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Samsom kiest voor eerlijk delen

INHOUD

De Kunduz-coalitie heeft nu de macht. Vijf politieke partijen die
opkomen voor de belangen van rechts Nederland. Drie van die
partijen hebben zich het bos laten insturen, terwijl ze riepen:
“We stappen over onze eigen schaduw heen.” De waarheid is
dat Christen Unie, Groen Links en D66 geen schaduw meer zijn
van wat ze voorheen waren. .

2 Vernieuwingscongres
3 Nog meer bezuinigingen..
Gemeenteraadsverkiezingen 2014
4 Dubbel feest op 1 mei
De Internationale
5 PvdA Ombudsteam: WMO en
huishoudtoets
6 Vrouwennetwerk: levendige start
7 Klimaatcafé
8 Campagne voeren
Maandelijkse ledenborrel

Ze hebben partij gekozen voor de veroorzakers van de crisis. Schamele aanpassingen van het rechtse beleid, die
als grote verbeteringen worden verkocht. Wat bezuinigingen worden genoemd zijn in werkelijkheid 11,5 miljard euro aan lastenverhogingen. Bevriezen van
ambtenarensalarissen,
kinderopvang die onbetaalbaar wordt,
marktwerking in de zorg die gehandhaafd blijft, verhoging van het btw
tarief: het is duidelijk. De midden- en
lagere inkomens gaan de prijs van de
crisis betalen. De rijken blijven buiten
schot. Rechts Nederland heeft dankzij
de drie voormalige progressieve partijen een akkoord waar ze de vingers bij
af kunnen likken.
Het afschaffen van marktwerking in de
zorg is één van de zeven punten die
Samsom begin april lanceerde. Het
Kunduz-regiment eiste dat we dat doel
zouden opgeven. Samsom bleef recht
overeind, zwichtte niet voor rechtse
eisen en werd daarmee het symbool
van een eerlijke en schone politicus.
Als Nederland wakker wordt en het tot
de mensen doordringt wat voor vernielingen in de samenleving door de vijf
partijen zijn aangericht, zal de rekening
worden gepresenteerd. De drie nieuwe
gedogers van dit kabinet zullen voor
hun verraad een hoge prijs betalen. De
afrekening vindt plaats op 12 septem-

ber. Op de Politieke Ledenraad in april
hebben Jan Huurman en ik ons namens
PvdA Nijmegen vierkant achter Diederik Samsom opgesteld en zijn kandidatuur als lijsttrekker gesteund.
De komende weken gaan we aan de
slag. Onze campagne start op 18 augustus. Zo ooit, dan is deze verkiezingscampagne de opmaat voor de grote afrekening. Zo ooit, dan is nu het

Tijdens de 1 mei viering in Nijmegen hield
voorzitter Alard Beck een vlammend betoog tegen de rechtse Kunduz-coalitie en
vóór eerlijk delen.
moment om u massaal op te geven
voor deelname aan onze campagne.
We gaan de kiezer duidelijk maken wat
wij verstaan onder eerlijk delen.
Alard Beck, voorzitter PvdA Nijmegen

Ledenvergadering 24
mei: het PvdA-verhaal
De ledenvergadering van 24 mei 2012
staat in het teken van bezuinigingen en
nieuwe verkiezingen. Mariëtte Hamer
(Tweede Kamer) zal toelichten waarom
de PvdA zich absoluut niet achter het
bezuinigingspakket van de Kunduzcoalitie kan scharen. Daarna legt Rutger
Zwart, fractievoorzitter Nijmeegse PvdA,
uit hoe Nijmegen de bezuinigingen invult
en hoe de PvdA zich opstelt in de gemeenteraad. Uiteraard is er veel ruimte
voor discussie met de leden en nog meer
ruimte voor aanmelden voor de komende
verkiezingscampagne.
Forum Ganzenheuvel, Ganzenheuvel 56
in Nijmegen. Aanvang: 20.00 uur.

