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Column Wim Hompe

Goed werk tegen fatsoenlijke voorwaarden
Europees samenwerken. Ook in het grensgebied Nijmegen-Kleef. Sinds enige
jaren is er een hechte band gegroeid tussen de PvdA en de SPD. Dat vieren we
ieder jaar op de DAG VAN EUROPA. Als u nog niet van het bestaan weet, dan is
dit de gelegenheid.
De dag van Europa vindt plaats van 19.00 tot

De inhoudelijke aftrap wordt dit jaar gege-

Kleve. Parkeergelegenheid bij de Stadthalle.

Berg en de Duitse acteur Harald Kleinecke die

21.00 uur in de Stadthalle, Löhstatte 7, 4733 in

Dinsdag 9 mei 2017 organiseren de SPD-afdelingen Kleve en Kranenburg samen met de

PvdA-afdelingen Nijmegen en Berg en Dal voor
de vierde keer de DAG VAN EUROPA. Met hun

gezamenlijk demonstratieve bijeenkomst vóór
een LINKS EUROPA, onderstrepen de sociaal democraten hun afkeer tegen nationalistische en

asociale tendensen. Specifiek thema is dit jaar:
Goed werk, tegen fatsoenlijke voorwaarden.

ven door de Nederlandse actrice Erna van den

de avond openen met 2 korte monologen van
schrijver/regisseur Hans van den Boom. Politici

van SPD en PvdA reageren op de waargebeurde
voorbeelden van moderne uitbuiting in Duits-

land en Nederland. Thorsten Rupp reikt in de
Stadthalle in Kleve dit jaar de erespeld GRENZLAND EUROPÄER VOOR HET JAAR 2017 uit aan

de Nederlandse vakbondsman Wilco Veldhorst.
De DAG VAN EUROPA vindt plaats van 19.00 tot
21.00 uur in de Stadthalle in Kleve.

> lees verder
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kennisfestival
participatie en werk
De werkgroep Werk organiseert op

zaterdag 16 september een kennisfesti-

val over het thema ‘Participatie & Werk’.
Nu de economie aantrekt zijn er alle
kansen de werkloosheid in de regio Nij-

megen snel te laten dalen. Wat kunnen
de gemeente, het Werkbedrijf en regionale werkgevers doen om meer mensen

aan het werk te krijgen? Wat kunnen we
leren van andere regio’s? Gaat een experiment met het basisinkomen werken?

Tijdens het kennisfestival is er niet

alleen ruimte voor inhoudelijke ver-

dieping, maar ook voor netwerken en
kennismaking. Het is bedoeling het

onderwerp vanuit meerdere invals-

hoeken te bespreken. Samen proberen
we scherp te krijgen wat in Nijmegen

moet gebeuren. Inzichten uit het Kennisfestival nemen we mee in ons verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Meer informatie volgt op www.pvda-

nijmegen.nl. Interesse om mee te doen
aan de voorbereiding of ideeën voor het

programma? Neem contact op met Bep
de Vocht (g.vocht@ziggo.nl)
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> vervolg 9 mei dag van europa
Erna van den Berg en Harald Kleinecke spelen

Iedereen één schaal terug & Morgen hoef je
niet meer terug te komen.
In de monologen Iedereen één schaal terug & Morgen hoef je niet

Waar eindigt dit? En, hoe heeft het zover kunnen komen in Het Rhein-

voorbeelden, dat de zogenoemde neoliberale politiek in Nederland

–  wij moeten vasthouden aan het principe gelijk loon voor gelijk

meer terug te komen, zien we aan de hand van twee waargebeurde
en Duitsland heeft geleid tot uitbuiting. Hans van den Boom, schrijver/regisseur laat in twee pakkende monologen* de impact zien
op de direct getroffen werknemers. Maria van Oers, gespeeld door

Erna van den Berg, werkt al meer dan 20 jaar met hart en ziel in de
thuiszorg. Maria is niet alleen verontwaardigd, zij is ook hartstikke strijdbaar. Samen met de vakbond en collega’s maakt Maria een

vuist tegen haar werkgever. Of zij het ook wint is nog niet duidelijk.

landse economie- en poldermodel? Drie conclusies dringen zich op:
werk;

–  sociale politiek verdient ook op Europees niveau meer aandacht;

–  de positie van vakbonden en werknemers moet versterkt worden.
* Hans van den Boom heeft zich voor deze monologen mede laten inspireren door de documentaire “Voor jou 10 anderen”.

