Beste lezer,
Dit is de 1e nieuwsbrief van 2017. Hij staat bijna volledig in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.
Veel leesplezier!

Oproep van de voorzitter
Het is al weer ruim een maand geleden dat de Tweede
Kamerverkiezingen achter ons liggen, maar bij velen is de pijn nog niet
over. Ook bij mij is de pijn nog niet voorbij of is zelfs wat verergerd
doordat mensen me aanspreken en zeggen ‘dit heeft de PvdA niet
verdiend’. Maar als ik deze mensen vraag ‘heb jij dan op de PvdA
gestemd?’ Dan is antwoord vaker Nee dan Ja. Zo kan het ook gaan in de
politiek, het is niet altijd even eerlijk, maar wel de realiteit van de dag.
Ondanks dat wij onze verantwoordelijkheid niet uit de weg zijn gegaan,
dat wij de beste ministers geleverd hebben en dat we de minste ellende gehad hebben met
ministers of staatssecretarissen die moesten vertrekken, we zijn toch gestraft. Juist in deze tijd van
tegenstellingen doet de Sociaal Democratie er toe.
De PvdA is belangrijk voor díe mensen die onze steun en inzet nodig hebben, die mensen die
onvoldoende voor zichzelf kunnen opkomen, die niet meeliften op de economische groei, de
mensen die overal buiten vallen. Hiervoor opkomen zit de PvdA in het bloed, hiervoor zijn wij lid
geworden van deze mooie partij.
Daarom wil ik alle leden vragen om een bijdrage te leveren om de Gemeenteraadsverkiezingen
van maart 2018 tot een succes te maken. Deze bijdrage kan in alle vormen zijn, bijvoorbeeld:






Het meelezen en input leveren voor de verkiezingsprogramma
Het bezoeken van bijeenkomsten om mee te discussiëren
Onze partij onder de aandacht brengen van politiek geïnteresseerden
Het Leveren van hand- en spandiensten tijdens campagne activiteiten
Je kandidaat stellen voor de gemeenteraad, voor andere functies binnen de afdeling, o.a.
voor bestuurslid, commissielid of een bijdrage leveren aan het Ombudsteam

Met uw hulp zullen we de partij weer op het goede spoor krijgen! We gaan knokken voor elke stem.
Dat kan alleen als we de krachten bundelen.
Ik reken op jullie hulp en inzet!
Yusuf Kaplan, voorzitter Partij van de Arbeid, afdeling Bergen op Zoom

mei 2017

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
2017 staat in het teken van de voorbereidingen voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het bestuur is hier al enige tijd mee
bezig. Op de laatste ALV’s zijn belangrijke zaken hiervoor aan de orde
geweest, o.a. het draaiboek, kandidaatstellingscommissie, profielschetsen
voor de nieuwe kandidaten, afspraken gemaakt over het schrijven van het
verkiezingsprogramma en vaststellen van sollicitatieprocedure.
De kandidaatstellingscommissie houdt zich inmiddels al bezig met het scouten van nieuwe
kandidaat raadsleden. Indien u belangstelling heeft of vragen over de kandidaatstelling kunt u
contact opnemen met het secretariaat, bergenopzoom@pvda.nl of 06-13988590.
Kent u iemand die belangstelling heeft dan kunt u deze persoon ook verwijzen naar het
secretariaat. Of u geeft de naam door zodat de kandidaatstellingscommissie contact met deze
persoon kan opnemen.
Eind april 2017 krijgt elk lid een brief met daarin nader uitgelegd hoe de kandidaatstelling in zijn
werk gaat.
Miek van den Boogaard, Secretaris Partij van de Arbeid, afdeling Bergen op Zoom

Meedenken over het verkiezingsprogramma
Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Joyce Hagenaars en Han
Verbeem zijn namens het bestuur en de fractie gestart met het schrijven
van het verkiezingsprogramma.
Op zaterdag 13 mei willen we graag met jou in gesprek over de eerste
opzet en gelegenheid tot aanvulling te geven.
Je bent van harte welkom. We starten om 14:00 uur en we stoppen om 17:00 uur. Waar? Hoeve
Hildernisse, Hildernisse 1 4617 RB te Bergen op Zoom.
Aanmelden via: bergenopzoom@pvda.nl
Joyce Hagenaars, bestuurslid coördinator verkiezingsprogramma, Partij van de Arbeid, afdeling
Bergen op Zoom
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Ombudsteam
Op 28 januari 2017 heeft de officiële aftrap van het Ombudsteam
plaatsgevonden. Het was een feestelijke gelegenheid met Lutz Jacobi, toen
nog tweede kamerlid en Coördinator PvdA Ombudsteams. Verder was
kandidaat 2e kamerlid Joke de Kock aanwezig. Lutz heeft enthousiast verteld
over haar ervaringen met Ombudsteams. De pers was aanwezig en er heeft
een stukje in de Bode gestaan. Voorafgaand aan de officiële opening is er op
de lokale radio en tv aandacht geweest voor het Ombudsteam.
De vragen voor het Ombudsteam druppelen binnen. Het Ombudsteam biedt een luisterend oor,
probeert samen met de hulpvrager antwoord te vinden op de vragen en oplossingen te vinden voor
de problemen die men ervaart. Indien nodig wordt verwezen naar instanties die verder kunnen
helpen; het Ombudsteam zelf is geen hulpverlenende instantie, maar luistert en wijst de weg.
Help mee het Ombudsteam bekend te maken en daarmee bereikbaar te zijn voor de mensen die
hierdoor wellicht geholpen kunnen worden. Komt u iemand tegen die bij voorbeeld tegen instanties
oploopt, niets begrijpt van een brief, of niet weet waar men terecht kan met een bepaalde vraag?
Attendeer deze mensen op ons Ombudsteam, wij helpen ze graag verder
Wilt u een keer meelopen of bent u beschikbaar om een keer in te vallen om samen met een van
de vaste teamleden spreekuur te draaien, laat het dan weten aan Miek van den Boogaard via
mail: ombudsteampvdaboz@gmail.com, of anders even bellen naar 06-22866342. Indien wenselijk
kan de persoon uitgenodigd worden voor het spreekuur dat 2x per maand plaats vindt.
Miek van den Boogaard, coördinator Ombudsteam Bergen op Zoom

Belangrijke data in 2017
In 2017 staan er al een aantal belangrijke bijeenkomsten op de rol:
13 mei 2017

Meedenk sessie voor het verkiezingsprogramma (zie verder in deze nieuwsbrief

2 sept 2017

Jaarlijkse BBQ (informatie volgt later)

19 dec 2017

ALV (vaststellen verkiezingsprogramma en kandidatenlijst)

Miek van den Boogaard, Secretaris Partij van de Arbeid, afdeling Bergen op Zoom
TIP Kijk ook eens op onze website (www.bergenopzoom.pvda.nl) of op de facebookpagina (PvdA
Bergen op Zoom)

mei 2017