Geef ons rozen!
Bij deze Frontaal vindt u een brief van de
campagnecommissie. We doen een beroep
op alle leden: geef uw bijdrage. In de
vorm van actief mee de straat op, of in
geld. Samen maken we er fantastische
verkiezingen van op 12 september 2012!

Vernieuwingscongres: geef de samenleving terug aan de mensen
Wat is de kernmissie van de PvdA? Wat is Van Waarde, waar staat de
PvdA voor? Welke samenleving willen wij? Op zaterdag 14 april 2012
hield de PvdA Nijmegen het tweede Linkse Vernieuwingscongres.
Tijdens het eerste congres in november
2011 kwamen in Nijmegen zo’n 150
linkse vernieuwers samen om progressief Nederland ‘op te schudden’. In het
hele land kwamen op hetzelfde moment
ruim 1500 vernieuwers samen met hetzelfde doel. Sinds november vorig jaar
is er veel gebeurd. Hans Spekman is
verkozen tot partijvoorzitter en Diederik
Samsom is de nieuwe partijleider. Begin
april presenteerde Diederik de nieuwe
koers van de PvdA, getiteld ‘Keuzes
voor de toekomst van Nederland’. We
mogen trots zijn op de bijdrage die onze
afdeling met de vernieuwingsbeweging
aan de koers van de PvdA heeft kunnen
leveren.
Weer grip krijgen
Op 14 april hebben we het essay ‘De
samenleving organiseren’ gepresenteerd. Dit essay is mede tot stand gekomen op basis van de eerste ronde vernieuwingscongressen (een samenvatting
is te vinden op www.nijmegen.pvda.nl).
Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem
gaf de aftrap. Hij ging op de actuele
discussie en positie van onze partij. De
kernvraag van ons essay, “Hoe kan de
PvdA eraan bijdragen dat mensen weer
grip krijgen op de dingen die zij niet in
hun eentje kunnen beïnvloeden?”, is ook
voor Jeroen (en de gehele Tweede Kamerfractie) een belangrijke vraag. Hij
stelde dat de nadruk op grootschalig-

heid, fusies en marktwerking in het onderwijs, de zorg en de woningsector tot
een kwalijke verschraling van de publieke sector heeft geleid.
Het zorgstelsel
Daarna besprak Eerste Kamerlid Marleen Barth het thema ‘zorg’. Wat is er
mis in het huidige stelsel, wat moet er
anders? Deze vraag stond centraal. Marleen ging eerst in op de waardevolle
elementen van ons stelsel. Want ook dat
wat wel in orde is, mag gezegd worden.
Iedereen is verplicht verzekerd en 85%
van de zorg valt binnen het basispakket.
De toegang tot zorg is geborgd: er wordt
niet aan de poort gekeken of je het kunt
betalen. Verder zorgt het systeem voor
doelmatigheid en dit is een belangrijke
voorwaarde voor solidariteit. Met de
zorgverzekeringswet van 2006 zijn er
volgens Marleen twee belangrijke nadelen uit het vorige stelsel verdwenen: de
wachtlijsten (waardoor rijken zorg in het
buitenland gingen ‘kopen’) en het verschil tussen particulier en ziekenfondsverzekerden (een doorn in het oog van
sociaal-democraten).
De voordelen van het nieuwe stelsel
betekenen natuurlijk niet dat er niks aan
de hand is. Marktwerking in de zorg
leverde veel discussie op. Marleen wist
de zaal behoorlijk te prikkelen door de
consensus binnen de PvdA dat marktwerking in de zorg slecht is van kritiek