Gerard van der Laan, trotse bouwvakker gespeeld door Harald Klei-

meer informatie

werk, alleen nu via een uitzendbureau en tegen aanzienlijk slech-

gramma van de DAG VAN EUROPA 2017 kunt u terecht bij

necke, is gigantisch belazerd door zijn werkgever. Hij doet hetzelfde

tere voorwaarden. Een ritje met de auto kan Gerard tegenwoordig

nauwelijks nog betalen. Honderdduizenden mensen (her)kennen
deze situatie.

Voor meer informatie over de uitreiking van de Erespeld en het proWillem van het Hekke, secretaris Overleg sociaaldemocraten grensregio Nijmegen-Kleve:

0031 625510733/02821-9736555    willemvanhethekke@gmail.com

Twee nieuwe fractietalenten
Rosa Kindt
Mijn naam is Rosa Kindt, student

Lectori salutem. In december 2016

universiteit, en sinds mijn 18e lid

toegetreden tot de PvdA-fractie.

Politicologie aan de Radboud
van de PvdA.

Ik ben vanaf dat ik in Nijmegen
kwam wonen als een blok gevallen voor de stad. Het fractievolgerschap zie ik dan ook als een kans

om mee te helpen onze mooie, fij-

Voor sommigen een bekend ge-

zicht, voor anderen wat minder.

Een introductie is op zijn plaats.

De feiten zijn als volgt: 23 jaar oud,
1 meter 87 lang en gezichtsvermogen ondermaats.

Sinds 2013 ben ik actief betrokken

den te ondersteunen waar ik kan.

ongeveer drie jaar lang binnen het

Op dit moment vooral op de portefeuille wonen.

Het is mooi om te zien hoe de fractie pal staat voor een zo eerlijk en

sociaal mogelijk woonbeleid in

Nijmegen en ik vind het ook erg leuk om me daar mee bezig te houden, hoewel het lezen van bestemmingsplannen wel even wat oefe-
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ben ik in de rol van fractievolger

ne stad nog een stukje mooier en

fijner te maken, door de raadsle-

ning vergde.

Jop Tangelder

bij de PvdA in Nijmegen. Ik heb mij
PvdA-ombudsteam gewaagd aan
het oplossen van grote -en min-

der grote- problemen. De overstap
naar het fractievolgerschap was

voor mij een logische. In het dagelijks leven werk ik bij de Faculteit

der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Ik doe onderzoek
naar de juridische zijde van (wijzigingen van) het Nederlandse pensi-

oenstelsel. Het belangrijkste is echter dat ik mij maximaal in ga zetten
voor uw belangen, de belangen van de stad en die van onze partij.

Pro Persona: de macht van het systeemdenken
en de pijn in de zorg
Psychiatrische cliënten in de knel? Dat is niet wat wij willen.
De PvdA maakt zich zorgen

Overleg met Pro Persona loopt stuk

Wat is er de laatste jaren gebeurd?

Uit gesprekken met familieleden en cliëntenraad blijkt dat er niet

gevoerd. Een deel gaat over naar de ziektekostenverzekeraars die

ook in de Gelderlander verschijnen. Wij krijgen ook signalen bin-

Bij de herinrichting van de AWBZ is een aantal veranderingen doordat deel opnemen in hun zorgpakketten. Een ander deel komt dich-

ter bij de gemeenten en wordt opgenomen in de WMO. Het overblijvend deel komt in de nieuwe wet Langdurige zorg (WLZ).

Langdurige zorg is voor mensen die de hele dag intensieve zorg

of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met ver-

gevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke,

of nauwelijks sprake is van overleg. Dergelijke berichten zien we
nen dat het medisch en verzorgend personeel niet de ruimte heeft

om over andere oplossingen na te denken dan die van de directie.
Creatief meedenken kan bestraft worden met een overplaatsing.

