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Waarom zouden we ons als PvdA druk 

maken om het thema wonen? 

Goed wonen is naast werk en een fat-

soenlijk inkomen één van de belang-

rijkste dingen in het leven. Dat moet in 

orde zijn voor iedereen. Maar als je het 

aan de markt overlaat, is er voor de 

dikste portemonnees alles en voor de 

mensen met weinig geld bijna niets. Je 

moet dus als overheid iets doen om die 

tweedeling te corrigeren.  

 

Wat is in Nijmegen het belangrijkste 

knelpunt? 

Dat mensen niet aan de bak komen. 

Starters moeten zo’n zevenenhalf jaar 

wachten op een huurwoning. Mensen 

met een iets hoger inkomen zien dat ze 

niet meer in aanmerking komen voor 

een sociale huurwoning, maar dat ze 

onvoldoende verdienen om een hypo-

theek te krijgen voor een koopwoning. 

Als dan ook nog, zoals nu, het aantal 

nieuwbouwwoningen daalt en de regels 

voor hypotheken verscherpen, dan 

weet je dat het allemaal niet beter 

wordt. 

 

Wat kan de gemeente op dit gebied? 

Voor ik daar iets over zeg eerst maar 

de barre werkelijkheid schetsen. De 

grenzen van wat je als gemeente kunt, 

worden getrokken door de landelijke 

overheid. En daar zie je alleen treurig 

Sinds zes jaar zit Stijn Verbruggen namens de PvdA in de Nij-
meegse gemeenteraad. Niet bepaald onopgemerkt. 'Jong 
Raadslid van het Jaar 2007' volgens de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (VNG) en sinds kort (tijdelijk) vice-
fractievoorzitter. Nooit te verlegen voor een pregnante uitspraak. 
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In deze Frontaal besteden we aandacht aan het thema ‘wonen’. We portretteren 
een aantal partijgenoten, hun huidige woonsituatie en hun woonwensen. Herman 
van Soest maakte de foto’s.  Hierboven: Stijn Verbruggen voor zijn huis.   

Stijn Verbruggen strijdt voor een ongedeelde stad 

“Wonen is een kernpunt voor onze partij” 

Ledenvergadering op  

26 januari 2012 

 

Alle PvdA-leden zijn van harte welkom 

op de ledenvergadering op donderdag 26 

januari. Alle vergaderstukken vindt u 

binnen in deze Frontaal. Aanvang 20.00 

uur. Locatie: Forum Ganzenheuvel, Gan-

zenheuvel 56 Nijmegen. Zie ook pagina 8 

van deze Frontaal.  

 

Een ander Nederland: 

links alternatief op 14 

januari in Nijmegen 
 

Op zaterdag 14 januari 2012 organiseert de 

Partij van de Arbeid in samenwerking met 

SP en GroenLinks een landelijke manifes-

tatie in Nijmegen onder het motto 'Een 

ander Nederland'. Een luchtig programma 

met muziek, dans, spannende sprekers en 

prikkelende speeches van Emile Roemer, 

Jolande Sap en Job Cohen. Het program-

ma staat op www.pvda.nl. Voor Nijmeegse 

leden is het lekker dichtbij: locatie is de 

Vereeniging, Keizer Karelplein. Tijd: van 

15.00 tot 17.30 uur. Komt allen!   



beleid: geen aanpak van de hypotheekren-

teaftrek, wel de huursubsidie verlagen. En 

dan die verplichting voor corporaties om 

75% van hun woningen te koop te zetten. 

Waar is dat goed voor? Let wel, we zijn 

als PvdA niet tegen verkoop op zich; dat 

kan goed zijn voor de vermogenspositie 

van corporaties of om gemengde wijken 

te bevorderen. Maar hier haalt het Kabinet 

doel en middel door elkaar. Mensen die 

zouden kunnen doorstromen naar een 

‘echte’ koopwoning’, zullen nu eerder 

voor koop van hun eigen huurwoning 

kiezen. Je zult maar net als particulier  

een huis in het goedkopere sector te koop 

hebben aangeboden, en dan zie je opeens 

tientallen concurrerende woningen op de 

markt verschijnen. Wég kans op verkoop, 

weg kans op doorstroming. Nee, dit is 

echt een bezopen maatregel. 

Maar terug naar je vraag. De gemeente 

kan wel wat doen via afspraken met wo-

ningbouwcorporaties. Allereerst door vast 

te leggen hoeveel woningen de corpora-

ties gaan en mogen bouwen, en vooral 

ook wáár. Een tweede instrument is de 

grondprijs. Verlaag je die, dan kunnen 

goedkopere huurhuizen worden gebouwd. 

Dat speelt nu vooral in Nijmegen-Noord. 

