
F R O N TA A L  
NIJMEGEN 

De afgelopen jaren hebben we in onze 

provincie in een brede coalitie samen de 

problemen van Gelderland aangepakt. 

We hebben een kwart miljard euro van 

het NUON-geld geïnvesteerd om de 

werkgelegenheid aan te jagen, sociale 

huurwoningen te isoleren en het open-

baar vervoer te verbeteren. Maar het is 

niet genoeg, ons werk is nog niet af. 

 

NUON-miljarden investeren 

Een stem voor de PvdA in Gelderland 

betekent een stem voor goed werk en 

goed wonen. En dat is hard nodig. Bijna 

80.000 Gelderlanders zitten zonder 

baan, een groep ter grootte van de helft 

van de bevolking van Nijmegen en dat 

is te veel. Daarom willen wij de  NUON

-miljarden inzetten om de Gelderse eco-

nomie te stimuleren: voor nieuwe, duur-

zame banen. Voor investeringen in de 

maakindustrie, in de logistiek en in her-

nieuwbare energie. Zodat jonge en oude 

mensen de zekerheid van goed werk 

hebben, nu en in de toekomst. Een stem 

voor de PvdA in Gelderland is een stem 

voor aandacht voor alle streken van 

onze mooie provincie. Waar we veilig 

en bereikbaar wonen, in een energiezui-

nig huis met goede zorg dichtbij. Waar-

in we de jeugdzorg niet bij gemeenten 

over de heg gooien maar de vinger aan 

de pols blijven houden. Wij kiezen voor 

een samenleving waarin we naar elkaar 

omkijken en niemand buitensluiten. 

 

Ook de Eerste Kamer 

Een stem voor de PvdA in Gelderland 

betekent ook een sociale en realistische 

koers voor Nederland. De uitslag van de 

Op 18 maart 2015 gaan we naar de stembus voor de Provinciale 

Statenverkiezingen. Deze verkiezingen zijn van groot belang. Voor 

Gelderland, voor Nederland en voor de Partij van de Arbeid.   

2  Terugblik lijsttrekkersdebatten     

3  Van de voorzitter  

3  Campagne-oproep Rood op straat 

4  Speerpunten PvdA fractie                  

5  Participatiewet biedt kansen 

6  Waterschapsverkiezingen 

6  Debat met Martin van Rijn 

7  Het Ombudsteam helpt!  

7  Jan Schuurman Hess, puzzel  

8  Agenda, Wie is wie         

INHOUD december 2014 Lijsttrekker Peter Kerris: jong, strijdbaar,  

sociaal en realistisch 

 

Noteer in uw agenda! 

 

In deze Frontaal staat nog een aankondi-

ging: op 25 februari is er een bijeenkomst 

over zorg met staatssecretaris Martin van 

Rijn. Zie pagina 6 voor meer informatie.  

Een volledige agenda staat op pagina 8. 

 

 

 

Peter Kerris 

spreekt de 

aanwezigen 

toe direct na 

zijn uitverkie-

zing tot lijst-

trekker van de 

PvdA Gelder-

land. 

Werk mee aan de PvdA-

campagne, elke stem telt! 

Nieuwjaarsreceptie  

PvdA 4 januari 2015:  

iedereen welkom! 
 

Elkaar een goed begin van het nieuwe jaar 

wensen en bijpraten in een feestelijke 

ambiance. Dat kan! Het Bestuur van de 

PvdA afdeling Nijmegen nodigt u daarom 

van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie 

op 4 januari 2015 van 17:00 tot 19:00 uur. 

Locatie: Theatercafé No 23, De Linden-

berg, Ridderstraat 23 in Nijmegen.  
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Provinciale Statenverkiezingen bepaalt 

de samenstelling van de Eerste Kamer. 

Ons land heeft de weg naar boven weer 

gevonden. Daar was de moed voor no-

dig om zaken aan te pakken die te lang 

waren blijven liggen. Met resultaat: ein-

delijk groeit de economie weer, vinden 

werkzoekenden weer een baan en gaan 

mensen er weer op vooruit. Maar ook 

hier is onze klus niet af. Onze idealen 

zijn kristalhelder: goed werk en be-

staanszekerheid. En daar moet nog veel 

voor gebeuren, zoals het bieden van 

baanzekerheid aan mensen met een 

flexibel contract. Of mensen aan de on-

derkant van de arbeidsmarkt de hand 

reiken om mee te doen. Die ambities 

staan pal overeind en de PvdA kan daar-

voor zorgen door sterk vertegenwoor-

digd te blijven in de Eerste Kamer. 

 

De straat op! 

Voor die sociale en realistische koers, 

voor die stabiliteit, voor die idealen ga 

ik in januari, februari en maart de straat 

op. En met mij nog 38 PvdA-kandidaten 

voor Provinciale Staten én de kandida-

ten voor drie verschillende waterschap-

pen. Maar wij kunnen dat niet alleen. 

