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“Durf kiezers tegen te spreken. Vraag hen: Wat heb jij de afgelopen vier jaar voor de maatschappij gedaan?” Co Verdaas, PvdA
-gedeputeerde, oud-Tweede-Kamerlid en oud-student planologie aan de Radboud Universiteit., is strijdbaar en niet bang.
Co houdt er niet van als mensen hem
aan de kop zeuren. “Als mensen zeiken
en een grote mond hebben, dan geef ik
een grote mond terug. Mijn familie is
van eenvoudige komaf, ik ben niet
bang voor stevige taal. Vaak begint dan
het gesprek. Dat gesprek kunnen wij
aan, omdat wij als PvdA er namelijk
geen puinhoop van hebben gemaakt.
Wij moeten uitstralen dat de PvdA een
toffe club is waar je bij wilt horen. Het
gesprek met mensen aangaan, ze overtuigen van onze kracht. Benadrukken
dat wij er voor iedereen zijn, dan komt

de goede uitslag vanzelf. Ik geloof er
heilig in dat je als je tien mensen weet
te bereiken, deze tien weer positieve
dingen over de PvdA zullen zeggen
tegen andere mensen. Ik geloof in deze
inktvlekwerking.”‟
Co vindt het niet raar dat mensen zeuren. “Mensen verwachten veel te veel
van de overheid. Die heeft zich door de
vele regels zelf onmogelijk gemaakt:
als je zoveel regelt verwachten mensen
dat ze voor iedere losliggende stoeptegel kunnen bellen. Daar zijn wij als
PvdA ook niet onschuldig aan. Maar ik

Cruciale campagne:
Weg met dit kabinet!
Op 2 maart 2011 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. In
mei kiezen de Staten de Eerste
Kamer. Een linkse meerderheid in
de Eerste Kamer kan het kabinet
Rutte wegstemmen. Maak samen
met ons de campagne tot een succes! Ga met ons de straat op en de
wijken in. Maak de PvdA weer de
grootste van Nederland. Mail naar
pvda.nijmegen@gmail.com en
meld u aan! Zie ook pagina 6.

Ledenvergadering op
27 januari 2011

Co Verdaas en Job Cohen gaven op een drukbezochte nieuwjaarsreceptie op
2 januari in Nijmegen ieder hun visie op een eerlijker Nederland.

Alle PvdA-leden zijn van harte welkom
op de ledenvergadering op donderdag
27 januari . Alle vergaderstukken vindt
u binnen in deze Frontaal. Aanvang
20.00 uur. Locatie: Activiteitencentrum
Doddendaal, Achter Valburg 2, Nijmegen. Zie ook pagina 8 van deze Frontaal.

draai het om: Vraag mensen wat ze zélf
kunnen doen. Bovendien,” vraagt Co
retorisch, “beïnvloedt een uitgebreid
verkiezingsprogramma de uitslag? Ik
ben reëel: 95% van de kiezers laat zijn
of haar keuze bepalen door wat er in
Den Haag gebeurt. Het gaat om die
5%, die moeten wij keuzes bieden.
Daarnaast moeten wij laten zien wat we
hebben bereikt. Wij mogen er trots op
zijn dat wij in geen enkele stad een „nogo-area‟ hebben, zoals in steden in Engeland en Frankrijk. Trots zijn, daar
zijn wij als PvdA niet zo goed in. Het
kan altijd nog beter, vinden wij.”
Hoe kijk jij met jouw provinciale bril
aan tegen Nijmegen?
“Ik ken Nijmegen goed. Ik voorspel dat
de toekomst van Nijmegen ligt boven
de Waal. Als je kijkt naar de plannen
voor het stadseiland en de Citadel bij
de dijkteruglegging, dan ontstaat er iets
met allure. Daar mag Nijmegen trots op
zijn. Nijmegen-Noord is straks de plek
waar je moet wonen als je in deze regio
werkt en leeft. Hier heb je voorzieningen dichtbij en de keuze uit twee grote
stadscentra die je kunt bezoeken. Tegelijkertijd heeft Nijmegen de opgave om
Dukenburg en Hatert te verbeteren. Ik

spreek dan ook regelmatig de Nijmeegse PvdA-Wethouders om te bekijken
wat wij vanuit de provincie voor deze
wijken kunnen betekenen.”

in dorpen sluiten. Het zijn de burgers
zelf die hiertegen in verzet kunnen en
moeten komen. Vanuit de politiek moeten wij ontvankelijk zijn voor de wensen van de mensen.”