En dan nog de maximale huur die corpo-

raties in de sociale sfeer mogen bereke-

nen. Nijmegen zat altijd aan de onder-

grens, maar we zijn daar als PvdA (en de 

gemeenteraad) van afgestapt. Met pijn in 

het hart, maar eigenlijk noodgedwongen. 

Het Rijk heeft een greep in de kas van de 

corporaties gedaan. Als we nu geen hoge-

re huur toestaan, is er helemaal geen 

ruimte meer om te investeren in nieuw-

bouw. Terwijl er zoveel starters met smart 

wachten op een woning.  

En dan zijn er natuurlijk ook nog de re-

gels rond woningverdeling. Op dit mo-

ment geldt heel star de woonduur in Nij-

megen voor je plaats op de wachtlijst. 

Dus als je na 20 jaar een woonhuis in 

onze gemeente verkoopt, heb je eerder 

recht op een sociale huurwoning dan een 

starter of iemand in een noodsituatie. Als 

PvdA pleiten we er al geruime tijd voor 

om dat te veranderen.     

 

Hoe ga je de tweedeling in de stad tegen? 

Een heel taai proces. Je kunt de tegenstel-

ling tussen betere en mindere wijken niet 
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opheffen, maar je kunt wel streven naar 

gemengde wijken: koop en huur, oud en 

jong. Als PvdA zoeken we dus naar 

mogelijkheden om in die betere wijken 

ook sociale huur te realiseren, en in die 

andere wijken meer koopwoningen te 

laten bouwen. Dat ging redelijk toen er 

nog geld en doorstroming was. Nu is 

dat lastiger, maar niet onmogelijk. Tot 

2015 zijn er voor dit doel nog rijksmid-

delen, daarna zullen we het als gemeen-

te op eigen kosten moeten doen. Het 

geld daarvoor  moeten we dan vinden in 

de begroting. 

 

In één van je notities pleit je voor col-

lectief particulier opdrachtgeverschap. 

Is dat een oplossing? 

Niet over de hele linie, maar wel om op 

kleine schaal de woningbouw weer in 

beweging te krijgen. Kijk, je kunt 

wachten op projectontwikkelaars tot ze 

een groot project rond hebben, maar je 

kunt als particulier samen met anderen 

het ook zelf proberen. Dat scheelt kos-

ten, maar ook tijd. Samen iets ontwik-

kelen, met een eigen architect, naar 

eigen smaak. De gemeente kan dit sti-

muleren door regels te versoepelen, 

grond beschikbaar te stellen, 

ondersteuning te geven. Daar 

moeten we als PvdA niet te bang voor 

zijn. 

 

Tot slot een persoonlijke vraag. Het 

Topsport Innovatie Project (TIP) lijkt te 

sneuvelen. Hoe stond je daar als bewo-

ner van De Hazenkamp in? 

De wijk was tegen, maar mijn buren 

wisten dat ik ervóór was. Wel met kant-

tekeningen. Mijn grootste zorg was de 

parkeeroverlast. Niet op wedstrijddagen 

van NEC, want dan hebben we die last 

toch al als wijk. Dat wordt bij uitbrei-

ding voor ons niet meer, wel voor de 

omliggende wijken. Nee, vooral zorg 

om de parkeerproblemen op doorde-

weekse dagen. Al die medewerkers van 

onderwijs- en zorginstellingen zullen 

hun auto ergens kwijt moeten. En als de 

parkeergarage bij zo’n TIP geld kost, 

dan weet je wat er gebeurt. Maar goed, 

dat lijkt nu overbodige zorg. Waar we 

ons nu wel zorgen om moeten gaan 

maken, zijn de sportaccommodaties met 

achterstallig onderhoud. Daar moeten 

we als gemeente nu echt wat aan gaan 

doen.  

 

Jan Huurman 

 

 

 
Hoe woont… Stijn  

Verbruggen? 

Ik woon met mijn vrouw en 

binnenkort drie kinderen in 

een dertiger jaren woning aan 

de rand van het Goffertpark, 

aan de Wezenlaan. Toen we er 

kwamen wonen in 2006 telde 

het een begane grond en de 

eerste verdieping. Na een ver-

bouwing hebben we één etage 

en drie kamers meer. Het is 

een koophuis. Ik ben niet op 

zoek naar iets anders. Wij 

willen hier blijven wonen en 

op enig moment het huis ver-

der moderniseren en uitbrei-

den met een serre.  



Miljoenenproject van tafel 
 

Economische crisis nekt TIP 

Het Topsport- en Innovatiepark (TIP) dat bij de Goffert ge-
bouwd zou worden, gaat niet door. Vlak voor Kerst trok het 
college de conclusie dat het ambitieuze plan niet haalbaar is.    
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Aan de ene kant is dit een forse tegen-

valler: voor de sportclubs, die jarenlang 

mochten hopen op realisatie van een 

topsporthal; voor de Hogeschool Arn-

hem-Nijmegen, die bereid was diep in 

de buidel te tasten om het plan door te 

laten gaan; voor NEC, dat nu andere 

wegen moet zoeken om op hoog niveau 

te blijven acteren. En ook voor de stad 

Nijmegen, dat met het TIP een uitgele-

zen kans had om haar economische 

ambities te ondersteunen.  