In een dergelijk klimaat kan je geen draagvlak opbouwen voor een
nieuwe creatieve invulling van zorg. Tegenstellingen worden versterkt en bezorgdheid neemt toe.

lichamelijke, psychische of zintuiglijke beperking. Zij hebben 24

Cliënten die weer een indicatie voor Langdurige zorg krijgen wor-

vanzelfsprekende zaken in het leven afhankelijk van anderen. CIZ

en steun vanuit de eigen omgeving wel een farce.

uur per dag mensen in hun nabijheid nodig en zijn voor de meest
geeft hiervoor een indicatie.

Bij het omzetten van de wet is bepaald dat iedereen een herindicatie krijgt om te bepalen of men nog wel aangewezen is op 7 x

24 uur toezicht en begeleiding en/of behandeling. Deze afspraak

staat ook voor mensen die psychiatrische zorg en behandeling krijgen.

Zorgopvang psychiatrie

De gemeente verwacht in totaal 100 nieuwe cliënten vanuit de WLZ
door de herindicatie. Daarvan verblijven momenteel 50 cliënten

den waarschijnlijk overgeheveld naar Wolfheze. Dan wordt opvang

Goede opvang: wonen en zorg

Denkbaar is dat psychiatrische cliënten met een lichtere opvang
kunnen volstaan. Bij een dergelijke kwetsbare groep dient dit zorg-

vuldig beoordeeld te worden. Er is bij de direct betrokkenen geen
duidelijk zicht op die beoordeling. Dat geeft geen vertrouwen.

Een andere onduidelijkheid is welke opvang voor deze doelgroep

ingericht moet worden. Wat is een goede beschermde woonsitua-

tie en welke zorg en ondersteuning moet nabij zijn? Ook daarover
is te weinig bekend gemaakt.

met overgangsrecht tot 1 januari 2018 bij Pro Persona en 50 cliënten

Opbouw goede opvang

geling tot 1 januari 2018.

belangrijke schakel kwijt. Dat willen wij (de werkgroep ZORG van

verblijven bij de RIBW met een WLZ- indicatie onder de coulancere-

Deze prognose betekent dat er aanvullend nog 50 cliënten opgevangen moeten worden bij RIBW en dat de zorg voor extra 100 cliënten door de gemeente financieel moet worden opgevangen. Bij

een eerste inschatting wordt uitgegaan van € 6 miljoen extra kosten. Hierin is nog niet voorzien.

De zorgstructuur in Nijmegen raakt na 40 jaar aanwezigheid een
de PvdA-Nijmegen) niet. Psychiatrische zorg en kennis van de juiste
behandeling gaan verloren. Er zijn twijfels over de kwaliteit van de

Basis GGZ en de ambulante psychiatrische zorg (FACT-teams). Hoe

lang gaat de opbouw van deze zorg en de beschikbaarheid van be-

schermd wonen duren? Wij twijfelen zeer of dit haalbaarheid is in
dit jaar.

In Nijmegen hebben we nog een vestiging van Pro Persona aan de

Financiële tegenvallers in vizier

35 cliënten overplaatsen naar een verblijfskliniek in Wolfheze bij

Dat levert in het domein van de langdurige zorg forse besparingen

Nijmeegse Baan. Zorginstelling Pro Persona wil de overblijvende
Arnhem. 40 kilometer verder weg. Daarmee wordt het contact met

familie en andere naasten zeer belemmerd. Er ontstaat ook een gat

in de Nijmeegse zorg. Dat wordt een groot probleem voor de patiënten en voor de opvangcapaciteit in Nijmegen en omgeving.
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Met het verlagen van de indicaties wordt ook de zorg verminderd.
op. De noodzakelijke zorg moet geleverd worden door de gemeen-

te. Hier is echter geen rekening mee gehouden. Zonder een over-

heveling van een deel van het bespaarde budget kan de gemeente
deze zorg niet financieren.  