„De politiek kan niet voor alles zorgen.‟
De provincie krijgt enerzijds meer taken, vooral op het gebied van ruimtelijke ordening, en zij verliest taken, zoals
jeugdzorg, als het aan dit rechtse kabinet ligt. Zie je hier kansen voor de
PvdA in Gelderland?
“Dat is lastig. Wij moeten nog zien hoe
alles uitpakt. Veel kleine gemeenten
zeggen dat ze niet op de uitvoering van
de jeugdzorg zitten te wachten. Wij
zullen alles goed overdragen. Op het
gebied van de ruimtelijke ordening en
wonen zullen wij onze bijdrage leveren
aan bijvoorbeeld binnenstedelijke herstructurering. Je moet goed kijken wat
partners van de overheid doen, zoals
woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen. Investeringen bundelen
die het beste resultaat voor de mensen
hebben. Dat zal niet gemakkelijk zijn.
Ik zie grote onderwijsinstellingen door
fusies ontstaan die geheel eigen bedrijfseconomische overwegingen maken en domweg opleidingen en scholen

Wordt het Gelderse Stedelijk Ontwikkelingsbeleid voortgezet na de positieve
evaluatie?
„Als het aan mij ligt wordt het GSObeleid voortgezet. Je moet de steden
vitaal houden. Wij zijn in gesprek met
de vier 100.000-plus gemeenten in Gelderland. Wij trekken samen op. Als een
stad de economie in een bepaalde wijk
wil stimuleren, kijken wij of wij hierbij
kunnen helpen. We investeren in mensen om ze betere kansen op de arbeidsmarkt te geven. Of wij investeren in
voorzieningen voor dak- en thuislozen.”
Co herhaalt zijn uitgangspunt: “Het
gaat erom dat wij eerlijk zijn tegen de
burger. Welke maatregelen we ook
nemen, wij kunnen niet voor alles zorgen. Maar de PvdA verzekert de kiezer
dat wij alles in het werk zullen stellen
om te zorgen dat mensen hun eigen
verantwoordelijkheid kunnen nemen.
Daar zal ik als lijsttrekker voor staan.”

Op 2 januari presenteerde lijsttrekker Co Verdaas de kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen. Op de foto, naast twaalf
Statenkandidaten, ook Job Cohen, Nijmeegs wethouder Hannie Kunst en kandidaat-Eerste Kamerlid Esther-Mirjam Sent.
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Job Cohen in zijn nieuwjaarstoespraak:

“Verantwoordelijkheid nemen voor elkaar”
De grote Lindenbergzaal was op 2 januari 2011 goed gevuld.
Meer dan driehonderd mensen luisterden naar de bewogen
toespraak van Job Cohen. Solidariteit en eerlijk delen, daar
draait het allemaal om. De oude idealen van de PvdA zijn nu
actueler dan ooit.
“Politiek is voor ons de wil om te veranderen, om die betere samenleving die
ons voor ogen staat dichterbij te brengen. Mijn belangrijkste ambitie is: verbinden, de boel bij elkaar houden, juist

nu we de gevolgen gaan merken van het
meest rechtse kabinet ooit. Een kabinet
dat met de steun van Wilders culturele
verschillen uitvergroot en mensen uitsluit wegens hun afkomst of geloof. Een
kabinet dat economische verschillen
tussen mensen en hun onzekerheden
vergroot. Het maakt mijn geloof in de
noodzaak tot binden alleen maar groter.

kaar ruimte en vrijheid geven, maar ook
duidelijke grenzen stellen binnen onze
rechtsstaat. De boel bij elkaar houden,
eerlijk delen en betrokkenheid zijn niet
alleen een teken van beschaving en fatsoen, maar ook een voorwaarde voor een sterke
economie. We hebben
iedereen nodig de komende jaren. Ik wil niet dat
grote groepen in de samenleving aan de kant
komen te staan . Ons
maakt het niet of je keppeltje, een minirok of een
hoofddoek draagt, of je
homo of hetero bent.”
Job besloot met een oproep om mee te werken
aan de verkiezingscampagne in 2011: “Het jaar
waarin we samen strijden
voor die eerlijkere samenleving, waarin niemand wordt afgeschreven, we naast en bij elkaar staan in
plaats van tegenover elkaar.”