te voorzien. Marktwerking betekent
eigenlijk niets meer of minder dan dat
vraag en aanbod bij elkaar komen. Een
veel belangrijkere vraag is echter of
instellingen winst mogen maken. Dit
mag volgens Marleen (sterker nog, dit
zorgt voor financieel gezonde instellingen), mits de winsten terugvloeien in de
zorg. De belangrijkste problemen in het
huidige stelsel zijn: het grote verschil in
levensverwachting tussen hoog- en laagopleiden (ruim 7 jaar), de almaar stijgende kosten en het (toekomstig) tekort
aan geschoold personeel. Dit moeten we
volgens Marleen oplossen, in plaats van
energie steken in een nieuwe stelselwijziging. Tenslotte horen waarden als zuinigheid, bedachtzaamheid en redelijkheid ook heel erg bij sociaaldemocraten!
Verder vernieuwen
Kortom, het was inhoudelijk wederom
een zeer geslaagd congres. Zoals gezegd
gaan wij door met vernieuwen. Met de
landelijke verkiezingen op komst in
september moeten we onze tijd en energie in de afdeling goed verdelen. De
belangrijkste opgave voor de komende
maanden is immers zorgen dat we landelijk de grootste partij worden! Over
het vervolg van ons vernieuwingstraject
houden wij u op de hoogte.
Paul Kubben, lid afdelingsbestuur

Kiest PvdA!
We gaan weer campagne
voeren! De stad zal weer
volhangen met verkiezingsaffiches. Onze vaste fotograaf Herman van Soest
dook in zijn archief en vond
PvdA-posters uit 1948
(lijsttrekker Drees), 1963
(lijsttrekker Vondeling) en
1972 (lijsttrekker Den Uyl).
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Tien tot vijftien miljoen euro

Nog meer bezuinigingen...
Nijmegen ontkomt de komende tijd niet aan nieuwe, ingrijpende bezuinigingen. Door alle nationale en internationale
perikelen rond de overheidsfinanciën zal de bijdrage die
Nijmegen uit het Gemeentefonds krijgt in 2013 met vele
miljoenen dalen. Aan de progressieve coalitie van GroenLinks, PvdA en D66 de taak deze nieuwe klappen zo goed
en sociaal mogelijk op te vangen.
Het zijn onzekere tijden, in Europa, in
Nederland en ook in Nijmegen. Hoe
men ook denkt over de route naar gezonde overheidsfinanciën, de norm van
3% begrotingstekort of het belang van
economische groei, één ding is zeker:
vanaf 2013 zal Nijmegen minimaal zo’n
slordige tien miljoen euro minder te
besteden hebben (het kunnen er ook
vijftien zijn). In de Perspectiefnota 2013
heeft het College voorstellen gedaan
voor de manier waarop deze extra bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden. Eind juni bespreekt de gemeenteraad deze voorstellen.
Complimenten
De PvdA-fractie is
blij met de kordate
manier waarop het
college de nieuwe
problemen aanpakt.
Het is van groot
belang de realiteit
onder ogen te zien
en tijdig te onderzoeken hoe uitgaven teruggedrongen
kunnen worden. Handig is dat de gemeenteraad een lijst heeft ontvangen
van ambtelijk geïnventariseerde bezuinigingsopties. Deze lijst bevat bezuinigingen die oplopen tot een totaalbedrag
van € 20 miljoen. Uit deze lijst heeft het
college voorstellen gedaan tot een totaal
van € 9 miljoen. Alle fracties in de gemeenteraad zien op deze manier welke
alternatieven er mogelijk zijn.
Goede keuzes
De PvdA-fractie is in hoofdlijnen tevreden over de keuzes die het college heeft
gemaakt. Cruciaal is voor ons dat het
beleid rond werk en inkomen zo min