> lees verder
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> vervolg pagina 3: pro persona

Oproep

PvdA-Nijmegen roept de organisaties op tot de volgende maat
regelen:

1 Pro Persona maak het proces van de herindicatie van cliënten

in de langdurige zorg transparant. Informeer de betrokken cliënten en familieleden goed en betrek ze. Zorg dat de cliënten

bij verandering van hun situatie geen schade oplopen voor hun
gezondheid. Herstel de band en breng het vertrouwen weer terug in Nijmegen.

2 RIBW, geef helder zicht op de opvang van cliënten die vanuit de

langdurige zorg overgeheveld gaan worden naar de WMO-Be-

schermd Wonen. Hoe gaat de woonsituatie en de passende zorg
er uit zien? Komen de psychiatrische cliënten wel terecht in een
veilige en stabiele situatie?

3 Gemeente Nijmegen, neem regie op het proces van herindicatie
en het overhevelen van psychiatrische cliënten vanuit de Lang-

durige zorg naar WMO-Beschermd Wonen. Zorg voor passende
zorg voor deze doelgroep, voorkom instabiliteit bij cliënten en

laat het tempo van veranderingen leiden tot harmonische overheveling.  

4 VGZ neem de verantwoordelijkheid binnen het Zorgkantoor
Nijmegen bij de inkoop van Langdurige Zorg, zodat de aanbieders voldoen aan de tenminste de volgende eisen:

a Binnen de instelling is sprake van een open overleg met cliënten, familieleden, medisch en verzorgend personeel

b Zorg voor volledige en controleerbare informatie en zoek
naar draagvlak en goede oplossingen

c Maatstaf bij deze kwetsbare cliëntengroep is goede zorg:
kwaliteit, stabiliteit, rust en betrek familie en naasten

d Financiële criteria (exploitatie en balans) zijn randvoorwaarden en niet het doel van de zorg. Aanpassingen vanwege deze

criteria mogen niet leiden tot forceren van verhoudingen en
het verstoren van de zorg

5 Rijksoverheid zorg ervoor dat de transities en transformatie van
de zorg tussen wet Langdurige zorg en de WMO, niet negatief

uitwerken voor cliënten, betrokken familieleden en personeel.
Zorg voor veranderingsprocessen die leiden naar nieuwe en
goed werkende zorgsituaties. Hevel een toereikend budget

vanuit de bespaarde kosten bij de WLZ over naar de gemeente
WMO. Laat de gemeente niet opgezadeld worden met finan
ciële zorgen.

Wilt  u reageren? Dat kan via de website van PvdA-Nijmegen.
Werkgroep Zorg

Henk Krijger - fractie PvdA-Nijmegen
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> wilco veldhorst