Drie ambities
In zijn toespraak schetste Job Cohen
drie ambities:
Het moet eerlijker: Bezuinigingen
zijn nodig, zeker. Maar de rekening
van de crisis moet wel eerlijk verdeeld worden.
Publieke voorzieningen: Onderwijs,
zorg, kinderopvang, een veilige
omgeving, natuur en cultuur zijn
publieke voorzieningen voor iedereen, niet alleen voor de mensen die
het zelf kunnen betalen.
Werken en meedoen: Iedereen die
kan werken, moet werk kunnen vinden - en anders hebben mensen
recht op een fatsoenlijke WWuitkering. Alle Nederlanders hebben
dezelfde rechten en plichten; in ons
land word je niet beoordeeld op je
afkomst of geloof, maar als individu
op je gedrag.

Zwevende kiezer
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in
Nijmegen zong lijsttrekker Co Verdaas
spontaan een zelf geschreven lied over
de zwevende kiezer. Het lied wordt
begin februari als MP3-bestand op de
website van de provincie gezet en kan
dan worden gedownload.

Beschaving en fatsoen
We hebben een gezamenlijke toekomst.
Of je nu een universitaire opleiding
hebt of een praktische VMBO opleiding; of je nu in de Randstad woont of
in een krimpgebied in Limburg, of je nu
oud of jong bent, allochtoon of autochtoon, homo of hetero, onze toekomst
maken we samen. Dat betekent niet
alleen verantwoordelijkheid nemen
voor jezelf, maar ook voor elkaar en
voor de samenleving. Het betekent el3

Statenleden houden niet van chauvinisme

Nijmegen en Arnhem moeten niet met elkaar concurreren
Wanneer alles volgens plan verloopt, neemt Jeannine Liebrand uit
Nijmegen na de verkiezingen van 2 maart de Statenzetel van Theo
de Wit over. Nijmegenaar Theo heeft acht jaar in de Staten gewerkt
en veel kunnen bereiken voor onze stad en regio. Voor Jeannine
moet de uitdaging nog beginnen. Ze staat op plaats 7 op de lijst.
Jeannine: “Natuurlijk halen we zeven zetels, ik ga voor tien.”
Allereerst een vraag aan Theo. Wat heb
je bereikt voor Nijmegen en omgeving?
“Wij zijn er als PvdA in geslaagd om
veel investeringen te doen in natuurontwikkeling, met name in de Millingerwaard en de Ooijpolder. Er zijn wandelpaden aangelegd en er is een verbinding
gemaakt met de heuvelrug via het pontje
over de afwatering bij het HollandschDuitsch gemaal. De gelden van de pro-

Theo de Wit: “Nijmegen zou veel meer
moeten lobbyen bij de provincie.”
vincie voor de nieuwe stadsbrug zijn
zeker gesteld en niet, zoals andere partijen wilden, afhankelijk gemaakt van bijvoorbeeld de doortrekking van de A15.
De Nijmeegse ringstraten zijn opgeknapt dankzij een bijdrage van de provincie. Als woordvoerder voor cultuur,
welzijn en jeugdzorg heb ik veel voor
Nijmegen kunnen doen, bijvoorbeeld de
reservering van 1,2 miljoen euro voor de
nieuwbouw van Doornroosje. Helaas
stelt Nijmegen de bouw van het nieuwe
popcentrum alsmaar uit, maar het geld is
wel beschikbaar gebleven. De provincie
sponsort ook festivals zoals de Music
Meeting, de debatten in LUX en Yesmuziek ..”
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Wat zeg je, Theo, yes-muziek??
Ons vertrekkend Statenlid grijnst breeduit: “Ja lach maar, ik bedoel jazzmuziek,
maar ik noem het zo, ik blief Nimwegenoar.”
En wat wil jij bereiken voor Nijmegen,
Jeannine?
„Ik ben optimistisch, maar ook realistisch. Of wij veel zetels halen is, gezien
het politiek klimaat, de vraag. Ik ga enthousiast campagne voeren, ik ga voor
de tien. Hoe sterker we uit de verkiezingen komen, des te meer kan ik voor de
stadsregio, dus Nijmegen en Arnhem en
het gebied er omheen, betekenen.”
Theo de Wit vult aan: “Op cultuurgebied heeft Arnhem de grote productiehuizen, Oostpool, Introdans en het Gelders Orkest. Nijmegen heeft LUX, Oriëntalis en Doornroosje. Cultuurinstellingen moeten hun activiteiten koppelen en
niet met elkaar concurreren.”
Jeannine is het hier helemaal mee eens:
“We kunnen ons samen veel sterker
maken. Dat deze regio uit het Haagse
economisch plan is geschreven, is een
slechte zaak. Het geld gaat nu naar de
Randstad, Eindhoven en regio Venlo.
Onaanvaardbaar vind ik dat.”
Onze lijsttrekker, Co Verdaas, vindt dat
Nijmegen zich minder op het zuiden
moet richten, meer op het noorden.
Theo: “Het Nijmeegse stadsbestuur
moet veel beter lobbyen bij het college
van Gedeputeerde Staten in Arnhem.
Bijvoorbeeld de A73, die in het collegeprogramma van Nijmegen staat, dat is
natuurlijk flauwekul en leidt af van de
projecten die nu van de grond moeten