We hebben iedereen in onze partij nodig 

om een goed resultaat te boeken. Om in 

de steden, de regio’s, in de wijken en 

dorpen, de mensen ons verhaal te vertel-

len. Samen met jullie gaan we aan de 

slag voor goed werk en goed wonen in 

Gelderland. Samen met jullie werken 

we aan die sociale, realistische koers 

voor Nederland en de ambities die we 

nog hebben. Het kan zoveel beter in 

Nederland! 

 

Ik maak er werk van. Doe mee! 

 

Peter Kerris 

Lijsttrekker PvdA Gelderland 

 

 

 

Foto: spanning op de gezichten van de kandidaten vlak voor de bekendmaking van de uitslag in Arnhem.  Staand aan tafel (van 

links naar rechts): Fokko Spoelstra, Peter Kerris, Jaap Huurman en Gerard Nieuwenhuis. Iets daarachter, rechts naast Fokko, 

Nico Arts. Willie van Tuil staat niet op de foto. 

PvdA-leden kiezen hun lijsttrekker na reeks debatten 

Alle Gelderse PvdA-leden konden (via 

internet) samen beslissen wie hun lijst-

trekker zou worden bij de verkiezingen 

voor Provinciale Staten op 18 maart. In 

een aantal levendige en soms scherpe 

debatten presenteerden zich vier kandi-

daten: Jaap Huurman (Arnhem), Peter 

Kerris (Nijmegen), Fokko Spoelstra 

(Apeldoorn) en Willie van Tuil 

(Ochten). Ook voor het lijsttrekkerschap 

van Waterschap Rivierenland waren er 

twee kandidaten: Nico Arts (Wijchen) 

en Gerard Nieuwenhuis (Kesteren). Het 

debat in Nijmegen op 16 oktober was  

goed bezocht, de zaal in Droomvilla 

Lux puilde uit.  

Op woensdagavond 12 november werd 

in Arnhem de uitslag van de verkiezin-

gen bekendgemaakt. Peter Kerris en 

Gerard Nieuwenhuis werden door de 

leden gekozen.  
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In maart is het weer zover: de verkie-

zingen voor de Provinciale Staten! Een 

goede uitslag voor de PvdA is van cru-

ciaal belang. Niet alleen zijn de verkie-

zingen in maart bepalend voor de sa-

menstelling van de Eerste Kamer (en 

dus voor de uitvoerbaarheid van het 

kabinetsbeleid). Maar een goed resul-

taat zorgt er ook voor dat onze Provin-

ciale Statenleden in Gelderland zich 

kunnen blijven inzetten voor meer werk 

en een duurzamer beleid in Gelder-

land. Ook bij deze verkiezin-

gen  moeten we ervoor zorgen dat zo-

veel mogelijk PvdA-stemmers ook 

daadwerkelijk gaan stemmen. Om dat 

voor elkaar te krijgen hebben we zoveel 

mogelijk mensen nodig die willen hel-

pen tijdens de campagne! Wil je op de 

hoogte worden gehouden van het cam-

pagne nieuws? Heb je leuke ideeën 

voor de campagne? Ga je graag mee de 

wijken in? Stuur dan een mailtje naar: 

Yourik Malet, campagnecoördinator:  

y.malet@hotmail.com.  

N.B. Campagnevoeren kost veel geld 

en het budget is niet toereikend om 

de PvdA overal te laten zien. Steun 

daarom de campagne ook financieel. 

Elke bijdrage is welkom op rekening-

nummer NL85 RABO 0150 885 032 

ten name van PvdA-Nijmegen. Bij 

voorbaat hartelijk dank voor uw bij-

drage. 

Steun de campagne 

Rood op straat 

 

Twee trouwe en actieve Nijmeegse 

PvdA-leden zijn onlangs kort na elkaar 

overleden. Cor van Vught overleed  op 

8 november op 78-jarige leeftijd.  Op 

23 november overleed Engelien Nas-

Wernink op 84-jarige leeftijd. 

De PvdA Nijmegen is dankbaar voor 

hun jarenlange inzet voor iedereen en 

voor alles waar wij als PvdA voor strij-

den. Wij bewaren dierbare herinnerin-

gen aan deze twee leden.  

Cor en Engelien, rust zacht! 

Van de voorzitter 

Het bestuur is de afgelopen maanden 

voortvarend gestart met de uitvoering 

van het 10 punten-plan dat bij aanvang 

van de bestuursperiode is opgesteld. In 

het plan staat onder andere: uitwerking 

van de aanbevelingen van de commis-

sie Dankbaar; organisatie van de Dag 

van Europa (samen met de SPD Kleve) 

en de organisatie van een themadag 

over ‘Werk voor laagopgeleiden’.  