Toch is het besluit van het college ver-

standig. De PvdA-fractie is altijd voor-

stander geweest van het TIP. Het plan 

kwam oorspronkelijk uit de koker van 

voormalig sportwethouder en lijsttrek-

ker Paul Depla. In ons laatste verkie-

zingsprogramma schaarde de PvdA zich 

achter het ambitieuze plan. Maar ieder-

een weet dat de economische situatie de 

laatste twee jaar sterk verslechterd is. 

Op veel terreinen zijn pijnlijke bezuini-

gingen in de stad onvermijdelijk. In 

zo’n tijd moet de gemeente zich con-

centreren op haar kerntaken. En natuur-

lijk: naast investeringen in het sociale 

domein horen daar ook investeringen in 

de economische kracht van de stad bij. 

Maar dat moet wel financieel verant-

woord gebeuren. De gemeente is niet in 

staat de tegenvallende subsidie vanuit 

de provincie Gelderland en Europa aan 

te vullen.  

 

Dynamische stad 

Gelukkig hebben we in Nijmegen ook 

zonder het TIP niet te klagen over grote 

ontwikkelingen die de stad door de cri-

sis kunnen helpen. Met de komst van de 

nieuwe stadsbrug, de nevengeul in de 

Waal bij Lent, het nieuwe Plein 1944, 

de nieuwe parkeergarage aan de Van 

Schaeck Mathonsingel, het nieuwe 

Doornroosje en de grote investeringen 

in Willemskwartier, Wolfskuil en Wa-

terkwartier is Nijmegen niet alleen de 

meest sociale stad van Nederland, maar 

misschien ook wel de meest dynami-

sche. Ook zonder TIP bouwen we volop 

aan de toekomst van Nijmegen. 

 

Rutger Zwart, fractievoorzitter PvdA 

 

 
Hoe woont…  

Peter Kerris? 

 

Ik woon sinds juni 2006 in het 

complex Sterrenbosch van de 

Stichting Studentenhuisvesting 

Nijmegen, een vrij luxe complex 

voor studenten aan de Heijendaal-

seweg (officieel Platolaan). Mijn 

eenheid bestaat uit een woonka-

mer, slaapkamer, open keuken en 

eigen badkamer met douche en 

toilet. Totale oppervlakte is onge-

veer 35 m2. De huurprijs is circa 

€ 450,00 per maand, maar studen-

ten kunnen huurtoeslag aanvra-

gen. 

Inmiddels ben ik als starter op de 

arbeidsmarkt uit het studentenjas-

je gegroeid. Ik moet hier nu ik 

afgestudeerd ben snel uit en ben 

op zoek naar een iets groter ap-

partement, waar ik ook planken 

aan de muren kan bevestigen 

voor mijn aanzienlijk gegroeide 

muziekcollectie. Dat mag nu he-

laas niet. Verder zou een aparte 

werk-/studeerkamer mij goed 

uitkomen. En je weet nooit hoe 

lang je alleen blijft, dus daar houd 

ik ook rekening mee. 

 

Maandelijkse ledenborrel op de eerste  

vrijdag van de maand: welkom! 

Elke eerste vrijdag van de 

maand ontmoeten PvdA-

leden in Nijmegen elkaar in 

Stadscafé TouT, Grotestraat 

6 in de binnenstad. We noe-

men dat ‘Politiek Café’, 

want er wordt natuurlijk 

veel over (lokale) politiek 

gepraat.  Maar het is vooral 

gezellig. Alle leden, met of 

zonder partner, jong of oud, 

student of gepensioneerd, 

zijn van harte welkom op 

vrijdag 3 februari, vrijdag 2 

maart, vrijdag 6 april enzo-

voort vanaf 17.00 uur.  

Wij nodigen vooral ook 

nieuwe leden uit om in een 

ongedwongen sfeer kennis 

te maken met hun partijge-

noten. En neem gerust je 

vrienden mee! 
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Niet afdelingsvoorzitter Alard Beck, 

maar vice-voorzitter Jan Huurman 

mocht het welkomstwoord doen. Alard 

is herstellende van een zware operatie en 

kon gelukkig wel op de achtergrond aan-

wezig zijn.  Jan Huurman noemde enke-

le hoogtepunten uit 2011 – de relatief 

succesvolle Statenverkiezingen, het Van 

Waarde congres, de oprichting van het 

Nijmeegse Ombudsteam – en beloofde 

dat 2012 nog veel succesvoller gaat zijn. 

Onze afdeling bruist van de plannen. En 

wie weet krijgen we een linkse burge-

meester in onze stad. Daarna gaf hij het 

woord aan Giselle Schellekens.  

