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Beste	partijgenoten,	
2016	is	een	speciaal	jaar	voor	de	PvdA-Nijme-
gen.	We	vieren	in	september	70	jaar	de	soci-
aaldemocratie	 en	 we	 gaan	 de	 verkiezingen	
van	2017	voorbereiden.	Het	bestuur	doet	dan	
ook	een	beroep	op	alle	leden	om	alvast	mee	te	
denken,	over	de	koers.	De	eerste	de	beste	gele-
genheid	om	je	mening	te	ventileren	is	tijdens	
de	jaarlijkse	Algemene	Ledenvergadering	van	
donderdag	 10	 maart	 2016.	 Je	 bent	 van	 harte	
uitgenodigd.

Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur 
(inloop vanaf 19.30 uur)
Plaats: Villa Lux, Oranjesingel 42

Op de agenda staan de volgende onder
werpen:
1	 Mededelingen
2	 Financieel	verslag	2015
3	 Verkiezing	nieuw	bestuur
4	 	Verslag	uit	de	fractie	(Marc	van	Nijnatten)	

en	congres	(Leo	Schellekens)	
5	 	Onze	wensen	voor	het	verkiezingspro-

gramma	2017
6	 Rondvraag	

Toelichting agendapunt 1
Penningmeester	Sèmi	Abou	El	Ela	zal	–	voor	de	
laatste	 keer	 –	 verantwoording	 afleggen	 over	
de	financiële	gang	van	zaken	over	het	afgelo-
pen	jaar.

Toelichting punt 2
De	termijn	van	twee	jaar	van	het	zittende	be-
stuur	is	verstreken.	Daarom	wordt	tijdens	de	
ALV	een	nieuw	bestuur	gekozen.
Van	 het	 dagelijks	 bestuur	 hebben	 de	 voor-
zitter	 Hennie	 Derks,	 Hermine	 Groenendaal	
(vicevoorzitter)	en	secretaris	Marlies	van	Hul-
sentop	 zich	 opnieuw	 kandidaat	 gesteld	 (de

functie	 van	 Marlies	 wordt	 tijdelijk	 waarge-
nomen	 door	 Sardha	 Gouri).	 Penningmeester	
Sèmi	 Abou	 El	 Ela	 heeft	 zich	 niet	 herkiesbaar	
gesteld.	 In	 zijn	 plaats	 stelt	 het	 bestuur	 voor	
Gert	 Könemann	 te	 benoemen.	 Gert	 heeft	 in	
het	 verleden	 bij	 de	 FNV	 ook	 de	 rol	 van	 pen-
ningmeester	vervult.
Van	 de	 overige	 bestuursleden	 heeft	 Theo	
	Derks	 te	 kennen	 gegeven	 geen	 nieuwe	 ter-
mijn	te	ambiëren.	Paul	Nunnink	en	Leon	Aal-
derink	zijn	pas	een	jaar	in	functie	en	hoeven	
dus	 niet	 herkozen	 te	 worden.	 Hun	 termijn	
loopt	volgend	jaar	af.	
Wilco	Veldhorst,	Adam	Galijaševiš	en	Bep	de	
Vocht	stellen	zich	opnieuw	verkiesbaar.	

Nieuwe	kandidaten	voor	het	bestuur	kunnen	
zich	nog	steeds,	tot	9	maart,	melden	bij	onze	
tijdelijke	secretaris	sardha.gouri@gmail.com

Toelichting punt 4
Volgend	 jaar	 zijn	 de	 verkiezingen	 voor	 de	
Tweede	Kamer.	Op	het	ogenblik	wordt	onder	
leiding	 van	 Gerdi	 Verbeet	 gewerkt	 aan	 ons	
verkiezingsprogramma.	Wij	 willen	 haar	 van-
uit	Nijmegen	voeden	met	onze	ideeën.	Daar-
over	praten	we	na	de	pauze	in	kleine	groepjes.	
Het	bestuur	zal	er	voor	zorgen	dat	de	resulta-
ten	bij	Gerdi	terechtkomen.	Het	zou	goed	zijn	
om	alvast	na	te	denken	over	jouw	wensen	en	
ideeën.	

Namens het afdelingsbestuur,
Hennie Derks (voorzitter)

Belangstelling	voor	de	cursus	Lokale	Politiek?	
Meld	je	bij	h.a.m.groenendaal@saxion.nl

Er	staan	dit	 jaar	nog	meer	evenementen	ge-
pland.	Houd	daarvoor	de	agenda	in	de	gaten	
op	de	website.

aankondiging ledenvergadering

secretaris bestuur 
wordt vervangen

Door	een	ernstig	ongeluk	heeft	
Marlies	van	Hulsentop	voor	een	
langere	tijd	haar	functie	van	secre-
taris	bestuur	neer	moeten	leggen.	
Sardha	Gouri	vervangt	haar.	