 

Tien procent meer leden 

Eén punt licht ik er hier uit omdat ik 

dat van levensbelang vind voor een 

bloeiende afdeling: tien procent meer 

leden. Een nieuw lid werven lijkt moei-

lijk. Als ik partijgenoten vraag actief 

op zoek te gaan naar nieuwe leden, 

krijg ik vaak te horen: “Dat is niets 

voor mij, ik ben geen Jehova’s Getui-

ge.” Maar het gaat niet om zieltjes win-

nen. Het is veel simpeler. Ieder van ons 

kent in haar of zijn omgeving mensen 

die sympathiek staan tegenover de par-

tij, maar die nog nooit gevraagd zijn lid 

te worden. Als je dat doet, blijken men-

sen vaak verrast: “Tjee, nooit over na-

gedacht. Kan dat dan?” Met een gratis 

lidmaatschap voor een jaar (kaarten om 

dit aan te bieden heeft iedereen per post 

ontvangen) kunnen mensen kijken of 

het bevalt.  

Rechtstreeks vragen werkt, weten we 

uit ervaring. Sinds het aantreden van 

dit bestuur, waar Sandra Moti zich be-

zighoudt met ledenwerving, hebben we 

de nodige nieuwe leden mogen verwel-

komen. Maar nog niet genoeg om de 

doelstelling, 700 leden aan het eind van 

deze bestuursperiode, te halen. Daarom 

vraag ik aan elk lid: doe mee met de 

ledenwerfactie. Kijk in je omgeving 

wie al jaren PvdA stemt. Vraag haar of 

hem een keer mee te gaan naar een 

partijbijeenkomst, stel de vraag, bied 

een (gratis) lidmaatschap aan. Als ie-

dereen slechts één lid werft dan hebben 

we onze doelstelling ruimschoots ge-

haald. Geen kaarten meer om dat gratis 

lidmaatschap aan te bieden? Sandra 

heeft er nog genoeg. Mail even naar .... 

 

Verkiezingen 

Met het nieuwe jaar gaan we meteen 

een turbulente tijd tegemoet: de verkie-

zingen voor Provinciale Staten en het 

bestuur van Waterschap Rivierenland 

op 18 maart 2015. ‘Onze’ Peter Kerris 

is de jonge en dynamische lijsttrekker 

voor PS en Marlies van Hulsentop, 

onze gedreven milieuspecialist, staat 

kandidaat voor het Waterschapsbestuur 

(nummer 2 op de lijst). We vragen ie-

dereen nu al vanaf half januari mee te 

doen met de campagne onder leiding 

van Yourik Malet, met het voortbe-

staan van dit kabinet als inzet – im-

mers, de Eerste Kamer wordt door de 

nieuwe Statenleden gekozen. 

 

Maar voor het zover is, wens ik alle 

leden namens het bestuur fijne feestda-

gen met allen die je dierbaar zijn. 

 

Namens het afdelingsbestuur, 

Hennie Derks, voorzitter 

Overlijden Cor van Vught en Engelien Nas-Wernink 

Vertrek fractiemedewerker 

Eind november 2014 heeft de PvdA-

gemeenteraadsfractie afscheid geno-

men van Jochem van der Staaij als 

fractiemedewerker. Hij was tien jaar 

lang de rechterhand van de Raadsle-

den. Jochem en zijn vrouw hebben 

onlangs een winkel geopend in de Lan-

ge Hezelstraat: “Ieder z’n Vak”. Zijn 

werk voor de fractie kon hij niet langer 

combineren met zijn werk voor de win-

kel. Jammer dat hij vertrokken is, maar 

het bestuur en de fractie wensen hem 

natuurlijk veel succes met zijn nieuwe 

loopbaan. Zie: www.iederznvak.nl. 

 

mailto:y.malet@hotmail.com
http://www.iederznvak.nl
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Speerpunten PvdA: werk en zorg   

De koers voor de Nijmeegse PvdA-fractie voor de komende jaren komt niet uit 

de lucht vallen. Het verkiezingsprogramma is de basis voor onze inbreng in het 

coalitieakkoord in Nijmegen, opgesteld door de deelnemende politieke partijen.  

Binnen de PvdA Nijmegen is een dis-

cussie gevoerd over wat de speerpunten 

moeten zijn om een herkenbaar sociaal-

democratisch profiel te hebben de ko-

mende vier jaar. Speerpunten bepalen 

betekent heldere keuzes maken. Die 

keuzes mogen echter niet op zichzelf 

staan, maar moeten logische verbindin-

gen hebben. We hebben een verhaal te 

vertellen over de waarden van de PvdA: 

bestaanszekerheid, gelijke kansen voor 

iedereen, werk voor iedereen en de bin-

ding van mensen in gemeenschappen.  

