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Beste lezer, 

 Dit is de tweede nieuwsbrief van dit jaar. Dit keer met stukjes over de vluchtelingenproblematiek, 

onze plannen omtrent een Ombudsteam, een verslag van een bezoek dat het bestuur bracht aan 

Tom Zoutendijk die 50 jaar lid is van de PvdA (!) en een beschouwing over LHTB'ers (lesbiennes, 

homo's, transgenders en biseksuelen). 

Veel leesplezier. 

De redactie 

 

VLUCHTELINGEN WELKOM IN BERGEN OP ZOOM 

Het heeft 9 maanden geduurd maar de beslissing is eindelijk gevallen. 

Vluchtelingen zijn welkom in Bergen op Zoom. 

Ik heb in september 2015 namens de Partij van de Arbeid een motie 

ingediend waarin ik het college van Burgemeester en Wethouders de 

opdracht gaf om een onderzoek te doen naar de opvang van vluchtelingen. 

Helaas heeft deze motie het toen niet gehaald daar rechtste 

coalitiepartijen zoals de VVD en GBWP de motie niet steunden. Tot mijn 

grote verbazing was ook de BSD (Bergse Sociaal Democraten) tegen. Dat was echter geen reden 

om op te geven! 

Ons inziens zou elke gemeente in Nederland haar bijdrage moeten leveren aan de opvang van 

vluchtelingen. Mensen die huis en haard verlaten tegen oorlog, dood of tegen zinloze vervolging 

verdienen het om opgevangen te worden. Het liefst in de buurlanden van die landen, maar ook 

landen in Europa moeten verantwoordelijkheid nemen. Samen met burgemeester Frank Petter 

hebben we de afgelopen 9 maanden een intensief traject gelopen waar alle politieke partijen bij 

betrokken waren. De vraag was namelijk niet óf we iets zouden doen, maar wát we als Bergen op 

Zoom zouden doen. In die 9 maanden zijn we meerdere malen bij elkaar gekomen, hebben we 

expertmeetings gehad en hebben alle partijen constructief meegedacht aan de bijdrage die onze 

gemeente kon bieden.  

Toen ook de Commissaris van de Koning een dringende oproep deed aan de regio om die bijdrage 

te leveren, raakt alles in een stroomversnelling. Resultaat; wij vangen 416 vluchtelingen op voor de 

duur van 2 jaar. Precies datgene wat uit de brede volksraadpleging is gekomen die we als 

gemeente middels een enquête hebben uitgezet. Daarbij heeft de PvdA heeft enkele richtlijnen 
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meegegeven wat betreft de huisvesting, locatie, veiligheid, financiën, onderwijs, mogelijke 

integratie enzovoorts. Al met al; de PvdA én Bergen op Zoom mag trots zijn op dit resultaat.  

Sahin Ergec, 

Fractievoorzitter PvdA Bergen op Zoom 

OMBUDSTEAM 

Vanaf september start de PvdA afdeling Bergen op Zoom met een 

Ombudsteam. Dit in navolging van zo’n 180 andere PvdA-afdelingen in 

Nederland. U wordt nader geïnformeerd over de definitieve start van het 

Ombudsteam, evenals het email-adres, het telefoonnummer, locatie en 

tijdstippen waarop spreekuren plaatsvinden. 

 

Zo gaat het werken. Voorlopig wordt 1x per 2 weken een spreekuur gehouden waar alle inwoners 

van Bergen op Zoom, leden en niet-leden van de PvdA, terecht kunnen.  

Per spreekuur staan 2 vrijwilligers klaar om mensen te helpen met wat men soms 'kleine 

problemen' noemt, maar die voor de betrokkenen vaak niet als klein ervaren worden. Denk 

bijvoorbeeld aan overlast, criminaliteit, juridisch getouwtrek, gebrekkige huisvesting, problemen 

met de gemeente, UWV, enz. Allemaal zaken dus die mensen dagelijks raken. Ombudswerk richt 

zich traditiegetrouw vooral op klachten over overheidsinstanties, maar men kan ook op weg 

geholpen worden, als men niet goed weet bij welke instantie aan te kloppen. Dat kan bijvoorbeeld 

gaan over een geschil met gemeente, bank, fiscus of ziekenhuis. 