Werk in Nijmegen
De arbeidsmarkt is in beweging. Er komen
veel veranderingen op ons af en er zijn al veel
veranderingen op ons afgekomen in de afgelopen 15 jaar. Uit Nijmegen West verdwenen
de Sappi, Hilckmann, Honig, de Energiecentrale, Latenstein, Vasim, de drukkerij van De
Gelderlander, Philips Semiconductors onderging een naamsverandering van Philips naar NXP en ging daarna
via een Amerikaans bedrijf over in Chinese handen. Elke naamswijziging ging gepaard met een verlies aan banen. Alles bij elkaar zal
het om rond de 2000-3000 banen gaan. Veelal werk voor laag of
middelbaar geschoolden. Er kwam ook nieuw  werk bij. De Novio
Tech Campus kent veel nieuwe bedrijvigheid. Het Heinz Innovation
Centrum kwam naar Nijmegen. Veel werk voor hoger opgeleiden.
Daarmee verandert de arbeidsmarkt in Nijmegen van karakter.
Veel productiewerk verdween of werd weg geautomatiseerd. Pogingen om banen te behouden in Nijmegen in de productiesector
mislukten (Sappi) of strandden in goede wil (Hilckmann). Maar ook
de hogeropgeleiden zien zich geconfronteerd met steeds snellere
veranderingen. Zelfrijdende auto’s, vrachtauto’s, zelfvarende schepen, zelfsturende vliegtuigen zullen hun weerslag hebben op de
voor Nijmegen belangrijke transportsector. Voor al deze mensen
zullen we na moeten denken over ander werk of een andere zinvolle bestemming. Nationaal zal men na moeten denken over een visie op werkherverdeling of basisinkomen. Lokaal zullen we behalve
bedreigingen beter met de kansen om moeten gaan.
Nijmegen heeft een unieke ligging tussen de twee dichtstbevolkte
gebieden van Europa, de Randstad en het Ruhrgebied en daar valt
nog heel veel winst te behalen. We delen met onze Duitse buren
een gemeenschappelijke geschiedenis, die kansen biedt op het gebied van toerisme. Van Romeinse tijd tot Tweede Wereldoorlog. De
ouderen onder ons delen met de inwoners van het Duitse Rheinland een gemeenschappelijke taal en veelal gemeenschappelijke
gebruiken. Het achterland van Nijmegen ligt voor een derde over
de grens en het is tijd dat Nijmegen dat potentieel beter gaat benutten.  
Waar Nijmegen productiewerk verloor kwam er in de regio Kleve
werk bij in de productiesector. In Kleve kwam een Hogeschool waar
onze regio profijt van kan hebben. We kunnen naar samenwerking
kijken dus de hogescholen van Nijmegen en Kleve en de Radboud
universiteit. De regio biedt kansen op het gebied van werk in de
zorg en niet te vergeten, we laten luchthaven en binnenhavens aan
de Duitse kant van de grens nog teveel liggen. De stad moet werk
maken van betere verbindingen met het Duitse achterland. Denk
aan het spoor naar Kleve, denk aan de B9/N325 naar Kleve, denk
aan zaken als Breedbandinternet. Zaken waar Duitse bedrijven aan
de Duitse kant van de grens ook om vragen.
Wilco Veldhorst, Arbeidsmarktbestuurder FNV Nijmegen,
bestuurslid PvdA Nijmegen

Van de voorzitter
Word jij onze nieuwe
lijsttrekker?
We hebben de verkiezingen verloren, maar er is nieuw elan
in de partij voor teruggekomen. Overal nemen leden initiatieven, de WBS met ‘onze’ Paul Depla gaat in gesprek met

de leden, en dan hebben we volgend jaar 21 maart ook nog
gemeenteraadsverkiezingen. Ook de aanloop daar naar toe

zorgt hopelijk voor nieuwe energie en eensgezindheid. En
in Nijmegen gaat de verkiezing van de lijsttrekker daaraan

bijdragen. Dan moeten zich natuurlijk wel meerdere kandidaten melden.

Waarom organiseren we lijsttrekkersverkiezingen?

Voorbereidingen gemeenteraads
verkiezingen 21 maart 2018
In maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaatst.
Zowel in de ledenvergadering van 23 maart als op 18 april jongst leden,
zijn er besluiten genomen over de gemeenteraadsverkiezingen van 21
maart 2018.
De ledenvergadering is bijvoorbeeld akkoord gegaan met de aanstelling   van een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie door het
Bestuur. Dat betekent dat deze commissie   de verantwoordelijkheid
heeft om een lijst samen te stellen met kandidaat raadsleden. Deze namenlijst zal in december door de commissie ter goedkeuring worden
voorgelegd.
Tot dinsdag 11 april hadden de leden de gelegenheid zich kandidaat te
stellen voor deze commissie.  Uit de elf leden die zich schriftelijk bij de
secretaris hebben gemeld heeft het bestuur een keuze gemaakt en dit
voorstel is in zijn geheel door de ledenvergadering op 18 april overgenomen.

verkiezing vergroot de betrokkenheid van de leden bij de

De samenstelling van de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie
bestaat uit :
Esther-Mirjam Sent (lid van de Eerste Kamer) voorzitter, Janne Hendrix
(oud raadslid), Wim Hompe (oud wethouder), Django Draaisma lid,
Yasemin Cegerek (tot maart 2017 lid van de Tweede Kamer).

