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onze lijsttrekker ammar selman

“Als lijsttrekker ga ik onze idealen
verkondigen en verdedigen”
Met trots, blijdschap en enorm verantwoordelijkheidsgevoel heb ik mijn ver-

nijmegen

januari 2018

inhoud
AFSCHEID
Giselle Schellekens

NIEUWS VAN DE FRACTIE
Marc van Nijnatten

kiezing als lijsttrekker voor PvdA Nijme-

gen ontvangen. Het belangrijkste is dat

ik met dit mandaat samen met het team

ga bouwen aan een sterke fractie en een
sterke stad. De verkiezingen komen er-

aan, en ik heb heel veel zin om als lijst-

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
De eerste tien kandidaten
stellen zich aan u voor

trekker samen met de kandidaat raadsleden en jullie te strijden en het beste

resultaat voor Nijmegen en ons partij te
behalen.

Wij hebben als partij op dit moment de
wind niet in de zeilen. Maar dat wil niet

zeggen dat onze idealen niet meer nodig

COLUMN
Frits

Kom naar
HET FESTIVAL VAN WERK

zijn. Wanneer ik me in verschillende delen van onze stad bevind zie ik nog veel
werk te verrichten. De Partij van de Ar-

beid moet weer een activistische partij

COLUMN
Jeannine Liebrand

worden! Op de barricade staan en het

geluid van de inwoners van onze stad laten doorklinken in het stadhuis. Wij willen er voor waken

dat de kloof tussen arm en rijk, jong en oud, hoog en laag opgeleid te groot gaat worden. Als we
deze kloof willen voorkomen dan moeten we durven investeren in onze stad als geheel, om de

dreigende segregatie tegen te gaan.

Als sociaaldemocraat zal ik me altijd blijven inzetten voor een rechtvaardige samenleving met

eerlijke kansen voor iedereen. Ik ben blij met het vertrouwen en het mandaat dat ik van de leden

Esther-Mirjam Sent over
HET FESTIVAL VAN WERK

AGENDA

heb gekregen. Ik ga de komende verkiezingen onze idealen als lijsttrekker verkondigen en verdedigen. Ik hoop jullie allemaal te zien tijdens onze campagne en ook daarna. Wij hebben elkaar

nodig.

Hartelijke Groeten, Ammar Selman
a.selman@pvda.nijmegen.nl | 0645131847

Gemeenteraadslid PvdA Nijmegen | Zorg&Welzijn, sport, wijken en onderwijs
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Een half decennium
PVDA OMBUDSTEAM NIJMEGEN

BESTUUR EN FRACTIE

1

Beste leden,

Van jullie heb ik die kans gekregen. Gemengde wijken, kansen voor

Als kansrijk kind ben ik opgegroeid in kansarme landen. En als ik ‘s

Nijmeegse thema’s ging mijn motor draaien. Maar helaas komt er

ochtends in mijn gestreken uniform anderhalf uur in de schoolbus
door Nairobi reed, zag ik kinderen langs de weg lopen – eveneens

nieuwkomers, jongeren die overal moeten kúnnen wonen, van deze
een einde aan mijn bijdrage aan onze stad.

opweg naar school – met

Ik heb gekozen voor een baan waar ik diezelfde strijdlust kwijt kan

kapotte schoenen.

waar niet in Nijmegen, maar in fragiele landen.

gescheurde uniformen en

Dagelijks werd ik als kind
geconfronteerd

met

de

ongelijkheid aan kansen
in deze wereld, en jaren-

lang wist ik niet beter. Een-

maal in Nederland zag ik

dat deze verschillen niet
zo groot hoeven zijn. Dit

en waar ik mij kan inzetten voor betere kansen voor jongeren. WelisNa twee jaar combineren, moet ik concluderen dat het niet meer lukt

om beide goed genoeg te doen. Ik zal dan ook twee maanden eerder

dan de officiële afloop van mijn termijn afscheid van u nemen.

Graag wil ik alle leden bedanken, wat heb ik het als eervol ervaren

om mijn sociaal democratische stempel te mogen drukken op onze
stad!

Ik hoop dat velen na mij diezelfde kans krijgen, want onze stad is

inzicht voedde mijn strijd-

fantastisch en iets om te koesteren.

aan het beperken van van

zij.

lust om me toe te wijden
ongelijkheid.