Het Ombudsteam biedt allereerst een luisterend oor en zorgt ervoor dat zaken van individuele  

burgers in behandeling worden genomen en daar waar mogelijk worden opgelost. 

Indien nodig wordt doorverwezen naar een instantie of instelling. 

Door het ombudswerk krijgen afdeling en fractie ook signalen over wat er (structureel) misloopt bij 

de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Hier kan de fractie actie op ondernemen.  

Bij afdeling overstijgende zaken kan het landelijk Ombudsteam van de PvdA ingeschakeld worden. 

 

Miek van den Boogaard 

Secretaris afdeling PvdA Bergen op Zoom 
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VACATURE: GEEF JE OP VOOR OMBUDSWERK! 

In verband met het opstarten van het Ombudsteam zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die 
in eerste instantie een luisterend oor willen bieden aan diegenen die het Ombudsteam benaderen 
met hun verhaal over wat hen overkomt.  
 
Het Ombudsteam neemt vragen van individuele inwoners in behandeling, lost zaken indien 
mogelijk op of verwijst naar de juiste instantie. Het Ombudsteam biedt hulp aan leden en niet 
leden die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarnaast ondersteunt het Ombudsteam de 
PvdA fractie bij het signaleren van structurele problemen in de wijken en kan het zo een actieve 
bijdrage leveren aan een sterke en sociale stad.  

Wij zijn op zoek naar mensen met het volgende profiel: 

 Je bent dienstverlenend ingesteld 

 Je kunt goed luisteren  

 Je kunt problemen signaleren en kritisch beoordelen  

 Je bent communicatief ingesteld  

 Je bent een netwerker  

 Je hebt feeling met onze lokale problematiek en je wilt er wat aan doen  

 Je bent lid van de PvdA  

 Je bent zo’n 2 uur per week beschikbaar (voor het vaste team), of incidenteel als 

invalvrijwilliger  

In een spreekuur ben je altijd met 2 teamleden. 
 

Ben je geïnteresseerd in deelname in het Ombudsteam en herken je je in het profiel? Of heb je 

vragen, mail dan naar bergenopzoom@pvda.nl.  We zijn graag bereid om je verder te informeren. 

 
Dank voor je aandacht en het overwegen of dit wat voor jou is, 

Miek van den Boogaard, 

Coördinator Ombudsteam BoZ 
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Tom Zoutendijk 50 jaar lid PvdA! 

De voorzitter Yusuf Kaplan en secretaris Miek van den Boogaard zijn op bezoek geweest bij Tom 

Zoutendijk in verband met zijn 50-jarig lidmaatschap van de Partij van de Arbeid.  

Onder het genot van een kopje koffie en een gebakje vertelde Tom vol enthousiasme hoe hij 

samen met zijn vrouw Joke in zijn beginjaren bij de Partij van de Arbeid in Amsterdam actie heeft 

gevoerd op verschillende terreinen. Doordat Tom later als ambtenaar ging werken was het niet 

meer mogelijk om actief te zijn binnen de partij. Dat was ook zo na hun verhuizing naar Bergen op 

Zoom. Korte tijd is Tom bestuurslid geweest. Ook al is hij niet meer zo actief, hij is nog altijd 

geïnteresseerd en betrokken. Hij is de partij altijd trouw gebleven. Tom, bedankt! 

De voorzitter heeft het gouden speldje opgespeld en de secretaris heeft een felicitatiebrief van de 

Partijvoorzitter, Hans Spekman, overhandigd samen met een mooie bos rode rozen, hoe kan het 

ook anders ;-).  

Miek van den Boogaard, 

Secretaris PvdA BoZ 
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LHTB’ers moeten zich niet laten gijzelen door de angst! 