 

Young girls network 

Giselle vertegenwoordigt een 

nieuwe generatie vrouwen in 

de PvdA en zij wil met vrou-

welijke partijgenoten een 

netwerk oprichten (ViP, 

Vrouwen in de PvdA) met als 

doel de oververtegenwoordi-

ging van mannen in en vooral buiten de 

partij te stoppen. Want de Rooie Vrou-

wen hebben in de jaren zeventig van de 

vorige eeuw een stevig fundament ge-

legd voor de vrouwenemancipatie, maar 

er blijken nog altijd grote verschillen te 

zijn tussen mannen en vrouwen als het 

gaat om carrièreperspectieven, macht en 

invloed.  Het ‘old boys network’ functio-

neert  onveranderd effectief: dat kunstje 

kunnen vrouwen natuurlijk ook ontwik-

kelen.  Giselle roept vrouwen uit de hele 

Stadsregio op zich aan te melden voor 

het netwerk ViP ( zie pagina 8 van deze 

Frontaal). 

 

Rode sokken 

En toen kwam Tim van Lieshout aan het 

woord, ex-bestuurder van de landelijke 

Jonge Socialisten en mede-bedenker van 

de ‘Red socks Tuesday’. Vrouwen en 

mannen die op dinsdag rode sokken aan-

trekken, doen dit om aan te geven dat zij 

staan voor internationale solidariteit en 

meedoen. Niet machteloos en passief 

toekijken hoe de verkeerde mensen onze 

aarde verkwanselen en de ongelijkheid 

groter maken, maar actief 

worden, je inzetten voor een 

rechtvaardiger wereld. De 

Jonge Socialisten,  waarvan 

de afdeling Nijmegen er heel 

veel heeft, deelden vervol-

gens vijftig paar rode sokken 

uit onder de aanwezigen op de nieuw-

jaarsreceptie. Dus let voortaan dinsdags 

op de sokken van uw buurman m/v, uw 

collega, uw partijgenoot, uw medereizi-

gers et cetera. 

 

Stilstand en groei 

Als laatste spreker blikte Rutger Zwart, 

onze PvdA-fractievoorzitter in de ge-

meenteraad, terug op 2011. Een moeilijk 

jaar. De gemeente kreeg van het Rijk 

zware bezuinigingen over zich heen. 

Het valt niet mee dit uit te leggen aan 

de mensen die worden getroffen. Het 

Nijmeegse college probeert de pijn zo 

eerlijk mogelijk te verdelen: de sterkste 

schouders de zwaarste lasten. Tegen de 

achtergrond van de eurocrisis en de 

dreigende recessie zal het in 2012 niet 

veel beter worden. Gelukkig is Nijme-

gen óók een groeistad: er wordt volop 

gebouwd, overal staan enorme kranen, 

de PvdA blijft werken aan een stad 

waarin het goed wonen, werken en 

recreëren is.  En hoe lastig impopulaire 

besluiten soms ook zijn: de stad is be-

ter af met de PvdA in het college dan 

in de oppositie. Kijk maar naar Arn-

hem;  daar zitten de VVD en de SP in 

het college – ze slaan daar een heel 

andere toon aan dan in Nijmegen.  

Dus, besloot Rutger: juist nu kan de 

PvdA iets betekenen voor de mensen 

die het het hardst nodig hebben.  

Op maandag 2 januari 2012 was het erg gezellig in De Linden-
berg, Huis van de Kunsten te Nijmegen.  Leden en relaties van 
de PvdA Nijmegen kwamen daar bijeen om het nieuwe jaar in 
te luiden. Overal handen schudden, beste wensen, proosten en 
optimistische voorspellingen. “Dat het Kabinet dit jaar moge 
vallen”, klonk het opgewekt en strijdbaar. Maar dat de toekomst 
niet alleen rooskleurig is, bleek helaas ook uit de toespraken. 

Nieuw in 2012: rode sokken en vrouwennetwerk 

 

 

 

Aandacht voor de sprekers tijdens de Nieuwjaarsreceptie 
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Het was een tegenstrijdig jaar 

voor ons sociaaldemocraten. 

 

Een jaar van lichtpuntjes, maar met 

minstens zoveel dompers. De crisis 

zette door en het Kabinet-Rutte ploeter-

de voort. Geleid door de mantra’s: snij-

den, hardrijden, marktwerking, bezuini-

gen VVD, CDA en PVV ons land ver-

der de recessie in. Op zich kunnen we 

een kleine terugval in welvaart wel ver-

dragen, maar het wordt onacceptabel als 

de zwakste schouders de lasten van de 

rijkste 10% moeten dragen. De villasub-

sidie wordt betaald uit de bezuiniging 

op uitkeringen, persoonsgebonden bud-

get en openbaar vervoer. 

Wie goed zoekt, vindt ook lichtpuntjes. 