mogelijk geraakt wordt. Het college is
hier prima in geslaagd. Op vrijwel alle
andere beleidsterreinen moet ingeleverd
worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor
cultuur, sport, economie (het Ondernemersfonds) en het duurzaamheidsbeleid.
Veel geld wordt (opnieuw) bespaard op
de gemeentelijke organisatie. Op het
gebied van de lokale lasten kiest het
college voor slechts een geringe verhoging boven de inflatie. De voorgenomen
verlaging van de lasten voor ondernemers wordt nu voor de tweede keer getemporiseerd. Natuurlijk zijn er ook
bezuinigingsvoorstellen waar de PvdAfractie veel moeite mee heeft. Het gaat
dan bijvoorbeeld om een
bezuiniging van € 200.000
op het onderwijsachterstandenbeleid. Wij maken ons
grote zorgen om het hoge
percentage schooluitval in
Nijmegen. Een bezuiniging
op het daarvoor bestemde
budget is dan niet verstandig.
Dreigend perspectief
We moeten vrezen dat het einde van de
tunnel nog niet in zicht is. Met name de
vastgoedcrisis kan voor Nijmegen nog
hele nare gevolgen hebben. Steeds meer
gemeenten komen in de problemen door
de knelpunten op de woningmarkt. Helaas hoort Nijmegen bij de categorie
gemeenten die veel grond heeft aangekocht. We moeten dan ook vrezen dat
deze bezuinigingsronde nog niet de
laatste is geweest.
Rutger Zwart, fractievoorzitter
PvdA Nijmegen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Het lijkt nog ver weg, de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.
Maar de voorbereidingen starten direct na de zomervakantie van 2012.
Kandidaten
De PvdA wil ook in 2014 met een
lijst komen waarop sterke kandidaten
staan. Mensen die Nijmegen in hun
hart dragen, die de stad kennen, die
contact hebben met de inwoners en
speciaal met onze achterban. Natuurlijk moeten ze ook deskundig zijn op
een of meer beleidsterreinen.
Een scoutingcommissie gaat vanaf
september 2012 personen zoeken die
passen in het profiel dat we voor ogen
hebben. Ook starten we met een trainingsprogramma en cursus voor geïnteresseerde partijgenoten. Meedoen
aan de cursus verplicht tot niets, maar
geeft ook geen garantie op een verkiesbare plaats op de lijst.
Heeft u interesse in het raadswerk?
Kent u iemand die de belangen van
de PvdA-kiezers in Nijmegen perfect
zou kunnen behartigen in de gemeenteraad? Meld het ons, eventueel vertrouwelijk.
Verkiezingsprogramma
We zoeken ook mensen die willen
meedenken over het nieuwe Nijmeegse verkiezingsprogramma. Een werkgroep gaat daarmee aan de slag vanaf
januari 2013. In het verkiezingsprogramma geven we onze kijk op de
stad, hoe die eruit zou moeten zien,.
We geven aan welke maatregelen de
PvdA zou willen nemen als zij in het
stadsbestuur blijft—en dat blijven we
natuurlijk als we zowel goede kandidaten als een sterk programma hebben.
Dus partijgenoten: denk er deze zomer maar eens rustig over na, zodat
we in september de eerste stappen
kunnen gaan zetten naar volgende
campagne, die van 2014.
Contact: PvdA-voorzitter Alard Beck,
a.beck@chello.nl of 06-15076003.
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Dubbel feest op 1 mei 2012

De Internationale

Sommige tradities zijn het waard om te behouden. Zoals bijvoorbeeld de 1 mei-viering voor ons als sociaal-democraten.

Ontwaakt, verworpenen der aarde!
Ontwaakt, verdoemd’n in hongers
sfeer!
Reedlijk willen stroomt over de aarde,
En die stroom rijst al meer en meer.
Sterft, gij oude vormen en gedachten!
Slaafgeboornen,ontwaakt,ontwaakt!
De wereld steunt op nieuwe krachten,
Begeerte heeft ons aangeraakt!

De viering van de Dag van de Arbeid op
dinsdagavond 1 mei 2012 in café TouT
liet zien dat de PvdA een springlevende
vereniging is. Voorzitter Alard Beck
zette in zijn toespraak een aantal jubilerende partijgenoten (25 jaar lid) in het
zonnetje. En er was een extra reden tot
feest: we konden het 650e lid van onze
afdeling begroeten. We groeien weer!
In het met rode vlaggen en vaandels
versierde café vierden circa zestig Nijmeegse PvdA’ers het feestje mee, van

wie sommigen verrast opkeken toen –
ook al een traditie – de Internationale
werd ingezet. Niet iedereen kon meezingen, daarom beloofde het bestuur volgend jaar de tekst van ons strijdlied op
papier uit te delen. Dan klinkt het nog
wat krachtiger!
Als 650ste lid werd Veronique van Laanen in de bloemen gezet. De zilveren
jubilarissen waren de heren Nelissen,
Demandt, Peters en De Jong en mevrouw De Werff.