Wees zuinig op d’r, want er zijn er in deze wereld maar weinig zoals
Giselle

> marc van nijnatten

Nieuws van de fractie

Een strijdbare fractie
Sinds de vorige

regionale samenwerking als ook regionale

De wethouder durft zijn plannen echter nog

verbinding van Nijmegen naar Duitsland

niet met elkaar eens is. We maakten ons ook

Frontaal is er

OV verbindingen. De lobby voor de spoor-

half jaar ver-

komt weer op stoom! In het Waalfront ston-

meer dan een

streken.

niet door te zetten omdat de coalitie het

hard voor bewonersgroepen die gezamenlijk

Een

den we voor lastige keuzes, een goede ont-

woonplannen willen realiseren en hiervoor

in we een zo-

sociale huurwoningen. Deze leken haaks op

steun zullen ze krijgen.

periode waarmernota met

beleidsvoornemens hebben

vastgesteld evenals een nieuwe begroting

sluitingsweg combineren met de bouw van

elkaar te staan, een definitief besluit moet

nog volgen. In Lent spannen we ons al jaren

in om de leefbaarheid te vergroten door re-

gemeentelijke steun kunnen krijgen, en die

We maakten ons ook hard voor de oudere

werkzoekenden in onze stad en dienden

gionaal verkeer vanuit Bemmel te kunnen

een motie in om de gemotiveerde werkzoe-

onze fractie tegen heeft gestemd omdat het

in Nijmegen als in Lingewaard moties aan-

gebied van de zorg dreigen er tekorten te

wilde nemen voor de oplopende tekorten die

een gezamenlijk plan naar de provincie kun-

voor de komende jaren. Een begroting waar

college financieel geen verantwoordelijkheid
ontstaan op de bijstandsuitkeringen!

In de tussentijd hebben we ons ingezet om

de Klijnsma gelden blijvend voor kinderar-

moede in te zetten en niet voor andere doeleinden. We hebben ons hard gemaakt voor
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verminderen. Door onze inzet zijn er zowel

genomen waardoor beide colleges nu met

nen voor geld om de Dorpensingel Oost aan
te leggen.

De PvdA heeft zich, samen met een meerder-

heid van de Raad, uitgesproken om de grote

kenden extra begeleiding te bieden. Op het

ontstaan. Hierdoor zullen alle partijen in de
raad voor de komende verkiezingen duide-

lijk moeten maken welke keuzes zij hierbij

maken. Onze fractie zal bij haar keuzes dui-

delijk maken dat Nijmegen een sociale stad

is en moet blijven.

bussen uit de Burchtstraat te gaan weren.

2

De eerste tien kandidaten op de lijst stellen zich aan u voor.
1
Ammar Selman, lijsttrekker
(41 jaar)

4
Pearl van Neer (25 jaar)

Een armoedevrije stad; dit is mijn stip

graag aan de slag om iedereen in Nijme-

Ik ben student Bestuurskunde en ik wil

aan de horizon. Ik heb me in de afgelo-

gen dezelfde kansen te bieden, die ook ik

pen 4 jaar als gemeenteraadslid sterk

in deze mooie stad krijg. Want Nijmegen

gemaakt voor het wegwerken van taal-

is een mooie stad, maar er zijn ook zaken

en ontwikkelingsachterstanden bij kin-

deren, toegankelijke zorg, goed functio-

die beter kunnen. Zelf weet ik ook hoe

moeilijk het kan zijn om een betaalbare

nerende sociale wijkteams en een Veilig Thuis. Voor nieuwkomers

woning te krijgen of te moeten knokken voor een eerlijke kans in

leving. Ik wil goede ondersteuning voor leerlingen, maatwerk voor

megenaren.

goed taalonderwijs zodat ze een goede start hebben in onze samen-

mensen met schulden en werkzoekenden en geen wachtlijsten voor
de zorg. Hiervoor zal ik de komende jaren blijven strijden met ons

team, zodat we van Nijmegen de sociale hoofdstad van Nederland
maken.