komen, zoals de Stadsbrug. Het Nijmeegse college heeft de focus te veel
gericht op het zuiden (Wijchen, Den
Bosch, Eindhoven) en te weinig op het
noorden Dat is niet goed voor De Waalsprong. De uitvoeringskracht van Nijmegen valt tegen; er zijn prima beleidsplannen, maar veel projecten duren erg
lang en komen niet van de grond.”
Jeannine: „Wij hebben een aantal jaren
in Den Haag gewoond. Daar valt op dat
Nijmegen en Arnhem verder van de
Randstad liggen dan andersom. Nijmegen bestaat voor de Randstad amper, het
provincialisme van Randstedelingen is
stuitend. Ik wil graag met kandidaatStatenlid Piet Wanrooy uit Arnhem verbindingen leggen en een goede lobby
organiseren. Ik wil mij sterk maken voor
het grote Park Lingezegen.”
Theo: “Dat gaat je niet lukken. Het blikveld van de Nijmeegse raad reikt niet
verder dan de Linge en de
Maas. Park Lingezegen
komt vooral ten goede
aan Elst en Arnhem is de
gedachte in Nijmegen.
Maar het gaat om stad én
ommeland. Kijk over de
gemeentegrenzen heen,
kijk naar de regio.”
Jeannine: “Dat klinkt
belachelijk! Vanuit de
Waalsprong gaan mensen
toch ook van die recreatieve voorzieningen profiteren? De Waalsprong
en Park Lingezegen bieden kansen en kijk ook
eens over de grens in
Duitsland. Ik wil als Statenlid een schakel zijn.
Communiceren is mijn
vak, ik wil constant in Theo de Wit draagt zij

gesprek blijven met mensen in Nijmegen, in Arnhem, in Doetinchem, maar
ook in Den Haag. Ik probeer een niveau
verder te reiken dan alleen het lokale
belang. Mensen bij elkaar brengen, belangen afwegen. En keuzes maken in
plaats van pappen en nat houden. Ik ben
een doener.”
De verkiezingen voor Provinciale Staten
worden gedomineerd door de Eerste
Kamerverkiezingen: 95% van de stemmen wordt bepaald door de voorkeur
van de kiezer voor een landelijke partij;
5% van de kiezers kun je overtuigen.
Jeannine: “Ik heb deze week twintig
minuten gesproken met een medewerker
van Breed naar aanleiding van een bericht over onze nieuwjaarsreceptie. Deze medewerker was bitter, dat begrijp je
wel. Het lukte mij uiteindelijk hem ervan te overtuigen dat achterover leunen
en klagen alleen niet loont. Sta in godsnaam op en zeg hoe het dan wél moet.
Doe wat! Veeg je stoep, word lid van
een actiegroep, het maakt niet uit wat,
maar blijf niet mekkeren en anderen de
schuld geven.”
Theo: “Met een goed verhaal kun je
mensen in het hart raken. Er is veel
moois in Gelderland, mooie natuur, daar
mag je trots op zijn.”