Refrein (2x):
Makkers, ten laatste male,
Tot den strijd ons geschaard.
En de Internationale
Zal morgen heersen op aard.
De staat verdrukt, de wet is logen,
De rijkaard leeft zelfzuchtig voort.
Tot 't merg wordt d' arme uitgezogen,
En zijn recht is een ijdel woord.
Wij zijn ‘t beu naar ander wil te leven.
Makkers hoort hoe gelijkheid spreekt:
Geen recht, waar plicht is opgeheven,
Geen plicht, leert zij, waar recht ontbreekt.
Refrein (2x)
Makkers, ten laatste male,
Tot den strijd ons geschaard.
En de Internationale
Zal morgen heersen op aard.

Voorzitter Alard Beck overhandigde een bos bloemen aan Veronique van Laanen,
het 650ste lid van de PvdA-afdeling Nijmegen (boven).
Mevrouw Gon de Werff ontving een speld en een rode roos omdat zij 25 jaar lid is.

De heerschers door duivelse listen
Bedwelmen ons met bloed’’gen damp.
Broeders, strijdt niet meer voor andrer
twisten,
Breekt de rijen! Hier is uw kamp!
Gij die ons tot helden wilt maken,
O, barbaren, denkt wat ge doet.
Wij hebben waap'nen hen te raken, Die
dorstig schijnen naar ons bloed.
Refrein (2x)
Makkers, ten laatste male,
Tot den strijd ons geschaard.
En de Internationale
Zal morgen heersen op aard.
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PvdA Ombudsteam Nijmegen

Meeste vragen over WMO en huishoudtoets
Sinds de start van het Nijmeegse PvdA
Ombudsteam hebben we 17 verzoeken
om hulp ontvangen. Sommige hulpvragers moesten we teleurstellen omdat de
vragen bijvoorbeeld betrekking hadden
op een wijziging van ons belastingstelsel. Daar kan ook het Ombudsteam
niets aan veranderen.
De meeste vragen hadden betrekking op
twee brandende kwesties die de laatste
tijd ook in de landelijke belangstelling
hebben gestaan: de aanpassing van de
WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de invoering van de huishoudtoets (optellen van inkomens in
een huishouden waar een of meer bijstandontvangers wonen). Met name de
onduidelijkheid over de uitvoering heeft
tot veel onrust geleid. Dat de huishoudtoets (voorlopig?) van de baan is, is een
goede zaak: hij bracht veel ellende in
gezinnen.
Dat naamsbekendheid van het PvdA
Ombudsteam essentieel is voor ons
werk, hebben we de afgelopen tijd duidelijk gemerkt. Hoe meer mensen ons
kennen, des te meer kloppen er bij ons
aan voor hulp. In de periode dat het
PvdA Ombudsteam reclame maakte

voor het ombudswerk op RTV Nijmegen1 hebben we verreweg de meeste
verzoeken om ondersteuning ontvangen. Inmiddels is de tweede reclamemaand van start gegaan. In september
volgt de laatste periode van dit jaar.
Mocht je willen bijdragen aan het werk
van het PvdA Ombudsteam, mail dan
naar ombudsteamnijmegen@pvda.nl.

PvdA-voorzitter Hans Spekman tijdens
de installatie van het Nijmeegse PvdA
Ombudsteam in oktober 2011. Het
team blijkt een succes en in een behoefte te voorzien.