Her en der tekenen van verzet. Niet 

alleen de Occupy-beweging, maar ook 

voorzichtige bewegingen richting linkse 

samenwerking. Zo omstreeks de dag dat 

deze Frontaal in de brievenbus valt, 

organiseren PvdA, GroenLinks en SP 

een gezamenlijke manifestatie hier in 

Nijmegen. Mocht u deze zaterdagmid-

dag 14 januari nog wat tijd over heb-

ben: vanaf 15.00 uur gaat het los in De 

Vereeniging. Job Cohen, Emile Roemer 

en Jolande Sap op één podium, samen 

tegen het rechtse kabinet. Een mooie 

gelegenheid om inspiratie op te 

doen voor het nieuwe jaar. 

Een ander lichtpuntje in het voor-

bije jaar was de start van een 

voorzichtige vernieu-

wingsbeweging binnen 

onze eigen partij. Op 5 

november kwamen rond 

de 140 leden en sympa-

thisanten bijeen onder 

het motto Nijmegen 

kleurt weer ROOD. Een 

levendige discussie en 

stevige conclusies wa-

ren het resultaat. Nijme-

gen stond in deze bewe-

ging niet alleen: ook in 

zeven andere steden 

werden de sociaaldemo-

cratische principes op-

nieuw geijkt. Alles bij-

een meer dan 1200 mensen op een 

mooie herfstzaterdag. 

Terugkijkend op die bijeenkomst in 

november, concludeerden we als orga-

nisatoren dat drie onderwerpen vooral 

“Van Waarde” blijken te zijn: arbeid, 

zorg en zeggenschap. Voor mij is dat 

laatste thema het meest uitdagend. Ano-

nimiteit van de wereldwijde markt en 

schaalvergroting van instituties geven 

ons burgers het gevoel geen grip meer 

te hebben op de samenleving. Wie heeft 

er nog invloed op het gedrag van ban-

ken, wie heeft er zeggenschap over die 

grote conglomeraten van zorgverzeke-

raars, hogescholen, woningbouwcorpo-

raties en ziekenhuizen? Dat tij moet 

keren, dat tij kan keren. Niet als we 

onze hoop eenzijdig vestigen op de 

overheid, maar vooral als we zelf de 

handen uit de mouwen steken. Grip 

krijgen op de omgeving lukt, als je initi-

atief neemt. Nederland is vanouds rijk 

aan organisaties in het maatschappelijk 

middenveld. Wat let ons om daarbij aan 

te sluiten en weer zeggenschap te krij-

gen over de zaken die er toe doen: on-

derwijs, zorg en wonen. 

Zeggenschap. Hét PvdA-woord voor 

2012. 
 

Jan Huurman, vice-voorzitter 

 

Zeggenschap: een oud thema herontdekt Hoe woont… Paul Kubben? 

Aandacht voor de sprekers tijdens de Nieuwjaarsreceptie 

 
Hoe woont… Paul Kubben? 

Mijn eerste koophuis! Nou ja, ap-

partement. Vlak voor Kerst heb ik 

dit appartement aan de Stieltjes-

straat gekocht. Najaar 2011 heb ik 

een vast contract gekregen op mijn 

werk. Aangezien ik nu nog samen 

met mijn vriendin in een studenten-

studio woon, vonden we het wel 

tijd voor iets groters. Het apparte-

ment ligt op de begane grond en is 

90 m2 groot. Een ruime woonka-

mer met open keuken en twee 

slaapkamers: dat zal voor ons als 

enorme luxe gaan voelen. In maart 

2012 krijgen we de sleutel, dus dan 

kunnen we aan de slag. We wilden 

in eerste instantie huren en hadden 

eigenlijk maar twee wensen: het 

moet dicht bij het station zijn (ik 

moet voor mijn werk veel reizen) 

en we moeten er minimaal vijf jaar 

kunnen wonen. Huren bleek toch 

wel erg duur in het centrum. Kopen 

bleek goedkoper, maar is natuurlijk 

niet zonder risico. Zeker niet in een 

tijd waarin de huizenprijzen dalen. 

Maar we hebben de gok gewaagd 

en zijn er erg blij mee. We zullen 

vast wel een keer naar een huis met 

een tuin verhuizen, maar de ko-

mende jaren gaan we eerst van ons 

eigen appartement genieten. 
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In de vorige editie van Frontaal was te 

lezen dat het Ombudsteam Nijmegen 

per 1 oktober 2011 het daglicht heeft 

gezien. Hans Spekman hield tijdens de 

ledenvergadering een vlammend be-

toog over de nut en noodzaak van der-

gelijke teams. Mensen die tegen muren 

oplopen van de bureaucratie, of in an-

dere zaken, kunnen het gevoel krijgen 

geen grip meer te hebben op hun le-

ven. Het PvdA Ombudsteam helpt 

mensen (lid of geen lid van de PvdA) 

in zaken waar ze alleen niet uit komen. 