Sardha	is	sinds	een	
jaar	actief	in	het	
Ombudsteam.	Ze	is	
jurist	en	heeft	ver-

schillende	Nijmegenaren	op	weg	
kunnen	helpen.	Het	bestuur	meent	
dat	Sardha	een	goede	vervanger	
is.	Ze	is	zeer	betrokken	bij	het	werk	
van	de	PvdA.	

GEZOCHT!
leden met ideeën, 

organisatie talent en tijd
In	september	vieren	we	uitgebreid	
het	70-jarig	bestaan	van	onze	afde-
ling.	We	zoeken	een	aantal	leden	
met	ideeën,	organisatietalent	en	
tijd	om	samen	met	het	bestuur	hier	
een	spetterend	feest	met	inhoud	
van	te	maken.	Voor	partijleden	en	
belangstellende	Nijmegenaren.	
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In	 maart	 is	 het	
alweer	 twee	
jaar	 geleden	
dat	 er	 gemeen-
teraadsverkie-
zingen	 waren.	
Twee	 jaar	 van	
linkse	 samen-
werking	 in	 Nij-
megen.	 Deze	

samenwerking	kwam	niet	vanzelf	tot	stand.	
Iedereen	zal	zich	de	verkiezingsuitslag	nog	
herinneren.	 Onze	 partij	 werd	 in	 Nijmegen	
gehalveerd.	We	waren	de	grote	verliezer	in	
2014	en	in	eerste	instantie	werden	we	niet	
eens	 uitgenodigd	 om	 in	 gesprek	 te	 gaan	
over	 coalitievorming.	 We	 stelden	 ons	 zelf	
ook	de	vraag:	moeten	we	wel	in	een	coalitie	

stappen	als	we	zo	zwaar	hebben	verloren?	
De	grote	meerderheid	van	de	leden	gaf	aan	
mee	te	willen	doen	aan	een	linkse	coalitie,	
mocht	 die	 kans	 zich	 voordoen.	 Inmiddels	
zijn	we	twee	jaar	verder.
De	 samenwerking	 tussen	 SP,	 Groen	 Links,	
Pvda	 en	 de	 stadspartij	 DNF	 verloopt	 goed.	
Na	aanvankelijk	wat	strubbelingen	over	en	
weer,	is	het	duidelijk	dat	we	een	coalitiepro-
gramma	 moeten	 uitvoeren	 en	 dat	 we	 een	
college	steunen,	in	lijn	met	dit	programma.	
We	hebben	na	twee	jaar	een	aantal	zaken	
op	de	rit	en	met	onze	wethouder	op	werk	
en	economie	hebben	we	een	stevige	porte-
feuille	 in	 handen.	 De	 veranderingen	 in	 de	
zorg	 worden	 in	 Nijmegen	 goed	 opgepakt	
en	 niet	 geplande	 opgaven,	 zoals	 vluchte-
lingenopvang,	daarin	 laat	de	stad	en	onze	

partij	zich	van	haar	beste	kant	zien.	

Toch	hebben	we	nog	veel	te	doen.	Er	ligt	een	
fors	aantal	financiële	risico’s	op	de	loer	die	
de	samenwerking	in	de	coalitie	onder	span-
ning	kan	zetten.	Halen	we	al	onze	doelstel-
lingen,	 gaan	 we	 nu	 eindelijk	 bouwen	 wat	
we	 beloofd	 hebben	 en	 voor	 wie	 we	 dat	
beloofd	hebben?	En	ook	al	draait	de	motor	
van	de	economie	in	Nederland	beter,	die	in	
Nijmegen	moet	echt	nog	een	tandje	hoger!	

Ook	 al	 zijn	 we	 in	 deze	 coalitie	 slechts	 een	
kleine	 partij,	 we	 spelen	 wel	 degelijk	 een	
zeer	belangrijke	rol	en	we	zullen	de	komen-
de	twee	jaar,	zowel	als	coalitie,	maar	zeker	
als	 PvdA	 laten	 zien	 waar	 we	 voor	 staan	 in	
Nijmegen!