Na de zomer hebben we met fractie,  

bestuur en leden gediscussieerd over wat 

onze koers moet inhouden. Uit de ge-

sprekken kwamen twee onderwerpen als 

belangrijkste naar voren: werk en zorg.  

 

Werk voor laaggeschoolden 

De PvdA wil de werkgelegenheid in 

Nijmegen op alle mogelijke manieren 

versterken, met het accent op werkgele-

genheid voor laaggeschoolden. Als poli-

tieke partij scheppen wij geen banen, 

maar kunnen wij er wel voor zorgen dat 

het vestigingsklimaat in Nijmegen  voor 

bedrijven aantrekkelijk is. Het econo-

misch profiel van de stad moet krachtig 

en herkenbaar zijn. Wij zullen alle initia-

tieven in de stad beoordelen op de toege-

voegde waarde voor de werkgelegen-

heid. Werk voor iedereen, en in elk ge-

val de bestaanszekerheid van bewoners 

die geen werk hebben op een behoorlijk 

peil houden. Werk en inkomen liggen 

daarbij in elkaars verlengde. De zorg 

voor een fatsoenlijk inkomen en inko-

mensondersteuning vormen het vangnet 

voor hen die niet betaald aan het werk 

kunnen. Goed onderwijs met gelijke 

kansen voor iedereen is geen doel op 

zichzelf, maar goed onderwijs is wel de 

weg naar goed werk.  

 

Nijmegen kent, met name dankzij de 

aanwezigheid van universiteit en zieken-

huizen en high tech bedrijven, relatief 

veel banen voor hoogopgeleiden. Die 

banen zijn van wezenlijk belang voor de 

kracht van de stad. Maar sinds de slui-

ting van tal van maakbedrijven is er voor 

laagopgeleiden of ongeschoolden struc-

tureel te weinig werk. Het is daarom van 

groot belang veel energie te steken in het 

stimuleren en ondersteunen van (het 

vestigingsklimaat voor) de maakindu-

strie. Maar ook sectoren als bouw en 

horeca bieden kansen op werk voor met 

name jongeren.  

 

Lokale banen 

Bij contacten in de wijken zet de PvdA 

voortdurend werk als onderwerp op de 

agenda. Bij alle ontwikkelingen in de 

stad zijn wij kritisch op de factor werk-

gelegenheid. Bijvoorbeeld als er bouw-

projecten starten, dan gaan we na of 

hiermee ook lokaal banen worden gere-

geld.  Als bedrijven zich vestigen in de 

stad (Van der Valk, Cinemec) vragen we 

wat hun inbreng is voor de lokale werk-

gelegenheid. Als een bedrijf gaat sluiten 

of de stad wil verlaten (slachthuis) ma-

ken we ons sterk voor behoud van werk-

gelegenheid. Als we regionaal samen-

werken, dan moet dit de economie van 

onze stad en regio versterken 

(stadsregio, Triple Helix). 

 

Zorg voor jong en oud 

Een goede jeugd start in je eigen wijk. 

Oud worden doe je het liefst ook in je 

eigen wijk. Dit betekent dat betaalbare, 

goede zorg dichtbij noodzakelijk is voor 

jong en oud. De PvdA stelt hoge eisen 

aan de organisatie van de sociale wijk-

teams en de STIPS in de wijken, omdat 

die de zorg dichtbij brengen. Toeganke-

lijke zorg betekent voor ons dat er vol-

doende (levensbestendige) zorgwonin-

gen in de wijken zijn, en ook dat de leef-

omgeving gezond en veilig is. Overlast 

moet bestreden worden en er moeten 

voorzieningen zijn voor jong en oud.  

Iedere Nijmeegse wijk verdient zijn ei-

gen wijkverpleegkundigen. Ook in de 

zorg liggen kansen om werk te creëren 

voor jongeren. We gaan kijken of jonge-

ren als zorgassistenten aan de slag kun-

nen. De PvdA staat achter de kanteling 

in de zorg, maar we blijven scherp op de 

organisaties die mee moeten veranderen. 

Veel mensen vragen zich af of de zorg 

voor hen wel bereikbaar en betaalbaar 

blijft. De zorg voor de cliënt moet altijd 

centraal staan en nooit de zorgorganisa-

tie. Wij steunen de professionals die in 

de wijken vorm moeten geven aan het 

dichtbij brengen van de zorg. Als wij de 

gemeenschap en samenhang in de wij-

ken willen versterken, moeten we als 

PvdA ook zelf zichtbaar zijn in de wij-

ken waar de meest kwetsbare mensen 

wonen. Samen met het ombudsteam en 

onze leden pakken we de signalen op 

daar waar het fout dreigt te gaan met 

verlening van zorg en kijken hoe we het 

kunnen oplossen. Wijkbezoeken gaan 

vaker over het thema zorg. 