voor Provinciale Staten, waar meerdere kandidaten het

Verkiezingsprogramma

Een van de aanbevelingen uit het rapport Dankbaar was om

een lijsttrekkersverkiezing te organiseren. Dat is de formele
reden. Maar er zijn nog meer argumenten. Een lijsttrekkerkeuze. Dat hebben we gezien bij de lijstrekkersverkiezing

Bovendien geeft een lijsttrekkersverkiezing ook inzicht in de

Er is 18 april ook een besluit genomen over de aanpak van de samenstelling  van het verkiezingsprogramma 2018-2022. Het verkiezingsprogramma zal er anders uit zien in vergelijking met de vorige periode. We
denken aan een kort, verhalend verkiezingsprogramma met oplossingen die iedereen snapt, en dat een duidelijk PvdA-geluid laat horen, geschreven door alle leden, samen met de stad. Het verkiezingsprogramma zal  een campagne-instrument zijn.
Voor de mensen en hun problemen waar wij ons voor willen inzetten de
komende vier jaar. Hier kun je ons op afrekenen. Dit betekent dat niet
alle onderwerpen aan bod kunnen komen. We moeten keuzes maken.
Maar die keuzes maken we samen.

der de leden? Doen ze dat door een mondelinge presentatie

Startbijeenkomst verkiezingen

strijdperk betraden en Peter Kerris als winnaar uit de strijd

kwam. Maar ook: iedereen kan oordelen over de kandidaten.
Zo wordt voorkomen dat het gevoel van ‘handjeklap’ en ‘achterkamertjesafspraken’ ontstaat.

Een dergelijke open verkiezing vergroot ook het draagvlak
voor de kandidaat en daarmee de kans dat de leden zich gestimuleerd voelen actief aan de campagne deel te nemen.

kwaliteiten van de kandidaten. Hoe voeren ze campagne onop een ledenvergadering, bedenken ze oorspronkelijke manieren om hun kandidatuur onder de aandacht te brengen?
Kunnen ze social media inzetten? Kortom, hun persoonlijke

campagneaanpak geeft de leden inzicht hoe ze zich als lijsttrekker zouden weren.

En tot slot, het is mooi meegenomen als we door de verkie-

zing extra aandacht in de lokale pers krijgen voor onze partij.
Kortom, ik ben voorstander van lijsttrekkersverkiezingen.
Dus aan de slag met de profielschets. Voel je je geschikt of
ken je partijgenoten die je geschikt acht? Meld je aan bij
secretaris Marlies van Hulsentop. marlies@vanhulsentop.nl
Hennie Derks
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Op donderdag 11 mei 2017 wordt een startbijeenkomst georganiseerd
voor alle leden.
Als eerste komen de waarden van de sociaal - democratie aan bod. Welke zijn dat ook alweer? En hoe kunnen we ze gebruiken? Daarna analyseren we de stand van de stad (Wat gaat er goed, wat kan er beter,
wat moet er zeker anders) en hoe de PvdA hierin staat. Op basis van
deze analyse benoemen we vijf thema’s (zoals werk) waarop we ons verkiezingsprogramma gaan richten. Ook kunnen we zien of er bepaalde
doelgroepen, zoals jongeren, niet vergeten mogen worden.
Als laatste vormen we onderzoeksgroepen per thema.
Iedereen die wil meedenken over en meeschrijven aan het programma
kan zich aanmelden bij onze voorzitter Hennie Derks. Zie voor data de
agenda.
henniederks@hdbeheer.nl
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> marc van nijnatten

Nieuws van de fractie

PvdA in de oppositie
Sinds de laat-

heen is die positie er niet makkelijker op ge-

(http://www.nijmegen.pvda.nl/action/news/

verschenen

nieuwe positie.  