> giselle schellekens

College presenteert de woonvisie 
Onlangs	heeft	het	college	de	Woonvisie	gepresenteerd.	Een	belang-
rijk	moment	omdat	deze	visie	nog	jarenlang	mee	moet.	Voordat	de	
PvdA-fractie	akkoord	is	gegaan,	zijn	er	verschillende	bijeenkomsten	
geweest	met	de	leden.	De	inbreng	van	de	leden	heeft	veel	nuttige	
informatie	opgeleverd,	waarmee	wij	als	fractie	aan	de	slag	konden.	
Hierdoor	hebben	we	echt	een	PvdA-stempel	kunnen	drukken	op	de	
visie.	Dus	applaus	voor	jullie!	
In	het	kort	is	onze	inbreng	gericht	op	drie	pijlers:

–			Ten	 eerste,	 er	 moeten	 meer	 wonin-
gen	 komen.	 Hierdoor	 worden	 de	
wachtlijsten	 korter	 en	 kunnen	 we	
de	 jongeren	 een	 kans	 geven	 om	 in	
Nijmegen	te	blijven	wonen.

–			Als	tweede	pijler	hebben	we	betaal-
baarheid.	We	vinden	het	van	belang	
dat	er	 in	 iedere	Nijmeegse	wijk	be-
taalbare	 huurwoningen	 zijn,	 zodat	
iedereen	 -	 ongeacht	 inkomen	 -	 kan	
wonen	waar	die	wil.	Samen	met	

	 	het	 aanvalsplan	 Armoede	 van	 onze	 wethouder	 Turgay	 Tankir,	
moeten	we	ervoor	zorgen	dat	mensen	niet	in	de	financiële	pro-
blemen	komen.	Dit	doen	we	door	een	stokje	te	steken	voor	toren-
hoge	“sociale”	huren.	Woningcorporaties	moeten	zich	inspannen	
om	 meer	 te	 bouwen	 in	 het	 goedkopere	 segment,	 over	 de	 hele	
stad	en	mogen	niet	meer	klakkeloos	huurverhoging	opleggen.	

–	 	Tot	slot	kiezen	wij	ervoor	om	ruimte	te	bieden	voor	innovatieve	
woonvormen.	Of	dit	nou	de	stadsnomaden	zijn,	600	geïnteres-
seerde	jongeren	die	hun	eigen	woning	willen	bouwen,	of	van	de	
Strowijk.	Het	mag	niet	zo	zijn	dat	alleen	mensen	die	een	koop-
huis	kunnen	betalen	de	vrijheid	krijgen	om	 te	bepalen	hoe	ze	
wonen.	 Daarnaast	 zien	 wij	 dat	 deze	 innovatieve	 woonvormen	
nergens	 anders	 in	 Nederland	 een	 podium	 krijgen.	 Als	 wij	 dat	
podium	bieden	kunnen	ze	experimenteren	met	nieuwe,	duur-
zame	en	toekomstbestendige	woonvormen	waar	zelfs	de	corpo-
raties	nog	van	kunnen	leren.	

Kortom,	wij	kiezen	de	komende	jaren	voor	meer	woningen,	betaal-
bare	woningen	en	innovatieve	woningen.	En	nogmaals	veel	dank	
voor	ieders	input!

Twee jaren samenwerking in linkse coalitie

> marc van nijnatten

Nieuws van de fractie
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Nijmegen
Ombudsteam

Loopt u vast in het oerwoud van regels?
Heeft u een conflict met het energiebedrijf of 
 woningbouwcorporatie?
Duurt uw uitkeringsaanvraag veel te lang?

Een steuntje in de rug nodig?
Schakel het PvdA Ombudsteam in!

Het ombudsteam is er voor iedereen, of men nu 
lid is van de PvdA of niet. Met wat voor vraag 
u ook komt, wij proberen u antwoord te geven 
door dingen voor u uit te zoeken, mee te den-
ken aan een oplossing of u door te verwijzen.

PvdA Ombudsteam Nijmegen
06 1897 3003 

ombudsteamnijmegen@pvda.nl
www.nijmegen.pvda.nl

Het Ombudsteam helpt!
Het	Ombudsteam	is	er	voor	iedere	Nijmegenaar.	Behalve	dat	we	proberen	mensen	op	weg	te	
helpen	om	hun	probleem	op	te	lossen,	kunnen	we	ook	de	burger	en	politici	dichter	bij	elkaar	
brengen.	Dat	was	het	geval	met	een	forse	klacht	van	een	winkelier	in	de	binnenstad.	 In	zijn	
e-mail	naar	het	Ombudsteam	vertelde	hij	dat	zijn	klanten	weer	vaker	lastig	gevallen	werden	
door	alcohol-	en	drugsverslaafden.	Klanten	en	winkelpersoneel	voelden	zich	geïntimideerd	en	
er	werd	ook	veel	gestolen.	Dit	was	duidelijk	een	veiligheidsprobleem	en	daarom	heeft	het	Om-
budsteam	het	fractielid	ingeschakeld	die	over	veiligheid	gaat.	Het	probleem	is	voorgelegd	aan	
burgemeester	Bruls.