Na de officiële lancering van het Om-

budsteam hebben we mensen gezocht 

om het kernteam te versterken. Inmid-

dels bestaat de kern uit 7 personen: 

Henk Berends, Bep de Vocht, Rinus 

Janssen, Janne Hendrix, Alard Beck, 

Hennie Derks en Gerrit van ’t Veen.  

 

Experts gezocht 

Daarnaast zijn we voortdurend op zoek 

naar experts met specialistische kennis 

op onder andere de volgende terreinen: 

juridische zaken, belasting, zorg, huur, 

uitkeringen, financiën, onderwijs, soci-

ale zekerheid. Je hoeft beslist niet af-

gestudeerd te zijn aan de universiteit of 

hogeschool; ook en juist praktische 

kennis op deze gebieden is bij ons wel-

kom – dus meld je aan! Dit kan bij de 

coördinatoren van het team: Gerrit van 

’t Veen: gveen@hotmail.com of Hen-

nie Derks: henniederks@hdbeheer.nl.  

Onlangs is er een mail uitgegaan aan 

de leden van de PvdA Nijmegen met 

de oproep om zich aan te melden als 

expert. Een aantal partijgenoten heeft 

hierop gereageerd. Maar we kunnen 

nog steeds meer mensen gebruiken!  

 

Publiciteit  

Last but least zijn we bezig om naar 

buiten te treden om onze diensten aan 

te bieden. Zo hebben we contacten 

gelegd met diverse instanties door 

middel van flyers, visitekaartjes, tele-

foontjes en bezoeken. De komende 

maanden willen we meer bekendheid 

verwerven, onder andere met reclame-

spots op lokale tv. 

Voor partijgenoten die nog niet weten 

wat een Ombudsteam is en doet volgt 

hier nog even een korte uitleg. Het 

PvdA Ombudsteam ondersteunt men-

sen die hun problemen met regels 

of  instanties niet meer alleen kunnen 

oplossen. Vaak zijn het individuele 

problemen. Soms blijkt dat meer men-

sen tegen hetzelfde probleem aanlo-

pen. Dan wordt zo’n kwestie doorge-

speeld aan de gemeenteraadsfractie, 

die het aankaart bij het college. Twee 

jaar geleden heeft PvdA-Kamerlid 

Hans Spekman het initiatief genomen 

tot oprichting van plaatselijke Om-

budsteams. Inmiddels zijn er al ruim 

100 PvdA Ombudsteams in het land 

actief. Zo laat de PvdA zien dat zij 

dicht bij de mensen staat, dat ze indivi-

duele problemen aanpakt én dat ze zo 

nodig zaken structureel aan de kaak 

stelt.  

 PvdA Ombudsteam Nijmegen aan de slag! 

 Hoe woont… Rinus Janssen? 

Wij (Debbie en Rinus) wonen sinds 

2004 in een zogenaamde parkwoning 

in de wijk Weezenhof.  Deze wonin-

gen uit de jaren zeventig heten zo 

omdat wij naast onze eigen tuin ook 

een gemeenschappelijke tuin hebben, 

in eigendom van de 16 huizen van dit 

plan.  Het is een ruim koophuis met 

in het midden een atrium, een grote 

woonkamer, grote woonkeuken en 

vier slaapkamers. Het totale woonop-

pervlak bedraagt ca. 165 m2. Inmid-

dels te ruim voor ons twee, maar re-

gelmatig slapen er kinderen en klein-

kinderen die buiten Nijmegen wonen. 

We hebben eigenlijk geen woonwen-

sen. Zolang we nog goed ter been zijn 

willen we graag in deze rustige groe-

ne wijk blijven wonen. Mocht het 

fysiek wat minder worden, dan willen 

we graag een appartement, het liefst 

in het centrum of aan de Waal. De 

familie van Rinus komt oorspronke-

lijk uit de benedenstad en hij heeft 15 

jaar in het centrum gewoond, dus dat 

trekt. 

Welkom bij de Nieuwjaars-

receptie PvdA Gelderland  

op 29 januari in Zutphen 

De PvdA gewest Gelderland nodigt 

alle Gelderse PvdA-leden van harte 

uit voor haar nieuwjaarsreceptie in 

het IJsselpaviljoen, IJsselkade 1, 

Zutphen op zondag 29 januari 2012. 

Inloop vanaf 16.30 uur, start pro-

gramma  17.00 uur.  

 

Programma 

Nieuwjaarsspeech  door  Jean Eige-

man, 

voorzitter PvdA Gelderland. 

Rieta Hoffmanlezing door Ruud 

Koole, oud-partijvoorzitter. 

Co-referent bij die lezing is Otwin 

van Dijk, wethouder in Doetinchem. 