werk.html)

ste Frontaal is
is

er veel gebeurd

worden. Toch herpakken we ons vanuit een

item/417/met-10-punten-plan-sneller-naar-

in het politieke

Ondertussen heeft de fractie  afscheid geno-

We wilden onze inzet voor een masterplan

het najaar van

voor wie de combinatie tussen een drukke

om zoveel mogelijk van onze punten terug te

landschap.
2016

is

In

onze

wethouder Turgay Tankir ver-

trokken. Kort daarna bleek dat een voorzet-

ting van de coalitie met de PvdA niet langer de
wens was van de overige coalitiepartijen. Het

gevolg is dat we als fractie nu tot de oppositie
behoren. Natuurlijk zijn we drie jaar geleden

men van onze fractievolger Wieteke van Dijk,
baan en de politiek teveel werd. In haar plaats

hebben we twee nieuwe jonge fractievolgers

aangetrokken die enthousiast aan de slag zijn
gegaan.  Rosa Kindt is nu actief op de portefeuille “Ruimtelijke Ordening” en Jop Tangelder op de portefeuille “Mobiliteit”. De fractie

is erg blij met deze twee nieuwe fractievol-

over werk duidelijk maken en gaan ervoor
zien in het masterplan. En natuurlijk gaat het

daarbij ook om geld. In het najaar bezuinig-

de het College flink op het werkbedrijf. Onze
fractie was mordicus tegen deze bezuinigingen en pleit voor meer geld om zo ook sneller
meer mensen aan het werk te krijgen.

gers.

Naast ons grootste speerpunt over werk, wil-

weest en staan daarin veel onderwerpen waar

We hebben onlangs ons tien punten plan “Met

echte lokale onderwerpen van groot tot klein.

aansluiten op ons eigen verkiezingsprogram-

presenteerd als reactie op de wijze waarop de

mede de opsteller van het coalitieakkoord ge-

we als fractie volledig achter staan omdat ze
ma. We zijn altijd een gezond kritische coalitiepartner geweest en sinds de breuk met de
coalitie voeren we constructief maar kritisch

oppositie. Een rol die ook bij ons past maar
waar we wel aan moeten wennen.  

Samen met het bestuur heeft de fractie nagedacht over hoe we moeten handelen in het

jaar dat we voor ons hebben. Met nogmaals
een landelijke verkiezingsnederlaag erover

meer aandacht meer mensen naar werk” ge-

huidige coalitie omgaat met begeleiding van
mensen naar werk en met de bezuinigingen
op het werkbedrijf die de zwakste groep uit
onze stad naar werk moeten begeleiden. Het

college heeft aangegeven om in juni bij de zomernota met een ‘masterplan ‘ over werk te
komen. Wij hebben als fractie daarom bewust

de publiciteit gezocht om duidelijk te maken
hoe wij denken over begeleiding naar werk en
wat werk voor mensen betekent.

OPROEP
De PvdA-Nijmegen nodigt leden uit zich kandidaat te stel-

len voor de nieuwe gemeenteraad, voor 1 september 2017.
Mocht je in je omgeving geschikte kandidaten weten die
affiniteit hebben met de PvdA, dan kun je hem of haar
aanbevelen. Je kunt jezelf of andere aanmelden bij de secretaris Marlies van Hulsentop. marlies@vanhulsentop.nl.

JUBILARISSEN
Op 1 mei, op de Dag van de Arbeid, krijgen twee Nijmeegse le-

den de zilveren speld voor 25 jaar lidmaatschap van de PvdA.
Zulke trouwe leden, Berry Schattenvoet en  D. Stolk willen we

len we onze standpunten duidelijk maken op

Zoals het ludieke punt van Giselle om het mogelijk te maken dat iedereen overal in onze

mooie stad kan trouwen. Maar aansluiten op
lokale onderwerpen betekent ook aandacht

voor de wijken in Dukenburg, aandacht voor
betaalbare huurwoningen, aandacht voor
goede zorg, aandacht voor de laagste inko-

mensgroepen in onze stad, aandacht voor
cultuur en ons Romeinse verleden, aandacht

voor alle zaken waarin we de sociaaldemocratie zichtbaar kunnen maken in onze stad.