Het	andere	probleem	waarbij	we	een	raadslid	ingeschakeld	hebben,	heeft	te	maken	met	wel	of	
geen	recht	hebben	op	PGB.	Vooral	als	je	een	ernstige	handicap	hebt	is	het	zeer	ingewikkeld	om	
er	achter	te	komen	welke	instanties	je	moet	benaderen	om	uit	te	zoeken	wat	je	mogelijkheden	
zijn,	om	toch	zelfstandig	te	blijven	wonen	en	zelf	met	een	PGB	zorg	in	te	kopen.	Een	raadslid,	
die	goed	ingevoerd	is	in	deze	wetgeving,	is	samen	met	de	cliënt	en	met	Kamerleden	aan	het	
uitzoeken	waar	je	als	gehandicapte	tegenaan	loopt.

Het	Ombudsteam	geeft	ook	advies.	En	soms	moeten	we	Nijmegenaren	teleurstellen,	simpel-
weg	omdat	we	niet	de	gemeentelijke	verordeningen	kunnen	veranderen.	Maar	we	blijven	al-
tijd	zoeken	naar	oplossingen.

Bep de Vocht, Coördinator Ombudsteam

ombudsteamnijmegen@pvda.nl        06 1897 3003 

agenda
29 februari 

Eerste	bijeenkomst	cursus	Lokale	
Politiek

3 maart 
Jong	Socialisten	gaan	in	debat	met	
Job	Cohen.	Plaats	Arnhem.	   
www.js.nl/afdelingen/arnhem_nijmegen

3 maart 
Tweede	bijeenkomst	cursus	Lokale	
Politiek

4 maart 
Politiek	café	in	café	TouT,	
Grotestraat	6,	Nijmegen

5 maart 
G1000	(uitgelote	inwoners	van	
Nijmegen	praten	met	de	Gemeente	
over	belangrijke	onderwerpen	in	
hun	wijk	of	stad.

10 maart 
Algemene	Ledenverga-dering	
van	PvdA-Nijmegen	in	Villa	LUX.	
Aanvang	20.00	uur

12 maart 
Gewestelijke	ledenvergadering	
PvdA-Gelderland.	Plaats:	het	FNV-
gebouw	de	Schering,	Tiel.	Aanvang	
10.00	uur.

15 maart 
Onthulling	bank	ter	nagedachtenis	
aan	Wiardi	Beckman

15 maart 
Derde	bijeenkomst	cursus	Lokale	
Politiek

21 maart 
Oekraïne-debat.	Met	PvdA-Europar-
lementariër	Paul	Tang	en	een	
SP-politicus	(nog	niet	bekend).	Plaats:	
de	Lindenberg,	aanvang	20.00	uur.

31 maart 
Integratiedebat	in	LUX.	Tickets	aan	
kassa	€	3,50

30 april  
Festival	van	de	arbeid.	Vorstelijk	
Complex	Prinses	Beatrixlaan	2,		
3554	JK	Utrecht.	Aanvang	10.00	uur.	
www.pvda.nl/partij/agenda

1 mei  
Voortzetting	Festival	van	de	arbeid.

1 mei 
1 meiviering	PvdA-Nijmegen	(infor-
matie	volgt)

9 mei 
Europadag.	Thema:	de	vluchtelin-
genopvang	in	de	regio	Nijmegen	
-	Kleef

In	2018	zijn	er	weer	gemeenteraadverkiezin-
gen.	Het	lijkt	nog	ver	weg,	maar	de	voorberei-
dingen	beginnen	binnenkort.	De	PvdA-Nijme-
gen	start	daarom	29	februari	om	20.00	uur	in	
het	stadhuis	met	de	cursus	"Locale	Politiek".	In	
drie	bijeenkomsten	komen	verschillende	the-
ma's	aan	bod.	Onder	andere	de	functie	van	de	
gemeenteraad,	van	de	politicus	en	de	sociaal	
democratie	 op	 lokaal	 niveau.	Wie	 denkt	 dat	
hij	 of	 zij	 een	 politiek	 talent	 is	 en	 een	 nieuw	
elan	 kan	 geven	 aan	 de	 gemeentepolitiek,	 of	
zijn	/haar	talenten	wil	ontwikkelen,	krijgt	nu	
de	kans	om	zich	hierin	te	scholen.	Ook	zij	die	
geen	ambities	hebben	om	in	de	gemeentepo-
litiek	actief	te	zijn	maar	wel	interesse	hebben	
in	het	wel	en	wee	op	het	gemeentehuis	en	in	
de	 sociaal	 democratie,	 zijn	 van	 harte	 uitge-

nodigd	 hieraan	 deel	 te	 nemen.	 En	 mocht	 je	
nog	mensen	in	je	omgeving	weten,	iedereen	
kan	zich	aanmelden	bij	de	vicevoorzitter	van	
de	 PvdA-Nijmegen,	 Hermine	 Groenendaal	
h.a.m.groenendaal@saxion.nl

De volgende data zijn gepland:
Maandag	29/02:	Bijeenkomst 1 “Kennis
making en toelichting programma”
Donderdag	3/03:	Bijeenkomst 2 “Wat is de 
gemeente?”
Dinsdag	15/03:	Bijeenkomst 3 “De sociaal 
democratie op lokaal niveau”

Plaats:	Gemeentehuis	Nijmegen,	ingang	
Burchtstraat
Aanvang:	20.00	uur.