De verkoop van NUON-aandelen heeft
voor een goed gevulde provinciale
spaarpot gezorgd. Wat moet daar mee
gebeuren?
Theo: “Wij hebben voor de komende
vier jaar 350 miljoen euro opzij gelegd.
Dat geld is ook zo weer op. Daar worden wegen van aangelegd. Een gemiddelde wegverbreding of rondweg kost al
snel 80 tot 120 miljoen euro. Voor investeringen in infrastructuur zou Nijmegen veel meer moeten lobbyen bij de
provincie, voor openbaar vervoer en
fietspaden. De provincie moet doorgaan
met jeugdzorg. Geen jongere mag de
dupe worden van de bezuinigingen. De
PvdA staat achter de overgang van de
jeugdzorg van provincie naar de gemeente in 2013, maar dan moet het wel
regionaal ingebed worden. Ook de infrastructuur die wij samen met de grote
steden in Gelderland hebben opgebouwd voor de opvang van dak- en
thuislozen moet in stand blijven. Ook
moet er 20 miljoen euro blijven voor de
instandhouding van de culturele infrastructuur.”
Vorig jaar is door het kabinet flink bezuinigd op het provinciefonds. De huidige PvdA-Statenfractie is er in geslaagd
de plannen van Gedeputeerde Staten
flink te veranderen ten gunste van het
sociale beleid en bijvoorbeeld ook het
grote stedenbeleid. Maar nu verandert
er heel veel. Provincies krijgen andere
taken volgens dit kabinet. Het sociaal
beleid van de provincies moet naar de
gemeenten. Wat betekent dat voor dit
sociale beleid?
Theo: “De bestuurskracht van gemeenten moet omhoog: dat kan alleen door
gemeentelijke herindelingen. Anders zie
ik het somber in.”
Jeannine: “Mee eens. De buurgemeenten moeten goed samenwerken. De kern
is het doorbreken van het chauvinisme
op dorpsniveau, op gemeenteniveau. De
gemeente Nijmegen moet haar verantwoordelijkheid nemen en andere gemeenten op sleeptouw nemen, zodat het
milieubeleid, mobiliteit en openbaar
vervoer, het ruimtelijke ordeningsbeleid

Jeannine Liebrand: “Het provincialisme van Randstedelingen is stuitend.”
en de jeugdzorg goed worden uitgevoerd.” Aarzelend voegt ze eraan toe:
“Maar ik heb me nog niet uitgebreid
verdiept in het totaalbeleid van de provincie, dus ik mis het overzicht zoals
Theo dat heeft. Voorlopig heb ik er erg
veel zin in om de PvdA de grootste partij van Gelderland te maken.”
Provinciaal geld
Wat betekent de provincie Gelderland
eigenlijk voor Nijmegen? Heel veel.
De afgelopen jaren gaf de provincie
onder andere financiële steun aan:
Incidenteel
jongerenopvang Sancta Maria
Lux
Marikenstraat
Valkhofmuseum
daklozenopvang Schevichavenstraat
Goffertstadion
busbaan in de spoorkuil
nieuwe stadsbrug
ontsluitingsweg Nijmegen Noord
Mercator gebouwen Universiteit
Structureel
jeugdzorg
natuurbeheer Ooij
Gelders centrum voor Ontwikkelingssamenwerking
cultuur (projecten en gezelschappen)
natuur- en milieuprojecten
bodemsanering
Gelders stedenbeleid/wijkaanpak

jn kennis graag over een Jeannine Liebrand.
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Statenverkiezingen: een felle campagne
Ga mee de straat op, dan winnen wij!
Voor de toekomst van Nederland is de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen (2 maart) van levensbelang. De nieuwe Staten kiezen namelijk in mei 2011de Eerste Kamerleden.
Krijgen de regeringspartijen bij de Statenverkiezingen een meerderheid, dan
kan het kabinet de rit uitzitten en veel
van zijn onzalige plannen met gemak
door de beide Kamers loodsen. Wint de
oppositie de Statenverkiezingen, dan
wordt het voor het kabinet een harde
dobber om door te gaan. Kortom: aan
de slag, doe mee in onze campagne!
Door heel Gelderland wordt een groot
aantal activiteiten georganiseerd. Hieronder staat een voorlopig overzicht.
Ook in Nijmegen gaan we massaal de
straat op met folders, rozen en vooral
met overtuigingskracht en zelfvertrouwen. Heeft u ideeën voor een originele
en effectieve verkiezingsactiviteit?
Neem dan contact op met onze campagnecoördinator Alard Beck, 0615076003 of a.beck@chello.nl. Noteer
in uw agenda in elk geval de campagnezaterdagen 5, 12, 19 en 26 februari .
Rood in Debat
In alle Gelderse regio‟s worden een of
meer debatten georganiseerd door de
PvdA. Aanwezig zijn toekomstige Statenleden, landelijke en plaatselijke
politici. Onderwerpen: wat wil de
PvdA in Provinciale Staten bereiken

Esther-Mirjam Sent is
Nijmeegse kandidate
voor Eerste Kamer
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Rood op straat
In de laatste weken voor de Statenverkiezingen moeten alle PvdA-ers op
pad. De straten moeten rood kleuren
om mensen duidelijk te maken dat er
op 2 maart iets valt te kiezen en ze
ervan te overtuigen dat de PvdA hard
nodig is voor een beter Gelderland en
een beter Nederland. Doet u ook mee
aan Rood op straat? Meldt u aan bij
Alard Beck.
Landelijk bezoek aan Gelderland
Op 12 februari komen Job Cohen en
Marleen Barth, de lijsttrekker voor de
Eerste Kamer, naar Gelderland. Zij
gaan naar Doetinchem en naar Park
Lingezegen. Een bus vol Kamerleden
doet Gelderland aan op 28 februari.
Alle actuele informatie, data en tijden
over de Gelderse campagne vindt u op
www.gelderland.pvda.nl.
Meer informatie over de Nijmeegse
campagne en initiatieven is te vinden
op www.nijmegen.pvda.nl.