Het PvdA-ombudsteam iets voor jou?
Het PvdA-ombudsteam kan wel wat versterking gebruiken. Wil jij voor de Nijmegenaar een steun in de rug zijn
bij het oplossen van problemen? Er wacht je een afwisselende taak en een mooi contact met de Nijmegenaar. Voor
informatie bel 06-1897003 of stuur een mail naar: ombudsteamnijmegen@pvda.nl

Ombudsteam
Nijmegen

eren met een bezoekje van de voorzitter en de secretaris.  
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Loopt u vast in het oerwoud van regels?
Heeft u een conflict met het energiebedrijf of

Mediacratie
Het is verleidelijk in te gaan op de verkiezingsnederlaag van

agenda
1 mei Dag van de Arbeid
9 mei E
 uropadag Kleve: Thema Fatsoenlijk werk, fatsoenlijke
arbeidsvoorwaarden

onze partij. Maar er is al zoveel over geschreven. Op dit moment

10 mei Fractievergadering Stadhuis Nijmegen

stichting is gevraagd, de komende tijd een discussie in de PvdA

11 mei S
 tartbijeenkomst verkiezingsprogramma 2018-2022
voor leden

ga ik daar niet verder op in. Ook al omdat de Wiardi Beckmante organiseren. Natuurlijk is het nodig om terug te kijken. Wat

ging niet goed en wat kunnen we daarvan leren. Maar nu moe-

17 mei P
 olitieke Avond Stadhuis Nijmegen: stadrekening in
de kamerronde

den moeten we ook weer de mening vragen van mensen die de

24 mei Fractievergadering Stadhuis Nijmegen

milieu.

31 mei P
 olitieke Avond Stadhuis Nijmegen: stadrekening in
de besluitronde

ten we de blik richten op de toekomst. Behalve aan de PvdA-le-

laatste jaren zijn afgehaakt; met mensen uit de zorg, onderwijs,

In deze column wil ik het hebben over mediacratie: de invloed
van de media op de verkiezingsuitslag.

In de tijd van de verzuiling hadden de politieke partijen een vas-

7 jun Fractievergadering Stadhuis Nijmegen
14 jun P
 olitieke Avond Stadhuis Nijmegen: zomernota in de
kamerronde

te trouwe aanhang. Door onder andere individualisering vielen

21 jun Fractievergadering Stadhuis Nijmegen

maar een kleine vaste achterban. Steeds meer mensen zijn gaan

28 jun P
 olitieke Avond Stadhuis Nijmegen: zomernota in de
besluitronde

de zuilen om. Tegenwoordig heeft iedere politieke partij nog

zweven. Partijprogramma’s worden minder belangrijk en de po-

litiek personaliseert. De invloed van de media neemt enorm toe.

5 jul L aatste Politieke Avond voor zomerreces Stadhuis
Nijmegen

invloed op de politieke reputatie van politici. Zij moeten kunnen

1 sep S
 luitingsdatum kandidaatstelling lijsttrekker PvdANijmegen

Zij bepalen vaak de politieke agenda en de media zijn van grote
scoren met oneliners in twee minutendebatjes. Een politicus

moet uitstraling hebben, de politieke boodschap goed kunnen

uitdragen, beschikken over sterke communicatieve vaardigheden. Jesse Klaver werd een mediaster.

Te vaak worden politici in de PvdA op alleen inhoud, bestuurlijke

18 sep S
 luitingsdatum kandidaatstelling raadslid PvdANijmegen
3 okt S
 tart gesprekken kandidaatstellingscommissie met
kandidaat raadsleden

kwaliteit geselecteerd. Ik pleit ervoor om daarnaast ook in de

16 nov L edenvergadering: presentatie verkiezingsprogramma
en eventueel vaststelling door leden

vaardigheden. We leven in een mediacratie of we dat nu leuk

14 dec	Vaststelling verkiezingsprogramma 2018 indien dit
niet is gebeurd op 16 november.
Presentatie kandidatenlijst en vaststelling door de
leden

selectie aandacht te besteden aan uitstraling, communicatieve
vinden of niet. De PvdA moet nieuwe strategieën ontwikkelen
om beter met de media om te gaan.
Wim Hompe
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