Scholing lokale politiek
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            Van de voorzitter

Tevreden?
Het	afdelingsbestuur	heeft	er	nu	twee	jaar	opzitten.	Binnenkort	
kiezen	jullie	een	nieuw	bestuur.	De	vraag	die	ik	me	hier	stel:	ben	ik	
tevreden	over	de	afgelopen	twee	jaar?	En	belangrijker:	zijn	jullie	
tevreden?	Die	laatste	vraag	moeten	jullie	beantwoorden.
Rest	de	vraag	‘is	het	bestuur	tevreden’,	of	omdat	het	stukje	heet	
‘Van	de	voorzitter’:	ben	ik	tevreden?	
Toen	ik	aantrad	had	ik	een	paar	doelen:	de	verbinding	van	de	le-
den	met	de	partij	bevorderen,	de	partij	sterker	maken	door	leden-
groei	en	de	PvdA	weer	zichtbaar	maken	in	de	stad.
Om	met	het	eerste	te	beginnen.	De	nieuwe	vorm	van	het	politiek	
café	 met	 gasten	 als	 Hans	 Spekman,	 Kati	 Piri	 en	 John	 Kerstens	
zorgden	ervoor	dat	andere	leden	dan	de	gebruikelijke,	de	eerste	
vrijdag	 van	 de	 maand	 cafe	Tout	 wisten	 te	 vinden.	 De	 reis	 naar	
Brussel	samen	met	de	SPD	trok	nieuwe	gezichten,	evenals	de	ac-
tie	Schoon	Waalstrand.	Ook	een	ledenvergadering	met	Stichting	
Gast	en	Welcome	to	Nijmegen	en	een	druk	bezochte	Nieuwjaars-
receptie	brachten	de	leden	samen.
Maar	er	zijn	ook	 tegenvallers.	Het	niet	doorgaan	van	de	oudere	
ledenmiddag,	 de	 mislukte	 bijeenkomst	 voor	 nieuwe	 leden	 en	
de	geringe	belangstelling	voor	de	Nacht	van	de	Vluchteling	zijn	
evenzovele	voorbeelden	van	gemiste	kansen	als	het	gaat	om	bin-
ding	met	de	leden.	Evenals	de	niet	functionerende	werkgroepen	
(Zorg	en	Ombudsteam	uitgezonderd).
Dus	tevreden?

De	partij	sterker	maken	door	ledengroei?	Plus	10%	was	mijn	doel	
door	de	leden	hierbij	te	betrekken.	Resultaat:	10%	minder.	Dus	te-
vreden?

En	tot	slot:	de	partij	zichtbaar	maken	in	de	stad.
Aan	de	pluskant	tel	ik:	de	bijeenkomst	met	onze	staatssecretaris	
Van	 Rijn	 in	 het	 OBG,	 de	 Dag	 van	 Europa	 op	 9	 mei,	 de	 maande-
lijkse	PvdA-in	-de-buurtacties,	de	Vierdaagse	actie,	de	Diplomatie	
of	Defensie	bijeenkomst	in	de	Lindenberg;	de	Moenenlezing	met	
Ad	Melkert,	en	nog	deze	maand	het	Vluchtelingendebat	in	Lux	(31	
maart).	Het	lijkt	een	mooi	lijstje.	Maar	is	het	genoeg?	Zijn	er	geen	
effectievere	vormen	te	bedenken	voor	de	PvdA-in-de	buurtacties?	
En	wat	denk	je	van	het	mislukte	kennisfestival?	En	wat	hebben	we	
met	onze	speerpunten	‘Werk’	en	‘Zorg’	gedaan?	
Dus	tevreden?	

We	hebben	nog	twee	jaar	tot	de	komende	gemeenteraadsverkie-
zingen.	Wie	gaat	ermee	tegenaan?

Hennie Derks
henniederks@hdbeheer.nl

Op initiatief van de werkgroep Europa organi
seerden de PvdA Nijmegen en de Jonge Socia

listen ArnhemNijmegen op 1 februari een discus
sieavond over het thema “Defensie of Diplomatie”.