 

De koffie, een drankje en een hapje 

staan voor u klaar om het nieuwe 

jaar te verwelkomen. Het traditione-

le stamppotbuffet zal vanaf 18.15 

uur opgediend worden. In verband 

met de catering willen wij graag 

weten of u aan het stamppotbuffet 

deelneemt. U kunt dat laten weten 

aan het secretariaat van PvdA Gel-

derland. Tel. 026 – 35 99 450 of 

mail naar pvda@ps.gelderland.nl.   

mailto:pvda@ps.gelderland.nl
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Dit eerste congres was een groot suc-

ces: maar liefst 140 linkse vernieuwers 

hebben deelgenomen aan de Nijmeegse 

bijeenkomst. Maar niet alleen in Nij-

megen was de opkomst hoog. Op acht 

verschillende plaatsen in het land heb-

ben in totaal 1200 mensen deelgeno-

men aan de lokale congressen. Er is dus 

veel animo om de linkse politiek van 

nieuwe ideeën en nieuw elan te voor-

zien.  

Hoe is dit allemaal ook alweer tot stand 

gekomen? Begin 2011 is de Wiardi 

Beckman Stichting (WBS), het weten-

schappelijk bureau van de PvdA, be-

gonnen met een groot onderzoek. De 

vraag wat ‘van waarde’ is staat centraal 

en heeft als doel te bekijken wat de 

sociaaldemocratie in de 21ste eeuw nu 

precies moet inhouden. In de Nijmeeg-

se afdeling borrelde al een tijdje onvre-

de over het profiel van de PvdA, net als 

in de afdelingen in Maastricht, Gronin-

gen en Enschede. Deze afdelingen heb-

ben de handen ineengeslagen en zijn 

aan de slag gegaan met een strijdplan 

om de partij met ideeën van onderop te 

voeden. Gaandeweg zijn er nog een 

aantal afdelingen bij gekomen en op 5 

november 2011 was het dan zo ver: de 

eerste ronde congressen. We hebben 

tijdens het Nijmeegse congres gespro-

ken over de EU en de euro, buurtveilig-

heid, gezondheidszorg, ontslagrecht en 

integratie.  

 

Strijdplan 

De organisatoren van de acht lokale 

Van Waarde-bijeenkomsten zijn daags 

na de drukbezochte congressen samen-

gekomen om de uitkomsten te bespre-

ken. Wat leeft er onder de Linkse Ver-

nieuwers, welke kant gaat het op? De 

rode draad van alle congressen is dat 

Wordt 2012 ‘Van Waarde’ voor de Linkse Vernieuwing? 

“We gaan progressief Nederland opschudden!” Zo opende de 
uitnodiging van de PvdA Nijmegen aan leden en geïnteres-
seerden om op 5 november 2011 naar het eerste ‘Van Waar-
de’ congres te komen. Een veelbelovende aftrap. En nu? 

mensen weer zeggenschap willen hebben; 

zeggenschap over de kwaliteit en zeker-

heid van werk, de financiële sector, de 

zorg, het onderwijs en de woningmarkt. 

We willen zélf aan de touwtjes trekken en 

belangrijke beslissingen niet overlaten aan 

‘de markt’ of aan ‘de financiële wereld of 

een andere anonieme grootheid. 

Ligt er hiermee nu een kant-en-klaar 

strijdplan? Nee. Officiële standpunten 

vanuit de linkse vernieuwingsbeweging 

van onderop moeten nog volgen. Makke-

lijk zal dit niet gaan en zeker niet snel, 

maar we zijn en blijven vastberaden om de 

PvdA te vernieuwen. In 2012 gaan we 

zeker door. We willen dan samen met alle 

leden en andere geïnteresseerden nog die-

per op bepaalde onderwerpen ingaan, zo-

als arbeid en zorg. In het voorjaar van 

2012 volgt weer een nieuw congres. Nade-

re informatie hierover volgt nog. Maar 

hierbij alvast de oproep om ook weer mas-

saal aan dit congres deel te nemen. Een 

vernieuwde PvdA is immers hard nodig in 

deze tijd!  

 

Paul Kubben 

 
 

Hoe woont… Bep de Vocht? 

Ik had twintig jaar een huurappartement in het 

centrum van Nijmegen. Heus, dat heeft zijn char-

mes. Maar de laatste jaren werd het lawaai steeds 

erger en dat kostte mij mijn nachtrust. Ook bleef 

de eigenaar van het pand weigeren om wettelijk 

verplicht onderhoud te plegen. Tot overmaat van 

ramp kreeg ik een verslaafde onderbuurman die 

vaak verschrikkelijk ruzie maakte met zijn vrien-

din . Ik was echt toe aan iets anders. 

Na ruim een half jaar zoeken kreeg ik onverwacht 

een huurhuis in Nijmegen-Oost, in de Breitner-

straat. Mijn woonwensen zijn helemaal in vervul-

ling gegaan. Ik wilde namelijk een goed onderhou-

den grotere woning van een woningbouwcorpora-

tie, op een rustige locatie, niet ver van het station. 