De PvdA-fractie in de Eerste Kamer telt
op dit moment 14 personen. Door een
krachtige campagne hopen we (ten minste) dit aantal zetels terug te krijgen,
maar de voorspellingen zijn niet onverdeeld gunstig. Esther-Mirjam Sent is dus
net-wel of net-niet verkiesbaar. Om haar
zetel zeker te stellen, zal vanuit Nijmegen op het PvdA-congres van 29 januari
2011 worden gepoogd onze stadgenote
een paar plaatsen hoger te zetten. Niet
alleen omdat Esther-Mirjam een meer
dan uitstekende kandidate is met een
groot netwerk en brede kennis en ervaring; wij willen ook een betere regionale

De PvdA Gewest Gelderland nodigt
alle Gelderse PvdA-leden uit voor
haar nieuwjaarsreceptie. Deze wordt
gehouden in het IJsselpaviljoen,
IJsselkade 1, 7201 HA Zutphen ( bij
de oude IJsselbrug), op zondag 23
januari 2011 van 17.00 tot 19.30
uur. Inloop vanaf 16.30 uur.
Tijdens deze nieuwjaarsreceptie zal
de aftrap worden gegeven voor de
Gelderse PvdA-campagne voor de
Provinciale Staten verkiezingen van
2 maart 2011. Het programma is als
volgt:
nieuwjaarsspeech door gewestelijk
voorzitter Jean Eigeman
Rieta Hoffman lezing door Co
Verdaas, lijsttrekker PvdA Gelderland
kennismaken met de kandidaatStatenleden PvdA Gelderland
aftrap en presentatie van de campagne en het materiaal.
Koffie/thee, een drankje en een hapje staan voor u klaar. Het traditionele stamppotbuffet zal vanaf 18.15
uur opgediend worden. In verband
met de catering willen wij graag
weten of u aan het buffet gaat deelnemen. U kunt dat laten weten aan
het secretariaat PvdA Gelderland,
pvda@ps.gelderland.nl of telefoon
026-3599450.

spreiding van kandidaten. De door het
partijbestuur voorgelegde concept-lijst is
wel heel erg Randstedelijk.
Foto Erik van ‘t Hullenaar

Onze stadgenote Esther-Mirjam Sent
staat op de 13e plaats van de kandidatenlijst voor de PvdA-Eerste Kamerfractie. Esther-Mirjam is hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid
aan de Radboud Universiteit Nijmegen,
lid van de Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling (RMO) en staat op nr 15
op de Volkskrantlijst van invloedrijkste
personen beneden de 45 jaar.

voor de regio‟s, welke kansen liggen er
voor een krachtig Gelderland waarin
iedereen meetelt?

Aftrap Gelderse PvdAcampagne op 23 januari
in Zutphen

Nieuws van de Nijmeegse gemeenteraadsfractie

Bezuinigen en investeren
Het is al vaker gezegd: de komende jaren staat de Nijmeegse
politiek helaas in het teken van bezuinigingen. Daar maak je je
als gemeentebestuur niet populair mee. Maar de PvdA ontloopt haar verantwoordelijkheden niet.
De bij de coalitieonderhandelingen gemaakte inschatting dat er zo‟n € 22
miljoen bezuinigd moet worden, lijkt
een klein jaar later nog steeds behoorlijk goed te kloppen. Soms zijn er hoopgevende signalen, als blijkt dat het gemeentefonds de komende jaren toch
minder daalt dan gedacht. Maar dan
komen er onmiddellijk weer nieuwe
bedreigingen op de gemeente af: grote
tekorten op onder andere de WMO
(Wet Maatschappelijke Opvang) en de
schuldhulpverlening.
Het grootste gevaar vormt de stagnerende woningmarkt. Op dit moment betaalt
de gemeente alleen al in de Waalsprong
een jaarlijkse rente van zo‟n € 14 miljoen. Geld dat terugverdiend moet worden door verkoop van grond en woningen. Maar als de algemene kopersstaking die Nederland treft niet eindigt, is
het financiële probleem voor Nijmegen
binnen een paar jaar heel groot.
Bevolkingsgroei
Toch is er ook hoop. Het CBS heeft
uitgerekend dat het aantal inwoners van
Nijmegen in 2010 weer flink gestegen
is: van 162.963 naar 164.272, dus ruim
1.300 inwoners erbij. En het einde van
deze bevolkingsgroei is nog niet in
zicht: alle onderzoeken wijzen uit dat
Nijmegen de komende jaren blijft
groeien, met name dankzij de aanwezigheid van de universiteit, de hogeschool en de toonaangevende zorginstellingen. Waar veel gemeenten te maken krijgen met krimp, groeit Nijmegen
de komende vijftien jaar door tot circa
190.000 inwoners rond 2025.
Economie
Die bevolkingsgroei biedt allerlei kansen voor de stad, economisch en sociaal. Met al haar kennisinstellingen en
haar hoogopgeleide bevolking kan Nij-