Er zijn geen woorden om de waanzin van Orlando te beschrijven. 

Negenenveertig doden en 53 gewonden vielen bij de slachtpartij in de 

disco. Vermoord, afgeslacht. Omdat ze homo zijn.  

Het is een dieptepunt in een ontwikkeling die niet op zich staat. 

Geweld en intolerantie tegen homo's komt overal voor. Deels vanuit 

religie, deels vanuit onbegrip of onbekendheid en soms -zoals nu in 

Orlando- vanuit een terroristische ideologie. Een geradicaliseerde Amerikaanse jongeman van 

Afghaanse afkomst voerde deze éénmansactie uit. Naar nu blijkt, leidde de dader een 

dubbelleven: voor de buitenwereld getrouwd en hetero, maar tegelijk bezoeker van gayclubs.  

Homo's zijn bang voor radicalisering. Want wat in Orlando gebeurt, kan zomaar in Europa of in 

Nederland gebeuren. En dat moeten we tegengaan. Actief, door alert te zijn op signalen dat 

mensen -helaas vooral jongeren met een kansarme achtergrond- afglijden naar een gevaarlijke 

ideologie. 

Als PvdA'er en als lokaal volksvertegenwoordiger zet ik mij in voor de rechten van LHTB'ers 

(lesbiennes, homo's, transgenders en biseksuelen). Ik weet dat ook in Bergen op Zoom de angst 

onder homo's is toegenomen door de gebeurtenissen in Orlando. Angst voor de radicale 

bewegingen, angst voor aanhangers van dictators die roepen dat mensen met een andere 

seksuele geaardheid minderwaardig zijn. Angst om grootschalige (internationale) gay-events bij te 

wonen, zoals de Roze Maandag in Tilburg of de Canal Pride in Amsterdam. 

De samenleving - en vooral de LHTB-gemeenschap- moet zich echter niet laten gijzelen door deze 

angst. Wat we nu nodig hebben, is een éénduidig beleid op twee sporen: enerzijds preventief, met 

voorlichting en gerichte campagnes om vooroordelen tegen te gaan; anderzijds handhavend, met 

een ondubbelzinnig optreden tegen discriminatie en anti-homoagressie.  

De PvdA staat voor dit beleid. Landelijk én lokaal! Als het aan de PvdA ligt, gaat er geen enkele 

overheidsopdracht naar bedrijven die homo’s buiten de deur houden. Als het aan de PvdA ligt, 

krijgen organisaties die een anti-homobeleid voeren of sentimenten tégen homo’s aanwakkeren 

geen cent subsidie. Want wie anderen buitensluit, die diskwalificeert zichzelf!  Ook verwachten wij 

van scholen, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties dat zij een actieve bijdrage leveren 

aan het versterken van de homo-acceptatie. 

Het is een taak van de PvdA om te werken aan een sociale samenleving waarin homo's gelijke 

rechten hebben en gelijkwaardige mensen zijn. De PvdA zet zich daar keihard voor in. Oók in 

Bergen op Zoom! 

 

Han Verbeem, 

Fractielid 
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Onze nieuwsbrief verschijnt vier maal per jaar om u op de hoogte te houden over standpunten en 

activiteiten van onze fractie in de gemeenteraad. Ook het afdelingsbestuur zal deze nieuwsbrief 

gebruiken om u te informeren. 

Mocht u willen reageren op deze nieuwsbrief of copy willen aanleveren, dat kan via 

bergenopzoom@pvda.nl. 

Deze nieuwsbrief heeft u nu persoonlijk doorgestuurd gekregen. Als u deze nieuwsbrief wilt blijven 

ontvangen kunt u zich via onze website http://www.bergenopzoom.pvda.nl abonneren (kopje 

"blijf op de hoogte" aan de rechterkant), of dit doorgeven via bovenstaand E-mail adres of 

telefonisch aan Miek van den Boogaard (secretaris, tel. 06 13 98 85 90) 

 

mailto:bergenopzoom@pvda.nl
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