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Beste lezer, 

 

Het bestuur roept nadrukkelijk belangstellende leden op zich te kandideren voor 

de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De kandidaatstellingscommissie wil graag een 

mooie lijst formeren. Ook indien u niet direct het raadslidmaatschap ambieert, maar wel bereid 

bent een onverkiesbare plek te vervullen op een mooie lijst wordt u gevraagd dit te melden bij de 

secretaris. Elke extra stem die we daarmee kunnen binnenhalen is meegenomen. 

 

Het bestuur van PvdA Bergen op Zoom nodigt de leden graag uit voor de inmiddels tot traditie 

horende jaarlijkse gezamenlijke barbecue op 2 september aanstaande voor leden, fractie en 

bestuur. Een introducé is ook van harte welkom. Wel graag opgeven voor 29 augustus 

aanstaande. 

We wensen u veel leesplezier. Wilt u over een onderwerp verder praten met iemand van fractie of 

bestuur, dan horen wij het graag. Ook is die gelegenheid ruim aanwezig tijdens de BBQ, dus u 

bent van harte welkom. 

Een mooie zomer toegewenst en hopelijk tot 2 september! 

Bestuur PvdA Bergen op Zoom 

 

 

Van de voorzitter  

 

Op deze plek wil ik jullie slechts wijzen op de indrukwekkende uitzending 

van Zomergasten met Eberhard van der Laan. Meer is niet nodig, een 

groot voorbeeld van een sociaal-democraat! 

Yusuf Kaplan, voorzitter Partij van de Arbeid, afdeling Bergen op Zoom 

 

  

https://bergenopzoom.pvda.nl/?p=941
https://bergenopzoom.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/408/2017/04/Uitnodiging-BBQ-2-sept-2017.pdf
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Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

Na de vorige verkiezingen kwam in de analyse naar voren dat we 

eigenlijk meer aansprekende personen op de lijst zouden moeten 

hebben om extra stemmen binnen te halen. De kandidaatstellings-

commissie is bezig om mensen te scouten/ benaderen om een plek op 

de kandidatenlijst te willen innemen. Graag nodigen wij een ieder die 

hiervoor belangstelling heeft uit om zich te melden. Hoe sterker de 

kandidatenlijst, hoe meer kans wij hebben om onze idealen te 

verwezenlijken. 

Hebt u onvoldoende tijd om zich te kandideren voor de gemeenteraad, maar wilt u wel een goede 

uitstraling van de kandidatenlijst mee mogelijk maken, meld u dan aan bij de secretaris van het 

bestuur via bergenopzoom@pvda.nl. Dit kunt u doen door een motivatiebrief met CV (Curriculum 

Vitae) naar het secretariaat te sturen, uiterlijk 18 september 2017 moet dit binnen zijn. 

Let wel: in de Procedure GR18, eerder vastgesteld in een ALV, is opgenomen dat alle mensen die 

op de lijst komen te staan, geschikt moeten worden geacht en moet voldoen aan de profielschets. 

Bij  twijfel aarzel niet om informatie of een gesprekje aan te vragen met een van de bestuursleden 

(via bergenopzoom@pvda.nl of 06-13988590 (secretaris) / 0653696430 (voorzitter) 

  

Miek van den Boogaard, Secretaris Partij van de Arbeid, afdeling Bergen op Zoom 

 

Vacatures voor vrijwilligers. 

Elke bijdrage is fijn! 

Het bestuur komt graag in contact met leden die wat extra’s voor de partij willen doen. Zeker 

gezien de aankomende verkiezingen zijn extra handen zeer welkom. 

Er zijn mogelijkheden op verschillende taken en functies, zoals bestuurslid, kandidaat voor de lijst 

voor de gemeenteraad, Commissie leden, Campagneteam, Ombudsteam (of vraagbaak mbt 

bepaald onderwerp voor Ombudsteam) 

mailto:bergenopzoom@pvda.nl
mailto:bergenopzoom@pvda.nl
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Ombudsteam 

 

Het ombudsteam krijgt verschillende vragen binnen. De vragen van 

inwoners van onze gemeente worden beantwoord. Indien nodig wordt een 

en ander nog goed uitgezocht, waarna de indiener van de vraag zo goed 

mogelijk beantwoord wordt. Of wordt verwezen naar de instantie waar de 

vraag op de juiste plaats is of het beste tot zijn recht komt. Het 

Ombudsteam houdt dan contact met de indiener van de vraag om in de 

gaten te houden of de vraag ook daadwerkelijk wordt opgepakt. 

Indien gewenst kan een afspraak gemaakt worden voor het spreekuur (verwijzing website met 

informatie) soms is een telefoontje of een mailtje voldoende om de vraag naar tevredenheid te 

beantwoorden. 

Bij vragen die wijzen op een fout in de wetgeving of ongewenste effecten bij de uitvoering van de 

wet, wordt contact gezocht met de politiek. De signaalfunctie van het Ombudsteam is zo een 

belangrijke informatiebron voor de fracties. 

Vragen die tot nu toe bij het Ombudsteam zijn gekomen hadden betrekking op wonen, inkomen/ 

pensioen, WW- uitkering, WMO aanpassingen. 

 

Miek van den Boogaard, coördinator Ombudsteam 

 

Gevraagd: vrijwilliger voor Ombudsteam 

Wilt u ook een steentje bijdragen voor her Ombudsteam? Meld u dan aan bij de coordinator 

Ombudsteam, Miek van den Boogaard via ombudsteampvdaboz@gmail.com 

 

Wij kunnen vrijwilligers gebruiken, liefst met bepaalde sociaal/ maatschappelijke kennis en 

interesse. De tijdsinvestering valt erg mee, vraag eventueel een gesprekje met de coördinator.  
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Belangrijke data 

 

2 september 2017 Jaarlijkse BBQ  (zie uitnodiging) 

 

18 september 2017 Sluiting kandidaatstelling gemeenteraad 

19 december 2017 ALV (vaststellen verkiezingsprogramma en 

kandidatenlijst) 

21 maart 2018 Gemeenteraadsverkiezingen 

Miek van den Boogaard, Secretaris Partij van de Arbeid, afdeling Bergen op Zoom  

  

https://bergenopzoom.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/408/2017/04/Uitnodiging-BBQ-2-sept-2017.pdf