 

Marc van Nijnatten, Fractievoorzitter 
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het Werkbedrijf. Waarom kan een va-

cature niet worden ingevuld door bij-

voorbeeld een Wsw’er? Daarover kun-

nen we dan het gesprek aangaan met 

werkgevers. 

 

Wat gebeurt er met de mensen die niet 

meer bij Breed terecht kunnen? 

 

Die mensen worden door het Werkbe-

drijf geholpen om een passende werk-

plek te vinden. Bijvoorbeeld in een 

garantiebaan. In het Sociaal Akkoord 

is afgesproken dat er bij werkgevers 

100.000 garantiebanen worden gescha-

pen en de overheid moet er nog eens 

25.000. Lukt het niet vrijwillig om die 

banen te creëren, dan komt er een quo-

tum, zo is afgesproken. Ik vind dat we 

alles op alles moeten zetten om deze 

banen te realiseren. Een quotum zie ik 

als een brevet van onvermogen voor 

werkgevers en overheid. 

 

Hoe kun jij als PvdA-bestuurder hier-

bij het verschil maken? 

 

De Participatiewet is een verhaal van 

kansen. Mensen met een grotere af-

stand tot de arbeidsmarkt verdienen 

net zo goed een kans én zij bieden 

kansen aan werkgevers. Bijvoorbeeld 

omdat een kandidaat repeterend werk 

wél met plezier blijft doen. Maar onbe-

kend maakt onbemind. Werkgevers 

zijn bang voor ziekteverzuim, kosten, 

gedoe, bureaucratische regeltjes. Om-

dat ik Economie en Werk & Inkomen 

in mijn portefeuille heb, kan ik de ver-

binding leggen tussen beide groepen. 

Aan de ene kant: werkgevers wijzen 

op kansen, en aan de andere kant rege-

len dat werkgevers worden ontzorgd. 

Dat is mooi werk! En met resultaat. 

Dit jaar hebben we meer dan 700 men-

sen uit ons bestand aan het werk ge-

holpen. Een resultaat waar ik trots op 

ben! 

Het is bijna 2015. Wat gaat er verande-

ren voor de Nijmegenaren op het gebied 

van Werk & Inkomen? 

 

Op 1 januari 2015 gaat de Participatie-

wet in. Voortaan is er één regeling voor 

de onderkant van de arbeidsmarkt. Men-

sen uit de bijstand, WSW en een deel 

van de mensen met Wajong vallen dan 

onder de Participatiewet. In de regio 

Nijmegen hebben we de arbeidsmatige 

dagbesteding daaraan toegevoegd. Uit-

gangspunt van de wet is dat iedereen 

naar vermogen moet kunnen werken. De 

gemeente is hiermee verantwoordelijk 

voor een grote groep mensen met vaak 

een grotere afstand tot de arbeidsmarkt 

dan bijstandsgerechtigden. Vanaf 1 janu-

ari gaat het Regionaal Werkbedrijf men-

sen helpen aan werk. Daarin werken de 

gemeenten Druten, Wijchen, Beuningen, 

Heumen, Nijmegen, Ubbergen, Mook en 

Middelaar, Groesbeek en Millingen aan 

de Rijn samen. Ook het UWV en Breed 

doen mee. Het is goed dat dit op regio-

naal niveau gebeurt, zo kunnen we vaca-

tures en werkzoekenden beter matchen.  

Werken, bijdragen naar vermogen, daar 

gaat de Participatiewet om. De gemeente 

moet dat mogelijk maken door bijvoor-

beeld te zorgen voor scholing of begelei-

ding. Leerwerkplekken zijn belangrijk. 

Ook kunnen we werkgevers financieel 

compenseren als een kandidaat minder 

zogenoemde ‘loonwaarde’ heeft. Hier-

voor is er een participatiebudget. 

 

De sociale werkvoorziening Breed gaat 

ook op in het Werkbedrijf. Waarom? 

Wat betekent dit voor de werknemers 

van Breed? 

 

Als Breed straks onderdeel is van het 

Regionaal Werkbedrijf, is er nog maar 

één begeleider naar werk voor verschil-

lende doelgroepen. Waar vroeger men-

sen van Breed, het UWV en verschillen-

de gemeenten bij werkgevers kwamen 

om vacatures ‘op te halen’, komen die 

nu op één plek terecht. Daardoor kunnen 

wij werkgevers sneller helpen, en ook 

breder kijken voor welke doelgroep een 

vacature geschikt is. Vanaf 1 januari 

2015 is er geen nieuwe instroom meer in 

de sociale werkvoorziening. Mensen die 

al bij Breed werken, houden hun rechts-

positie. Het is de bedoeling om zoveel 

mogelijk kandidaten bij reguliere bedrij-

ven te plaatsen, ook mensen die in aan-

merking komen voor beschutte werk-

plekken. En dan is het een voordeel dat 

alle doelgroepen worden geholpen door 

Wethouder Turgay Tankir 

“De Participatiewet gaat over kansen” 

De veranderingen in werk en inkomen houden veel mensen bezig. De gemeente 

Nijmegen zegt goed voorbereid te zijn. Onze PvdA-wethouder Turgay Tankir legt 

uit wat de veranderingen inhouden en wat de gevolgen zijn. 