Hennie Derks en Gerrit van’t Veen,
PvdA Ombudsteam

Verkiezingscongres 30 juni 2012. Denk mee!
Het rechtse kabinet Rutte is gevallen.
De PVV staat aan de zijlijn. Eerlijk
delen krijgt een nieuwe kans. De PvdA
zal sterker terugkomen dan ooit. De
nieuwe verkiezingen zijn op 12 september 2012. De PvdA moet op korte termijn een actueel verkiezingsprogramma
en een nieuwe kandidatenlijst voor de
Tweede Kamer samenstellen. Beide
onderwerpen worden vastgesteld op het

verkiezingscongres van zaterdag 30
juni 2012. Alle leden kunnen op dat
congres als belangstellende aanwezig
zijn. Maar u kunt ook een inhoudelijke
inbreng leveren. Denk mee, doe mee
aan de voorbereiding van de Nijmeegse
PvdA-inbreng. Ieder Nijmeegs PvdAlid kan wijzigingsvoorstellen op de
congresstukken indienen. Mail uw
voorstel uiterlijk op 14 juni naar Jan

Conceptverkiezingsprogramma op website PvdA
Indienen Nijmeegse amendementen
Bespreking Nijmeegse amendementen
Amendementen indienen in A’dam uiterlijk
Congresstukken beschikbaar
Bespreking Nijmeegse inbreng op congres
Deadline indienen actuele moties
Verkiezingscongres

Huurman Ook kan ieder lid meedoen
aan de inhoudelijke bespreking van
onze ideeën en voorstellen op zaterdag
16 juni om 14.00 uur en/of op woensdag 27 juni om 20.00 uur. Interesse?
Mail dan naar Jan Huurman, huurman.liebrand@hccnet.nl. U krijgt dan
tijdig bericht waar de bijeenkomsten
plaatsvinden. De planning van de congresvoorbereiding is als volgt:

8 juni
14 juni
16 juni 14.00 uur
18 juni
22 juni
27 juni 20.00 uur
29 juni
30 juni
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Lijstvolgorde vrouw-man-vrouw-man?

PvdA vrouwennetwerk: levendige start
Op zondag 5 februari kwamen
ongeveer 25 vrouwelijke PvdAleden uit de Stadsregio Arnhem-Nijmegen bij elkaar. Doel:
kijken of een vrouwennetwerk
aansluit bij de behoeften en
interesses van vrouwelijke
PvdA-leden in de stadsregio.
Landelijk voorzitter van de ViP
(Vrouwen in de PvdA) Keklik Yucel
hield een inspirerende en uitdagende
toespraak over het belang van actieve
vrouwen in onze partij. Daarna gaf Nijmeegse PvdA-wethouder Hannie Kunst
een boeiende en verrassende presentatie
over stedelijke ontwikkeling in tijden
van crisis en het belang van vrouwelijke
invloed op het proces. Met enkele concrete voorbeelden maakte Hannie duidelijk hoe vrouwen soms op een andere manier aankijken tegen bouwen en wonen.
Uit de brainstorm over de noodzaak en
wenselijkheid van een PvdA-vrouwen
netwerk in de Stadsregio, geleid door
Martien Louwers, PvdA-fractievoorzitter
Arnhem, kwamen enkele dingen naar voren. Vrouwen willen elkaar makkelijker
kunnen vinden. Ze willen af en toe onder
mekaar thema’s bespreken die vooral voor

vrouwen belangrijk zijn, zoals kinderopvang, onderwijs, financiële zelfstandigheid, carrièrekansen, gevolgen bezuinigingen specifiek voor vrouwen, impact van
mantelzorg op het leven van vrouwen en
de bijzondere positie van allochtone vrouwen. Ook de rol van vrouwen binnen de
PvdA is een onderwerp dat nog altijd aandacht verdient. De discussie over de lijstvolgorde, om-en-om een man en een

vrouw, is namelijk weer actueel.
Een peiling gaf aan dat twee maal per jaar
een goede frequentie is voor een vrouwennetwerk in de Stadsregio. Op zaterdag 2
juni 2012 komen de PvdA-vrouwen opnieuw bijeen. Plaats en tijd worden nader
bekendgemaakt via de PvdA-websites en
via e-mail. Interesse? Meld je gerust vrijblijvend aan via Giselle Schellekens,
giselle_schellekens@hotmail.com.