megen hoopvol zijn over de economische ontwikkeling op de middellange
termijn. Bij de invulling van de bezuinigingen, moeten we dat goed in het achterhoofd houden. Het is belangrijk te
blijven investeren in projecten die de
economische kracht van de stad vergroten. Dan gaat het niet alleen over sectoren als onderwijs en zorg, maar ook
bijvoorbeeld het nieuwe Doornroosje.
Nijmegen moet een aantrekkelijke stad
blijven voor studenten en een toonaangevend poppodium draagt daar zeker
aan bij.
Topsport en innovatie
Daarom moeten we ook in deze moeilijke tijden serieus kijken of de plannen
voor de nieuwe Topsporthal te realiseren zijn. Het plan past perfect in de
economische strategie van Nijmegen:
onderwijs, zorg en topsport kunnen
elkaar duurzaam versterken. In ons verkiezingsprogramma hebben we ons dus
hard gemaakt voor de realisatie van het
Topsport en Innovatiepark. Ondertussen is het financiële perspectief van de
gemeente natuurlijk sterk verslechterd.
Als de financiële risico‟s te groot zijn,
moeten we het niet doen. Maar als het
financieel verantwoord is, moet het TIP

er zeker komen. Ook in tijden van bezuinigingen is investeren in goede projecten noodzakelijk.
Rutger Zwart, fractievoorzitter

Jonge socialisten zijn terug!
Na een lange stilte is de Jonge Socialisten
afdeling Arnhem/Nijmegen nieuw leven
ingeblazen. Nadat een interim-bestuur de
heroprichting had voorbereid, nam een
definitief bestuur in december het roer
over. Tot voorzitter is gekozen Peter Kerris, student geschiedenis uit Nijmegen.
Peter is tevens nummer 12 op de PvdAkandidatenlijst voor de provinciale verkiezingen op 2 maart 2011.
Ruud van Druenen (student politicologie)
is secretaris, Jasper Konijnenbelt (student
geschiedenis) is penningmeester; de overige bestuursleden zijn Yourik Malet
(student rechten,) en Marcel van Helvoort (student politicologie).

Peter Kerris , klaar voor de strijd.
De Jonge Socialisten vervullen binnen de
PvdA de rol van “luis in de pels”. Voorzitter Peter Kerris over die rol: “Wij staan
voor een dynamische afdeling van de JS
in deze regio. Er wonen veel jongeren in
beide steden, zowel studenten als werkende jongeren. Dit bestuur gaat hen
duidelijk maken welke rampzalige politieke keuzes dit kabinet maakt en welke
andere keuzes voor jongeren veel beter
zouden zijn. De JS zullen overduidelijk
zichtbaar en hoorbaar zijn in de verkiezingscampagnes. Ik zie het als onze eerste taak om jongeren politiek bewust te
maken en mee te doen met de lokale en
regionale politiek. Wij werken op een
manier die jongeren aanspreekt, met eigentijdse social media en eigenwijze activiteiten. Arnhem en Nijmegen zullen
merken dat wij er zijn. Reken maar! Kijk
op: http://twitter.com/#!/jsarnhmnijmgn.
Mail Peter: p.kerris@gmail.com.
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Campagne: doe mee, ga
mee de straat op!
Er hangt echt héél veel af van de Statenverkiezingen op 2 maart 2011. Wij
doen een dringend beroep op alle
PvdA-leden om zich in te zetten. Meldt
u aan bij Alard Beck, 06-15076003 of
a.beck@chello.nl.