 
 

PvdA-fractievoorzitter Marc van 

Nijnatten (links) en PvdA-

wethouder Turgay Tankir gaan 

regelmatig samen de wijken in om 

te luisteren naar de wensen en 

behoeften van de bewoners. Door 

nauw contact met onze achterban 

kan de PvdA beter inspelen op wat 

er écht leeft onder de mensen. 
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 Waterschapsverkiezingen zijn ook politiek! 

Graag wil ik mij aan u voorstellen. Ik ben 

Marlies van Hulsentop, jarenlang PvdA-

lid, bestuurslid van PvdA-Nijmegen, ge-

meenteraadslid van 1998 tot 2002 en al 

een aantal jaren lid van het bestuur van 

Waterschap Rivierenland. Ik heb me op-

nieuw kandidaat gesteld. Als Nijmeegse 

kandidaat sta ik tweede op de kieslijst en 

daar ben ik trots op. Ik wil dan ook graag 

mijn werkzaamheden voor de PvdA in 

het Waterschap  voortzetten.  

Een belangrijke vraag is wat doet het 

Waterschap? Het Waterschap zorgt voor 

goede en veilige dijken, die beschermen 

de inwoners van Rivierenland tegen wa-

tertekort of overlast, bijvoorbeeld door 

een fikse regenbui. Het Waterschap zorgt 

ook voor de zuivering van het rioolwater. 

In Nijmegen is het Waterschap verant-

woordelijk voor de waterkering op de 

Waalkade ter bescherming van de bene-

denstad. Ook voor een deel van de dijk in 

de Ooijpolder en de dijk langs de Honig. 

Verder werkt het Waterschap mee aan de 

dijkteruglegging in Lent en is na voltooi-

ing van het project verantwoordelijk voor 

die nieuwe dijk.   

Het onderhoud en beheer van de stadswa-

teren in Dukenburg behoort ook tot haar 

taken. Het zuiveren van het Nijmeegse 

rioolwater gebeurt in de waterzuiverings-

installatie in Weurt. Het Waterschap 

werkt samen met de gemeente om een 

goed en goedkoop rioleringsplan op te 

stellen, waarbij ook aandacht is voor bij-

voorbeeld hittestress in de stad. Kortom 

veel taken die zorgen dat mensen fijn 

kunnen leven in een land waar het water 

altijd dichtbij is. 

Er gaat veel geld om in het Waterschap. 

Daarom is het goed dat er ook een demo-

cratische controle is op het geld. Het is 

belangrijk dat er goede keuzes worden 

gemaakt, dat er naast de taken van het 

Waterschap aandacht is voor schoon wa-

ter, voor natuur in en om de stad. Dat de 

dijken bloemrijk zijn en toegankelijk 

voor recreanten. En dat we samen ook 

solidair zijn met mensen met een kleine 

beurs, een goed kwijtscheldingsbeleid 

van de Waterschapsbelasting in stand 

houden en ook mensen met een achter-

stand op de arbeidsmarkt een kans geven 

om bij het waterschap te kunnen werken. 

Daar sta ik voor, en met mij de PvdA. 

 

 

 Debat over zorg met  

PvdA-staatssecretaris  

Martin van Rijn  

Op woensdagavond 25 februari 

2015 komt staatsecretaris Martin 

van Rijn naar Nijmegen om zijn 

beleid op het gebied van zorg toe te 

lichten en om vragen te beantwoor-

den van iedereen die het maar we-

ten wil.  

De werkgroep Zorg van de PvdA-

Nijmegen, onder leiding van Ron 

Stevens, bereidt de bijeenkomst 

inhoudelijk voor. Jacqueline Klein 

Gunnewiek is gespreksleider.  

De bijeenkomst wordt gehouden in 

OBG (voorheen Oud Burgeren 

Gasthuis), Prof. Cornelissenstraat 2 

in Nijmegen. PvdA-leden ontvan-

gen hierover nog een mail met ver-

dere informatie. 

 

 

 

 

 

Tegelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten worden op 

18 maart 2015 ook de verkiezingen gehouden voor het bestuur van 

Waterschap Rivierenland. Zittend bestuurslid Marlies van Hulsentop 

legt uit waarom alle PvdA-ers moeten gaan stemmen. 

 

Interesse in redactie- of 

opmaakwerk? 

Frontaal is op zoek naar leden die 

willen meewerken aan de totstand-

koming van de nieuwsbrief. Infor-

matie bij Bep de Vocht, 06 1072 

7002 of  bdevocht@gmail.com. 

