
De Werkgroep Werk was donderdagavond 21 januari jl. bijeen.
Gesproken is onder meer over RWA Amfors. De PvdA
Amersfoort blijft zich blijft inzetten voor genoeg plekken voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt!
Ook stonden we stil bij payrolling
rolling bij de gemeente Amersfoort.
Amersfo
Dit blijkt weinig voor te komen, maar houdt de aandacht.
Iris Homeijer deed verslag van het Netwerk Arbeid dat onlangs
van start is gegaan. Een vraag in het Netwerk is of we met de
verandering van de arbeidsmarkt kunnen blijven vasthouden
aan het huidige stelsel met steeds aanpassingen, of dat we
naar een nieuw systeem moeten. Daar praten we in de
Werkgroep over verder.
Gerda van Velzen was naar de “raadsacademie” over
ov de
participatiewet geweest en heeft daarover de Werkgroep bijgepraat.
Harun Keskin vertelde over zijn aangenomen motie over onderzoek naar BBL trajecten.
Er zijn te weinig BBL plekken in Amersfoort. Zorgelijk is dat 50% van de werklozen
beneden de 27 jaar
aar geen startkwalificatie heeft. Een deel van de jongeren is aangewezen
op een BBL traject omdat ze onderwijs op een andere manier niet redden.
Medio mei aanstaande organiseert de Werkgroep
Werkgro p opnieuw een Politiek Café. Onderwerp:
‘Onderwijs en aansluiting op
p de arbeidsmarkt in Amersfoort’.
De Werkgroep komt donderdagavond 17 maart weer bijeen. Om 20.00 uur in de
PvdA-fractiekamer
fractiekamer in het Oude Stadhuis.
Doe/praat je ook mee? Je bent welkom!
Meld je aan via gert.koudijs@pvda
ert.koudijs@pvda-amersfoort.nl

Werken aan Wonen
De werkgroep Wonen probeert niet alleen reactief
reactie te
zijn naar de fractie toe, maar
aar vooral ook proactief mee
te denken over mogelijkheden. Dat blijkt soms een
hele uitdaging. Bij de laatste bijeenkomst zijn er een
paar ideeën de revue gepasseerd. Denk hierbij aan
het opstellen van een lijst met mogelijke
bouwlocaties. Om zo de fractie de mogelijkheid te
geven voor alternatieven, als er een keuze gemaakt
moet worden om ergens te bouwen.
Maar ook de mogelijkheden
jkheden om samen iets te doen, dan niet als werkgroep maar wel met
andere belanghebbenden in de woningmarkt. Zo willen we weten wat de mogelijkheden
zijn om een eigen lokale woningcorporatie op te richten. Welke bezwaren en voordelen
zitten hier aan. Hoe kunnen
unnen we dit aanpakken, en hoe verhoudt dit zich ten opzichte van
de nieuwe Woningwet? In de volgende bijeenkomst gaan we aan de slag met het
organiseren van een politiek café, die waarschijnlijk in het najaar gaat plaatsvinden.
Wil je meedenken en meepraten?
meepra
Meld je dan nu aan! Dit kan bij
marieke.de.kogel@pvda-amersfoort.nl
amersfoort.nl