De	sfeervolle	zaal	met	een	prachtig	uitzicht	op	het	valkhofpark	
stroomde	 al	 snel	 vol.	 Hooglerares	 conflictstudies	 Willemijn	
Verkoren	was	de	eerste	spreker	die	arriveerde.	In	een	toepasse-
lijk	gekozen	rode	jurk	nam	ze	plaats	op	het	podium.	
Links	naast	haar	stond	Harry	van	den	Bergh,	een	rasechte	Pv-
dA-er	van	de	oude	stempel,	genuanceerd,	technocratisch	met	
een	 duidelijk	 verhaal.	 De	 laatste	 spreker	 was	 PvdA	 kamerlid	
Michiel	 Servaes,	 in	 een	 op	 maat	 gesneden	 pak	 sprak	 hij	 het	
publiek	 charismatisch	 toe.	 Iedere	 spreker	 benaderde	 het	 on-
derwerp	vanuit	zijn	of	haar	eigen	invalshoek.	Van	den	Bergh	
pleitte,	 als	 initiatiefnemer	 van	 het	 manifest,	 voor	 een	 hoger	
defensiebudget	en	meer	Europese	samenwerking	op	het	ge-
bied	van	defensie.	Willemijn	Verkoren	wees	ons	vooral	op	de	
gevaren	van	militair	ingrijpen	en	op	het	feit	dat	het	conflict	in	
Syrië	alleen	op	te	lossen	is	door	de	verschillende	partijen	aan	
de	 onderhandelingstafel	 te	 krijgen.	 En	 ja,	 ook	 Rusland	 moet	
volgens	haar	een	plek	krijgen	aan	deze	tafel.	
Servaes	 pleitte	 voor	 een	 driedelige	 aanpak	 waarin	 zowel	 de-
fensie,	als	diplomatie	en	ontwikkelingssamenwerking	 in	een	
pakket	verwerkt	worden.	Het	was	dan	ook	mooi	om	te	zien	dat	
de	 sprekers,	 ondanks	 dat	 ze	 redeneerden	 vanuit	 een	 andere	
invalshoek,	 het	 in	 grote	 lijnen	 met	 elkaar	 eens	 waren.	 Er	 be-
staat	geen	scherpe	tegenstelling	tussen	defensie	of	diploma-
tie.	Voorkomen	 is	beter	dan	genezen	maar	soms	 is	 ingrijpen	
verreist	om	mensen	aan	de	onderhandelingstafel	te	krijgen.

> adam galijasevic

Debat “Defensie of Diplomatie”

Op	dinsdag	15	maart	vindt	de	onthulling	plaats	van	de	‘Wiar-
di	 Beckman	 Bank’.	 De	 herinneringsbank	 –	 mede	 mogelijk	 ge-
maakt	door	gulle	giften	van	partijgenoten	–	wordt	binnenkort	
geplaatst	op	een	uitkijkpunt	op	de	stuwwal.	U	bent	van	harte	
welkom	 om	 de	 onthulling	 bij	 te	 wonen.	 De	 bijeenkomst	 start	
om	 15.30	 uur	 in	 hotel-restaurant	 Belvoir,	 Graadt	 van	 Roggen-
straat	101,	te	Nijmegen.	Tijdens	de	bijeenkomst	zal	onder	ande-
ren	Anneke	Schouwink	–	Wiardi	Beckman	een	kort	woord	tot	u	
spreken.	Meer	informatie:	www.stichtingstuuf.nl

Onthulling bank Wiardi Beckman
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De economie en onze samenleving draaien om 
werk. Betaald werk is belangrijk voor mensen; 

het zorgt voor inkomen, eigenwaarde en het verbindt. 
Maar de ontwikkelingen in onze maatschappij staan 
niet stil. 

Computers	 en	 robots	 kunnen	 steeds	 meer	 werk	 van	 mensen	
overnemen.	 Ook	 verdwijnen	 taken	 en	 werkzaamheden	 naar	
mensen	elders	in	de	wereld.	Niet	alleen	aan	de	onderkant	van	
de	arbeidsmarkt,	maar	ook	in	het	middensegment.	De	verwach-
ting	is	dat	er	ook	wel	weer	nieuwe	banen	komen,	maar	dat	de	
totale	 werkgelegenheid	 wel	 zal	 afnemen.	 Hoe	 gaan	 wij	 daar	
mee	om?	Het	antwoord	daarop	moet	deels	komen	op	landelijk	
of	 internationaal	 niveau.	 Maar	 ook	 in	 onze	 regio	 kunnen	 wij	
aan	de	slag.	