 
Actie Schone Waal 

Recreanten die genieten van de Waal-

strandjes en de schoonheid van de 

rivier, laten helaas te vaak hun rom-

mel achter. Vrijwilligers maken de 

Waalstrandjes schoon. Ook een aantal 

PvdA-leden hielp mee. Ook een keer 

meedoen?  

Kijk op www.actieschonewaal.nl.   
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Hieruit zijn een aantal opvallende za-

ken gekomen. Regelmatig krijgen we 

verzoeken om te ondersteunen bij aan-

vragen voor een WWB (Wet Werk en 

Bijstand) of om mee te gaan op een 

afspraak. Zoals de landelijke Ombuds-

man al bekend heeft gemaakt, is er 

vaak sprake van een misverstand tussen 

de ambtenaar die de wet moet uitvoe-

ren en de cliënt. De wet wordt zo strikt 

aangehouden dat, als er een of meerde-

re keren niet aan de afspraak wordt 

voldaan, de cliënt al snel zijn recht op 

bijstand verliest. Het brengt mensen in 

ernstige financiële problemen. Vaak is 

er al sprake van schuldproblemen. Het 

Ombudsteam kan in een dergelijke 

situatie een bemiddelende rol spelen 

tussen instanties en cliënt. Ook geven 

we juridisch advies. De aanvragen om 

bijstand van het Ombudsteam zijn di-

vers van aard. We gaan altijd met de 

aanvrager in gesprek. 

 

Dat we dit kunnen doen is mede te dan-

ken aan de kennis, die de jonge juristen 

in ons team (Julie, Jop en Rosa) inbren-

gen. Aan het team is ook een specialist 

in MKB-zaken toegevoegd. Theo Othe-

man heeft zelf al jaren een winkel in 

Dukenburg en heeft veel kennis over de 

regelgeving voor vergunningen en be-

stemmingsplannen.  

Het team zal zich ook in 2015 blijven 

inzetten voor alle Nijmegenaren die 

een beroep op ons doen.  

Wij wensen iedereen een mooi kerst-

feest en veel wijsheid voor 2015. 

 

Henk Berends, Hennie Derks, Julie 

Frijstein, Rosa Kindt, John van Laa-

nen, Theo Otheman, Jop Tangelder, 

Bep de Vocht 

 

Het Ombudsteam is te bereiken op 

06 18973003.  Mailen kan ook:  

ombudsteamnijmegen@pvda.nl 

Het Ombudsteam helpt! 

Het Ombudsteam van de PvdA Nijmegen bestaat nu drie jaar. We 
hebben veel Nijmegenaren kunnen helpen om hun weg te vinden in 
de wirwar aan regels en met het zoeken naar oplossingen.  

 

 

 

 Puzzel mee en win een boek! 

 

Hoe sociaal zijn we nog? 

Twee jaar lang liep Jan Schuurman 

Hess door Nederland om te achterha-

len waarom mensen zo teleurgesteld 

zijn in de politiek. Om achter  het 

‘waarom’ te komen liep de Zeeuwse 

schrijver van de Hedwigepolder tot 

aan de Wadden, van de Eems tot aan 

het Drielandenpunt. Onderweg sprak 

hij huisvrouwen, leraren, bejaarden 

en tieners; mantelzorgers, vissers en 

fabrieksarbeiders. Hij noteerde de 

ergernissen en de dromen van jong en 

oud, rijk en arm in de steden en op 

het platteland. En stelde zich vragen 

als: hoe zorgen we ervoor dat straks 

de helft van Nederland niet buiten de 

boot valt, omdat werk en inkomen 

steeds minder vanzelfsprekend zijn. 

Kortom, hoe sociaal zijn we nog?  

Jan Schuurman Hess schreef over 

zijn ervaringen het boek “Voettocht 

naar het hart  van het land”.  Hij was 

op 20 november 2014 te gast in boek-

handel Dekker van der Vegt in Nij-

megen. Ben Dankbaar ging daarover 

met hem in gesprek. 

  

Vul de juiste namen in volgens de ge-

geven beschrijving. Op elk streepje 

komt één letter. Spaties tussen voor- en 

achternaam zijn aangegeven. De letters 

op de rode streepjes vormen, van boven 

naar beneden, twee woorden. Deze 

woorden zijn de oplossing van de puz-

zel. Mail deze oplossing vóór 4 januari  

naar bdevocht@gmail.com. Onder de 

inzenders van de juiste oplossing wor-

den vijf exemplaren van het boek van 

Jan Schuurman Hess verloot.  