Een ander Nederland?
In de vorige Frontaal stond het er
nog zo vrolijk: de aankondiging
van een landelijke manifestatie op
14 januari 2012 in Nijmegen van
de drie linkse partijen PvdA,
GroenLinks en SP. We zouden samen bouwen aan een ander, eerlijker Nederland.
Inmiddels heeft Jolande Sap, hier
op de foto tijdens de manifestatie,
een andere keuze gemaakt. Zij
heeft zich aangesloten bij de Kunduz-coalitie. Onbegrijpelijk. Hopelijk vinden de kiezers dat ook.
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Klimaatcafé: innovatie als banenmachine
Met het Kunduz-akkoord en de verkiezingen in het verschiet
barst de discussie over de toekomst van ons land los. Hoe
maken we toekomstbestendige plannen? Op 31 mei 2012
houdt de Europa-werkgroep in Nijmegen samen met PvdAEuroparlementariër Judith Merkies een klimaatcafé.
Merkies stelt dat alleen een duurzaam
en sociaal Europa waar vernieuwende
ideeën de ruimte krijgen, ons ook in de
toekomst kan verzekeren van welvaart
en werkgelegenheid. Tijdens het klimaatcafé richten we ons op de rol van
recycling en hergebruik daarin. Nijmegen is op dit punt een voorloper.
Judith Merkies houdt een inleiding en
leidt vervolgens een paneldiscussie
tussen de sprekers. Ze sluit af met een
politieke statement. Sprekers zijn:
 Turgay Tankir, wethouder. Tankir
wil dat Nijmegen kampioen recycling in Nederland wordt.
 Een spreker van Van Gansewinkel
Groep, gespecialiseerd in het omzetten van afval in grondstoffen en
energie.
 Een spreker uit de wetenschappelijke wereld.

Het Klimaatcafé wordt gehouden in
Forum Ganzenheuvel, Ganzenheuvel
56,Nijmegen, op donderdag 31 mei van
20:00 tot 22:00 uur (inloop 19:30).
Toegang is gratis. Iedereen met (al dan
niet professionele) interesse in het onderwerp is welkom.
Aanmelden is verplicht. Stuur een mail
naar rharbers@europa.pvda.nl. Rolf
Harbers is voorlichter van de PvdAeurodelegatie.
Judith Merkies is in het Europees Parlement voortrekker op het gebied van
duurzame innovatie. Verstandig gebruik van grondstoffen en het hergebruik van producten spelen daarin volgens haar een sleutelrol. Merkies is in
het Europees Parlement onder andere
lid van de Commissie Industrie, Onderzoek en Energie, vicevoorzitter van de

En dat beeld wordt ons voorgeschoteld
door TV, radio, krant en nieuwe media.
Kort, snel, hapklare brokken. Simpele
duidingen, sensatie wint. In zo’n wereld
is Job Cohen gedoemd om in de hoek
van de verklaarde saaiheid terecht te
komen. Eindresultaat bekend. Wat een
onrecht. De schreeuwers winnen.
Jonge, nieuwe gezichten worden op het
schild gehesen. Diederik Samsom is

Judith Merkies, Europarlementariër

Werf een lid en ontvang
gratis een boek

Helden voor een dag
Het is een cliché: politiek en media
worden steeds kortademiger. Alles in
one-liners, de analyse niet langer dan
een tweet. Het gaat niet om de inhoud,
de buitenkant is belangrijker. In zo'n
cultuur is het beeld dat wordt gecreëerd
belangrijker dan de kracht van argumenten.

water-intergroep en lid van de Small &
Medium Enterprise groep. Ze werkt in
Brussel samen binnen de progressieve
Alliantie van Socialisten en Democraten in
het Europees Parlement.

even de favoriet van de flitsreporters,
totdat hij zogenaamd blundert door niet
te tekenen voor het Kunduz-akkoord.
Van held naar struikelaar in een dag.
Media oordelen op basis van de buitenkant. De analyse ontbreekt.
In het CDA zien we nu iets soortgelijks.
Vanuit het niets komt een frisse
wethouder, Mona Keijzer, op het toneel.
Inhoudelijk geen verschil met de andere
lijsttrekkerskandidaten, maar ze oogt
net wat nieuwer. En dus hebben de media weer een nieuwe held(in). Voor een
dag.
Jan Huurman