Bijvoorbeeld	door	de	vinger	aan	de	pols	te	houden	van	de	aan-
sluiting	 tussen	 onderwijs	 en	 arbeidsmarkt.	 Daarvoor	 wordt	

door	werkgevers	en	onderwijs	 in	de	regio	 een	 Human	Capital	
Scan	gehouden.	Sluit	een	opleiding	nog	wel	aan	bij	wat	werk-
gevers	 nodig	 hebben?	 Worden	 opleidingen	 niet	 té	 specifiek?	
Belangrijke	 gegevens	 waar	 onderwijs	 en	 werkgevers	 mee	 aan	
de	slag	gaan.

Verder	 werken	 we	 aan	 de	 belangrijke	 voorwaarden	 voor	 een	
plek	op	de	arbeidsmarkt.	Een	diploma	en	werkervaring	zorgen	
ervoor	dat	mensen	gemakkelijker	aan	de	slag	kunnen	én	kun-
nen	blijven.	
In	onze	regio	is	de	schooluitval	afgelopen	jaar	weer	gedaald.	We	
zitten	op	de	goede	weg	en	we	zetten	door.	We	helpen	mensen	
om	ervaring	op	te	doen	in	leerwerkplekken.

Mensen	met	een	bijstandsuitkering	mogen	als	zij	parttime	wer-
ken	een	groter	deel	van	hun	inkomsten	houden.	Zo	maken	we	
het	interessanter	om	een	kleine	baan	aan	te	nemen,	die	op	ter-
mijn	misschien	leidt	tot	een	grotere.

Het	werk	aan	de	onderkant	van	de	arbeidsmarkt	 is	schaars.	 Ik	
vind	het	belangrijk	om	te	zorgen	dat	deze	banen	in	onze	regio	
dan	ook	zoveel	mogelijk	bij	inwoners	van	onze	regio	terechtko-
men.	Dat	is	dan	ook	een	onderwerp	dat	ik	bij	bedrijfsbezoeken	
vaak	aansnijd	bij	werkgevers.	Het	WerkBedrijf	kan	werkgevers	
aan	prima	medewerkers	uit	de	regio	helpen.	Waarom	dan	voor	
eenvoudig	werk	mensen	van	ver,	bijvoorbeeld	Polen	of	Oost-Eu-
ropa	halen?	Het	staat	de	werkgever	uiteraard	vrij	om	te	kiezen,	
maar	 ik	 ben	 natuurlijk	 wel	 de	 ambassadeur	 van	 werkzoeken-
den	in	Nijmegen	en	omgeving.	

We	doen	lokaal	dus	wat	we	kunnen.	Maar	ik	doe	ook	graag	een	
beroep	op	Den	Haag.	Maak	regels	niet	te	ingewikkeld.	Denk	na	
over	de	toekomst	van	werk,	misschien	wel	met	de	flexibilisering	
van	de	arbeidsmarkt	als	gegeven.	Kijk	wat	er	dan	nodig	is	om	
mensen	 te	 laten	 floreren.	Verzet	 je	 niet	 tegen	 ontwikkelingen	
maar	ga	ermee	aan	de	slag.	Dat	doen	wij	in	de	regio	ook.										

Turgay Tankir
Wethouder Werk en Inkomen

> turgay tankir

Werk is de toekomst. Maar wat is de toe
komst van werk?
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Op zaterdag 5 maart is het precies zeventig jaar ge
leden dat de Nijmeegse afdeling van de Partij van 

de Arbeid werd opgericht. Op naar de honderd jaar!.

De	oprichting	van	de	Nijmeegse	afdeling	van	de	Partij	van	de	Arbeid	
op	5	maart	1946	volgde	na	de	oprichting	van	de	landelijke	PvdA	op	
9	 februari	 1946.	 Die	 nieuwe	 partij	 beoogde	 een	‘doorbraak’	 in	 de	
Nederlandse	politiek	te	realiseren.	Niet	langer	zouden	de	schotten	
tussen	 de	 diverse	 bevolkingsgroepen	 (katholieken,	 protestanten,	
socialisten,	liberalen)	de	politiek	moeten	domineren.	De	PvdA	wil-
de	een	partij	zijn	voor	alle	progressieve	krachten	in	de	Nederlandse	
samenleving,	ongeacht	levensovertuiging.	In	de	PvdA	vloeiden	dan	
ook	meerdere	progressieve	partijen	samen:	de	SDAP,	de	Vrijzinnig	
Democratische	Bond	(een	soort	D66)	en	de	Christelijk-Democrati-
sche	 Unie	 (een	 soort	 Christen	 Unie).	 Ook	 in	 Nijmegen	 traden	 tot	
de	 lokale	 PvdA	 enkele	 vooruitstrevende	 liberalen,	 katholieken	 en	
protestanten	toe.