1.   __  __  __  __  __  __  -  __  __  __  __  __  __          __  __  __  __  

2.   __  __  __  __  __  __  __          __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

3.   __  __  __  __  __  __          __  __  __  __  __ 

4.   __  __  __  __  __          __  __          __  __  __  __  __ 

5.   __  __  __  __  __           __  __  __  __  __  __ 

6.   __  __  __           __  __  __  __  __  __  __ 

  

7.   __  __  __           __  __  __  __  __ 

8.   __  __  __  __  __  __           __  __  __  __  __ 

9.   __  __  __  __           __  __  __  __  __  __ 

10.   __  __  __  __  __          __  __  __  __  __  __  __ 

11.   __  __  __  __  __          __  __  __          __  __  __ 

1.   Nijmeegs Eerste-Kamerlid PvdA 

2.   Nijmeegs gemeenteraadslid PvdA 

3.   Burgemeester van Nijmegen 

4.   In 2014 was hij 1200 jaar dood; in  

      de 8e eeuw was hij in Nijmegen. 

5.   Nijmeegse zanger die zingt over een            

      Nijmeegs park. 

6.   Vroegere Nijmeegse PvdA wethouder  

      naar wie een sporthal is genoemd. 

7.   Zij was een geliefde PvdA- burge- 

       meester van Nijmegen. 

8.   Voorzitter PvdA-afdeling Nijmegen 

9.   Nijmeegse PvdA-er die minister van 

      VROM was. 

10. Nijmeegs PvdA-raadsvolger (ex- 

      raadslid) met Rode bijnaam. 

11. Ex-minister-president, was Nijmeegs 

       hoogleraar.  
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Agenda 2015  

4 januari   Nieuwjaarsreceptie in De Lindenberg 

14 januari   Politieke avond met gemeenteraadsleden in het Stadhuis 

17 & 18 januari PvdA-congres Utrecht, De Fabrique, Westkanaaldijk 7 

28 januari  Politieke avond met gemeenteraadsleden in het stadhuis 

 

6 februari  Politiek café, Stadcafé TouT, Grotestraat 6  Nijmegen 

11 februari  Politieke avond gemeenteraadsleden in het stadhuis 

25 februari  Zorgbijeenkomst met staatssecretaris Van Rijn in OBG.  

   Informatie volgt per mail, zie ook pagina 6 

4 maart  Politieke avond gemeenteraadsleden in het stadhuis 

6 maart  Politiek café, Stadscafé TouT, Grotestraat 6 Nijmegen 

18 maart  Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 

18 maart  Politieke avond met gemeenteraadsleden in het stadhuis 

 

Kijk voor de actuele agenda op www.pvda.nijmegen.nl>agenda 

 
Maandelijkse PvdA-borrel 
 

Elke eerste vrijdag van de maand 

ontmoeten PvdA-leden in Nijmegen 

elkaar in Stadscafé TouT, Grotestraat 

6 in de binnenstad. We noemen dat 

‘Politiek Café’.  

 

Alle leden zijn 

van harte welkom 

vanaf circa 17.00 

uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij nodigen vooral ook nieuwe leden 

uit om in een ongedwongen sfeer 

kennis te maken met hun partijgeno-

ten. En neem gerust je vrienden mee! 

Wie is wie 

 

PvdA Nijmegen 

 

Website: www.nijmegen.pvda.nl 

Twitter: @PvdANijmegen 

Facebook: PvdA Nijmegen 

 

Gemeenteraadsfractie  
 

PvdA Fractiesecretariaat 

Stadhuis kamer 21, Korte Nieuwstraat 6 

6511 PP Nijmegen, 024-3292367   

fractie@pvda.nijmegen.nl 

www.pvda-nijmegen.nl 

 

Marc van Nijnatten, voorzitter   

Amar Selman, vice-fractievoorzitter 

Giselle Schellekens, raadslid 

Rutger Zwart, raadslid 

Paul Kubben, fractievolger 

Gerrit van 't Veen, fractievolger 

Wieteke van Dijk, fractievolger 

Rinus Janssen, fractievolger 

Henk Krijger, fractievolger 

 

Wethouder 

 

Turgay Tankir 

Werk & inkomen, Economie & toerisme 

Vroegtijdig schoolverlaten 

www.gemeentenijmegen.nl 

 

Bestuur 

 

Hennie Derks, voorzitter  

henniederks@hdbeheer.nl 

Hermine Groenendaal, vicevoorzitter 

Marlies van Hulsentop, secretaris  

marlies@vanhulsentop.nl 

Sèmi Abu El Ela, penningmeester 

Theo Derks, algemeen bestuurslid 

John van Laanen, algemeen bestuurslid 

Adam Galijasevic, algemeen bestuurslid 

Sandra Moti, algemeen bestuurslid 

Bep de Vocht, algemeen bestuurslid 

Yourik Malet, algemeen bestuurslid 

Wilco Veldhorst, algemeen bestuurslid 

 

Redactie 

Bep de Vocht bdevocht@gmail.com 

Hennie Derks 

Jeannine Liebrand 

 

www.pvda.nl 
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