De PvdA staat voor een land waar we
niet alleen voor onszelf, maar ook voor
elkaar willen zijn. Een land waar we
elkaar in tijden van crisis niet loslaten
maar meenemen. Waar iedereen die
meedoet zich thuis kan voelen – ongeacht afkomst of geloof. Samen werkt
beter.
Help ons mee te strijden voor dit land
door je vrienden en familie lid te maken, en ontvang als dank een gratis
boek! Je kunt kiezen voor Glück auf'
door Frans Timmermans, Mijn Hollandse droom door Ahmed Marcouch,
Binden van Job Cohen of Joop den Uyl
- Dromer en Doordouwer.
Kijk op www.pvd.nl hoe je een nieuw
lid kunt aanmelden.
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Campagne voeren moeilijk? Welnee!
De verkiezingen op 12 september 2012 moeten ervoor
zorgen dat de PvdA zo groot wordt dat geen partij om ons
heen kan. De laatste twee verkiezingen waren we de
grootste partij in Nijmegen en dat moet zo blijven.
We hebben sterke kandidaten, een
evenwichtig en overtuigend verhaal
en dat moeten we met volle kracht
aan de kiezers vertellen.
Naast de grote PvdA-affiches op de
borden en achter de ramen van al
onze leden, bestaat de kern van de
campagne uit canvassen. Dat betekent huis-aan-huis aanbellen en kiezers aanspreken. We doen dat in een
deel van de Nijmeegse wijken met
de gebruikelijke landelijke folders en
met rozen.
Is canvassen moeilijk? Welnee, De
eerste keer is het een beetje eng,
maar je hoeft het nooit alleen te
doen. Je gaat altijd twee-aan-twee
met een ervaren partijgenoot. De een
houdt het verhaal, de ander overhandigt de rozen. De reacties van vrij-

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’, want er wordt natuurlijk veel over (lokale) politiek ge-

wel alle mensen bij wie je aanbelt
zijn positief. Zelfs als ze helemaal
niet van plan zijn PvdA te stemmen,
reageren ze verrast.
De campagne barst los op zaterdag
18 augustus. De drie zaterdagen
daarna vormen het hart van de inzet,
waarna op 10, 11 en 12 september
het slotakkoord wordt gespeeld. Gedurende de campagneperiode gaan
we ons ook manifesteren in het
stadscentrum.
Iedereen kan zijn of haar steentje
bijdragen door één of meer dagen
mee te doen. Ga samen met je partijgenoten aan de slag. Kleur Nijmegen
rood, maak Nederland eerlijker. Dus
aarzel niet, doe mee en geef je op via
pvda.nijmegen@gmail.com.

praat. Maar het is vooral gezellig.
Alle leden zijn van harte welkom op
vrijdag 1 juni, 6 juli enzovoort vanaf
17.00 uur.
Wij nodigen vooral ook nieuwe leden
uit om in een ongedwongen sfeer
kennis te maken met hun partijgenoten. En neem gerust je vrienden mee!

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 bekend. Naast het (beknopte) huishoudelijke deel praten we over het thema ‘Wonen’. Gastspreker is Jacques
Monasch, Tweede Kamerlid voor de
PvdA en woordvoerder Wonen.
Alle stukken voor de ledenvergadering zijn meegezonden met deze
Frontaal. Neem ze mee naar de
vergadering! Plaats: Forum Ganzenheuvel, tijd 20.00 uur.

Bestuur PvdA afdeling Nijmegen
Alard Beck, voorzitter
a.beck@chello.nl 06-15076003
Jan Huurman, vice-voorzitter,
Marlies van Hulsentop, secretaris/
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Postadres
Postbus 1298, 6501 BG Nijmegen
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Redactie Frontaal
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Herman van Soest, fotografie
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