Wat vooraf ging
De	belangrijkste	voorloper	van	de	PvdA,	de	SDAP,	kende	in	Nijme-
gen	al	sinds	1898	een	afdeling.	De	eerste	vertegenwoordiger	van	de	
SDAP	in	de	Nijmeegse	gemeenteraad	was	in	1917	de	vakbondsman	
G.A.	 Corduwener.	 De	 invoering	 van	 de	 evenredige	 vertegenwoor-
diging	in	1918	zorgde	ervoor	dat	de	SDAP	flink	kon	groeien.	Bij	de	
raadsverkiezingen	in	1919	behaalde	de	SDAP	20%	van	de	stemmen,	
hetgeen	resulteerde	in	acht	raadszetels.	In	die	periode	konden	de	
katholieken	overigens	steevast	rekenen	op	een	absolute	meerder-
heid	in	de	Nijmeegse	gemeenteraad,	een	situatie	die	nog	tot	1970	
zou	voortduren!	Desondanks	trad	in	1927	de	eerste	SDAP-wethou-
der	tot	het	college	toe,	in	de	persoon	van	Corduwener.	Als	wethou-
der	volkshuisvesting	wist	‘de	Nijmeegse	Troelstra’	in	de	jaren	1927-
1935	onder	andere	1.000	woningen	te	bouwen.

De beginperiode
Na	de	oorlog	zouden	de	katho-
lieken	aanvankelijk	hun	domi-
nante	 positie	 binnen	 de	 Nij-
meegse	politiek	behouden.	Bij	
de	 eerste	 gemeenteraadsver-
kiezingen	 behaalde	 de	 PvdA	
slechts	een	 kleine	 20%	van	de	
stemmen	 (tegen	 de	 KVP	 ruim	
63%).	 Van	 de	 beoogde	 ‘door-
braak’	kwam	dus	ook	in	Nijme-
gen	weinig	terecht.	De	KVP	koos	er	echter	–	net	als	voor	de	oorlog	
–	voor	om	de	sociaal-democraten	een	wethouderszetel	te	gunnen.	
Wethouder	 werd	W.	 Beukema,	 die	 dit	 tot	 1958	 zou	 blijven.	Vanaf	
1958	was	Th.	Smidts	wethouder	namens	de	PvdA.

Sinds de jaren zeventig
Pas	in	1970	verloor	de	KVP	de	absolute	meerderheid	in	de	Nijmeegse	
gemeenteraad.	Bij	de	verkiezingen	in	1974	en	1978	bereikte	de	PvdA	
een	voorlopig	hoogtepunt	met	12	zetels.	Desondanks	werd	in	1978	
het	enige	naoorlogse	college	gevormd	zonder	sociaaldemocraten.	
De	samenwerking	 tussen	CDA,	VVD	en	D66	was	weinig	gelukkig,	
denk	aan	de	Zeigelhof-affaire	(precies	35	jaar	geleden).	Vanaf	1982	
keerde	de	PvdA	weer	terug	in	het	college.	In	1986	behaalde	de	PvdA	
de	beste	verkiezingsuitslag	uit	haar	geschiedenis.	Met	16	raadsze-
tels	en	vier	wethouders	domineerde	de	PvdA	de	Nijmeegse	politiek.	
Mannen	als	Wim	Hompe,	Piet	Timmermans	en	Jan	Brok	vertellen	
er	nog	graag	en	veel	over.	Tot	2002	bleef	de	samenwerking	met	het	
CDA	bestaan.	Sindsdien	wordt	Nijmegen	bestuurd	door	linkse	col-
leges,	en	dat	bevalt	wel	erg	goed.	Hoe	zou	het	over	30	jaar,	in	2046,	
zijn?	Misschien	is	er	dan	wel	weer	een	nieuwe	doorbraak	geweest	
naar	een	grote	linkse	partij?

> rutger zwart

Nijmeegse PvdA bestaat zeventig jaar

bestuur
Hennie	Derks	voorzitter			
				[henniederks@hdbeheer.nl]
Hermine	Groenendaal		
				vice voorzitter
Theo	Derks
Leon	Aalderink
Sèmi	Abou	El	Ela

Adam	Galijasevic
Sardha	Gouri	(interim)	
				[sardha.gouri@gmail.com]
Paul	Nunnink
Wilco	Veldhorst
Bep	de	Vocht			
				[bdevocht@gmail.com]

fractie pvda-nijmegen 
Marc	Nijnatten		voorzitter
Rutger	Zwart
Giselle	Schellekens
Ammar	Selman
Gerrit	van	‘t	Veen	fractievolger
Wieteke	van	Dijk	fractievolger
Rinus	Janssen	fractievolger

Henk	Krijger	fractievolger

fractie@pvda.nijmegen.nl	
024	-	3292367	of	06-14412128

> bestuur en fractie