Belangrijke ledenvergadering op 27 januari 2011
Op donderdag 27 januari 2011 houdt de
PvdA-afdeling Nijmegen haar jaarvergadering. Hier legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid
en maakt het zijn plannen voor het komende jaar bekend. Daarnaast staan er
enkele verkiezingen op de agenda. We
zoeken leden voor de kascommissie en
voor de politieke ledenraad van de partij. Verder kiezen we congresafgevaardigden en een aantal leden voor het
afdelingsbestuur.
Natuurlijk is een belangrijk onderwerp
de komende verkiezingscampagne. Het
bestuur maakt zijn campagneplannen
bekend, u hoort dan bij welke activiteiten u kunt aansluiten!
Alle stukken voor de ledenvergadering
zijn meegezonden met deze Frontaal.
Indien er actuele zaken te melden zijn,
kunt u daarvoor terecht op onze website
www.nijmegen.pvda.nl.

De PvdA wil graag uw
e-mail adres hebben

Maandelijkse ledenborrel op
de eerste vrijdag van de
maand: welkom!
Elke eerste vrijdag van de maand ontmoeten PvdA-leden in Nijmegen elkaar
in Café de Nieuwe Maan, Grotestraat 6
in de binnenstad. We noemen dat
„Politiek Café‟, want er wordt natuurlijk
veel over (lokale) politiek gepraat. Maar
het is er vooral gezellig. U bent van
harte welkom op vrijdag 4 februari, 4
maart enzovoort vanaf 17.00 uur. Wij
nodigen vooral ook nieuwe leden uit
kennis te maken met hun partijgenoten.
En neem gerust je vrienden mee!

Met ons afdelingsblad Frontaal willen
we graag aansluiten bij de politieke
actualiteit. De vorige keer ging het
over de gesubsidieerde arbeid. Een
moeilijk dossier, met juist voor de
PvdA hele pijnlijke beslissingen. We
hebben er zo eerlijk mogelijk over
bericht, zodat onze leden mee kunnen
denken over de koers van onze partij.
In deze Frontaal gaat het vooral over
de provinciale verkiezingen van 2
maart 2011. Een team bestaande uit
Hennie Derks, Jeannine Liebrand,
Ron Stevens en Bep de Vocht ging
ermee aan de slag. Henk Teunissen
maakte vrijwel alle foto‟s. We hopen
dat u deze Frontaal met veel plezier
leest en dat de informatie u aanzet tot
actieve deelname aan de campagne.
Heeft u opmerkingen, vragen of reacties? De redactie is bereikbaar via
frontaal@pvda-nijmegen.nl.

Kerststerrenactie in de stad
een groot succes
Op de koopavond voor Kerst, donderdag 23 december, deelden PvdA-leden,
waaronder bestuur en gemeenteraadsfractie, duizend kerststerren uit onder
het Nijmeegse publiek. De actie was een
groot succes. Leuke reacties en de sterren vlogen weg. Conclusie: actie voor
herhaling vatbaar!

Om snel, goedkoop en actueel met
onze leden te kunnen communiceren, is
e-mail een ideaal medium. Daarom
zouden we heel graag over de emailadressen van onze leden beschikken. Indien u dat nog niet eerder gedaan heeft, wilt u uw adres dan mailen
naar pvda.nijmegen@gmail.com?

Voor actueel nieuws over de PvdA Nijmegen, kijk regelmatig op:

www.nijmegen.pvda.nl
Hier vindt u informatie over het bestuur en de gemeenteraadsfractie van de PvdA,
onze wethouders en standpunten. Ook vindt u er de agenda en adressen.
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Van de redactie

Colofon
Bestuur PvdA afdeling Nijmegen
Alard Beck, voorzitter. Telefoon 0615076003, a.beck@chello.nl
Jan Huurman, vicevoorzitter.
huuman.liebrand@hccnet.nl.
Isabella Plato, interim-secretaris.
jiplato@student.ru.nl
Peter Kerris, penningmeester.
p.kerris@gmail.com
Marlies van Hulsentop, Michiel Janssen, John van Laanen, Henk Teunissen,
leden.
Algemeen e-mail adres bestuur
pvda.nijmegen@gmail.com
PvdA gemeenteraadsfractie
Jochem van der Staaij, fractie-assistent
Stadhuis, Korte Nieuwstraat 6,
6511 PP Nijmegen., 024-329 2367
fractie@pvda.nijmegen.nl.
Redactie Frontaal
Jeannine Liebrand, coördinatie
frontaal@pvda-nijmegen.nl.