Nu woon ik er alweer drie jaar en ik heb het erg 

naar mijn zin. Ik heb contact met de mensen uit de 

straat en waar ik het meest van geniet is de rust en 

de ruimte. Nee, ik hoef de eerste tien jaar niet te 

verhuizen. 



 PvdA-ledenvergadering 

over thema ‘wonen’ 

met Jacques Monasch  

 

Op donderdag 26 januari 2012 

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 be-

kend. Naast het (beknopte) huishou-

delijke deel praten we over het the-

ma ‘Wonen’. Gastspreker is Jacques 

Monasch, Tweede Kamerlid voor de 

PvdA en woordvoerder Wonen.  

Alle stukken voor de ledenvergade-

ring zijn meegezonden met deze 

Frontaal.  Neem ze mee naar de 

vergadering!  Plaats: Forum Gan-

zenheuvel, tijd 20.00 uur.  
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Colofon  
 

Bestuur PvdA afdeling Nijmegen 

Alard Beck, voorzitter   

a.beck@chello.nl  06-15076003 

Jan Huurman, vice-voorzitter 

Isabella Plato, secretaris 

Peter Kerris, penningmeester  

Marlies van Hulsentop, John van  

Laanen, Giselle Schellekens, leden 
 

Algemeen e-mail adres bestuur 

pvda.nijmegen@gmail.com 
 

Postadres 

Postbus 1298, 6501 BG Nijmegen 
 

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 
 

Website 

www.nijmegen.pvda.nl 
 

Twitter 

@PvdANijmegen 

Hoogste tijd voor vrouwennetwerk ViP 

De PvdA afdelingen Arnhem en 

Nijmegen, vinden het belangrijk dat 

er binnen de Stadsregio een netwerk 

komt voor alle vrouwelijke leden. 

Een netwerk waar vrouwen van ver-

schillende generaties, achtergronden 

en culturen ervaringen kunnen uit-

wisselen.  

Wij streven ernaar om een netwerk 

op te richten om de Vrouwen in de 

PvdA (ViP) politiek, inhoudelijk en 

organisatorisch nieuw elan te geven 

binnen de Stadsregio. Dit alles met 

het doel effectief en efficiënt samen 

te werken aan onze doelen: een sa-

menleving waarin de verschillen 

tussen vrouwen en mannen kleiner 

worden, waarin de macht op alle 

niveaus eerlijk verdeeld is tussen 

beide seksen. Waarom? Omdat er 

nog steeds te weinig vrouwelijke 

ministers, burgemeesters, gedepu-

teerden, wethouders, Kamerleden, 

senatoren, statenleden en raadsleden 

zijn. Om over machtsposities in het 

bedrijfsleven maar te zwijgen…  

Wat gaan we doen? Op zondag 5 

februari 2012 houden we een aftrap-

bijeenkomst. We beginnen met een 

inventarisatie: waaraan hebben de 

vrouwelijke PvdA-leden binnen de 

Stadsregio behoefte? Hoe kunnen we 

elkaar versterken en daarmee de 

PvdA regionaal beter op de kaart 

zetten? Hannie Kunst, wethouder in 

Nijmegen, zal uiteenzetten wat de 

kracht van een goed netwerk is, wel-

ke contacten belangrijk zijn, hoe je 

een politiek netwerk opzet en benut 

en welke aanknopingspunten er al 

zijn. Want het ViP begint natuurlijk 

niet bij nul. De kern is juist dat we 

een beter gebruik maken van alles 

wat vrouwen in de PvdA reeds heb-

ben bereikt en dat verder uitbouwen. 

Meedoen?  

Kom op zondag 5 februari 2012 om 

14.00 uur naar Forum de Ganzen-

heuvel in Nijmegen. Praat en doe 

mee, word lid van het web. Contact-

persoon is Giselle Schellekens,  

giselle_schellekens@hotmail.com.  

 

Ik woon sinds bijna een jaar in 

een huurappartementje aan de 

Daalseweg van circa 50m2: 

één slaapkamer, woonkamer, 

keuken. Het is volledig onder-

kelderd, dus dat is wel functio-

neel. Het zit achter een winkel-

pand, waardoor je een beetje 

een vreemde constructie hebt. 

Zo zijn er drie gangen en is het 

achterste deel van de woning 

niet origineel en ook niet ge-

ïsoleerd, wat tot nu toe vrij 

koud is gebleken. Een warmte-

deken biedt daar uitkomst. Het 

personeel van de winkel maakt 

gebruik van het toilet, hierdoor 

is de maandhuur erg laag. Ik 

wil hier blijven wonen totdat ik 

de keuze maak iets te kopen. 

Ooit. 

Hoe woont… Giselle 

Schellekens? 