Uit de provincie: Eindelijk aanpak van de leegstand.
Een leegstaand gebouw maakt me somber, leidt vaak tot
meer leegstand en verrommeling van de omgeving en
gebruikt grond waar andere functies naar snakken.
Bijvoorbeeld nieuwe en betaalbare woningen; maar dan
liever in getransformeerde kantoorpanden of door sloop
en nieuwbouw ter plekke, dan ten koste van het groene
buitengebied. Voor de PS fractie van de PvdA is daarom
aanpak van leegstaande panden en het voorkomen dat
de leegstand verder toeneemt een speerpunt. In de
laatste Statenvergadering van de provincie Utrecht is het
besluit genomen om overtollige m2 kantoren in
gemeentelijke bestemmingsplannen te gaan schrappen:
een goede zaak. In de provincie Utrecht staat al 19% leeg, oftewel 1,2 miljoen m2.
Gemeenten, ontwikkelaars en beleggers die nog kantoren willen
willen bouwen in de provincie
Utrecht moeten snel zijn. Over anderhalf jaar schrapt de provincie circa 3,5 miljoen
vierkante meter kantoorplannen uit de bestemmingsplannen van elf gemeenten. Ook in
Amersfoort en omliggende gemeenten. De plancapaciteit in de omgeving stationsgebied
zal worden gereduceerd van 138.841 m2 naar 57.000 m2!
m2
De leegstand in de detailhandel is ook een groot vraagstuk. Wat ik niet zou willen is dat
de provincie gaat bepalen waar Amersfoort of Bunschoten haar winkelcentra heeft en hoe
de inrichting van de binnenstad dient te zijn. De PvdA wil samen met gemeenten en
marktpartijen een regionaal detailhandelsaanpak ontwikkelen om een vitale en
toekomstbestendige detailhandel te behouden. En tegelijk ook zorgen dat terughoudend
wordt omgegaan met het plaatsen van grotere winkels aan randen van steden. Het
stimuleren van meer flexibele bestemmingsplannen biedt ruimte dat bij leegstand in
centra gemakkelijker andere passende functies zich kunnen vestigen.
Winkels zijn van groot belang voor de
de leefbaarheid van kleine kernen en stadswijken.
Door een aantal oorzaken (o.a. crisis en verschuiving naar online aankopen) heeft de
detailhandel het moeilijk. We
e zien de leegstand toenemen, vaak ten koste van het
voorzieningenniveau en de leefbaarheid. Actie is nodig!
nodig Rob van Muileko
Muilekom.

Ingezonden post: Vergadering PvdA Gewest Utrecht
Op zaterdag 23 januari was er een Gewestelijke vergadering van de PvdA in Zeist. Onder
andere kwam het Jaarplan 2016 van het PvdA Gewest Utrecht aan de orde. Belangrijke
boodschap: het gewestelijke bestuur wil in 2016 de samenwerking met de afdelingen
versterken.
Na de pauze kwam, in een flink gevulde raadszaal, het onderwerp Wonen aan de orde.
Hierbij ging het in het bijzonder om de betaalbaarheid van wonen bij de lagere en
middeninkomens. Drie sprekers hielden een inleiding aan de hand waarvan vragen
konden worden gesteld. Er ontstond een levendig debat met o.a. Albert de Vries, Tweede
Kamerlid Wonen voor PvdA.
De volgende conclusies kunnen worden getrokken:




De prestatieafspraken op basis van de nieuwe Woningwet (juli 2015) legt meer
bevoegdheden neer bij de Gemeente en huurdersorganisaties. De
huurdersorganisaties krijgen namens hun achterban meer invloed op het beleid van
de corporaties. In de bijeenkomst kwam naar voren dat een corporatie in de
Gemeente Veenendaal daar al serieus werk van heeft gemaakt. De drie partijen,
gemeente, corporatie en huurdersorganisatie hebben gezamenlijk afspraken gemaakt
om flink wat sociale huurwoningen te gaan bouwen. Ook worden daar woningen
gebouwd voor de middeninkomens, omdat er geen andere partijen in Veenendaal zijn
die voor deze doelgroep wil/kan bouwen.
Ook over het passend toewijzen van woningen werd uitvoerig gesproken. Dit moet in
principe geregeld worden in de woonvisie. Tijdens de bijeenkomst kwam nadrukkelijk
naar voren dat er dat er in de verschillende plaatsen in de regio veel te weinig sociale
huurwoningen zijn en dat het aantal sociale woningen in diverse steden (waaronder
Amersfoort) jaarlijks minder wordt. Zo worden op dit moment woningen uit de
sociale voorraad verkocht en niet bijgebouwd. Met als gevolg dat het aantal
woningzoekenden in Amersfoort de komende jaren zal toenemen. Ook verdwijnen er
woningen uit de sociale woningvoorraad omdat door huurverhogingen de (voor drie
jaar bevroren) liberalisatiegrens van € 710,- wordt overschreden.

Theo de Man en Bert Veenstra

Agenda
Activiteit
Bijeenkomst werkgroep wonen
NL doet

Datum
Maart 2016
11 & 12 maart 2016

Politiek Cafe Zorg

16 maart 2016

Bijeenkomst werkgroep werk

17 maart 2016

PvdA in de buurt

19 maart 2016

Algemene Ledenvergadering

31 maart 2016

Regiobijeenkomst Armoedebeleid
1 mei viering
PvdA in de buurt

9 april 2016
1 mei 2016
21 mei 2016