2
Charlotte Brand (35 jaar)
Gelijke kansen voor iedereen; dat is wat

mij drijft. Al jaren zet ik mij daar via mijn
werk in het onderwijs en als vrijwilliger

het onderwijs. Samen met de PvdA wil ik mij inzetten voor deze Nij-

5
David Campbell (36 jaar).
Ik groeide op in een eenoudergezin met

bijstand en leerde daarvan hoe belangrijk

het is kansen te krijgen om uit die armoede te ontsnappen. Ook heb ik ervaren hoe

slopend het is als je bij voorbaat wordt ge-

zien als potentiële fraudeur. Ik wil daarom

dat we mensen in armoede vertrouwen,

bij diverse organisaties voor in. Nu wil

kansen bieden en helpen verder te komen. Zonder verstrikkend web

PvdA Nijmegen doen. Ik maak me sterk

gun ik dezelfde mogelijkheden als ik destijds kreeg in het leven: scho-

ik dat ook in de gemeenteraad voor de
voor een stad waar het niet uitmaakt

waar je woont of geboren bent, waar je betaalbaar kunt wonen,
onderwijs toegankelijk is voor iedereen, waar je met een hulpvraag

niet in een bureaucratisch doolhof verstrikt raakt, en zorg dichtbij
huis gewoon is.

3
Theo de Wit (63 jaar)

van regels, maar echte hulp op weg naar een zeker bestaan. Jongeren

ling, een huis en een inkomen. Daarom wil ik met mijn kennis en ervaring op het gebied van financiën en organisatie, het schaarse geld

inzetten om mensen in armoede in Nijmegen te helpen.

6
Jasper Konijnenbelt (35 jaar)
Als geboren en getogen Nijmegenaar

ben ik verknocht aan onze stad. Een stad

Ik ben geboren en getogen Nijmegenaar,

waar we trots op kunnen zijn. Nijmegen

Gelderland, afdelingsvoorzitter van de

menselijkheid is tijdens de vluchtelin-

lement FNV. Ik heb een breed netwerk in

en steeds groener, ondanks de stevige

was 8 jaar lid van Provinciale Staten in

PvdA Nijmegen en lid van het Ledenpar-

heeft Nederland laten zien wat mede-

gencrisis. Onze stad wordt mooier, groter

de stad en regio. Een keer in de veertien

uitdagingen voor de komende jaren. We moeten meer doen met

zijn inburgering tot succes te maken. Ik vind het een eer om in 'mijn'

kwetsbare positie. Samen publieke en sociale voorzieningen over-

dagen begeleid ik een Eritrese jongen om

stad lid van de gemeenteraad te mogen worden en ervoor te zorgen

dat we zeker kunnen zijn van een goed leven in een zorgzame stad.
Ik doe aan (race)fietsen en hardlopen (Ronde van Nijmegen, Heim-

wee naar Nijmegen, Stevensloop en 7 heuvelenloop) en ben groot
liefhebber van kunst en cultuur en Nijmeegs erfgoed.
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minder geld maar we moeten pal blijven staan voor mensen in een

eind houden. Betaalbare woningen bouwen in de eigen wijk, altijd

inzetten op goed onderwijs en jeugdwerkloosheid tegengaan. Dus
of je nu in Oost, de Wolfskuil, over de Waal of in Tolhuis woont: in

Nijmegen gaan we sámen vooruit.

> lees verder

3

> vervolg ‘de eerste tien kandidaten’

9
Claire Scheepens (45 jaar)

7
Dolly Toonen (54 jaar)

Ik wil vechten tegen armoede en werk-

loosheid. En vechten voor betaalbaar en

Ik ben Nijmeegse en sociaal ondernemer

goed wonen. Het hangt allemaal met el-

uit een arbeidersgezin. Ik ben voor soci-

kaar samen. Ik heb het daar met veel Nij-

ale rechtvaardigheid en gelijke kansen

megenaren over gehad en ik ken het van

voor iedereen. Door de scholingsmoge-

huis uit. Want wat als het je niet lukt om

ten en hard te werken heb ik mijzelf kun-

Moet je je dan schamen? Verstoppen? Of heb je dan vertrouwen en

lijkheden die zich voor deden te benut-

nen ontwikkelen en een bedrijf kunnen

werk of een betaalbaar huis te vinden?

hulp nodig? Ik wil die benaderbare politicus zijn, die met heldere

opzetten. Werk en scholing zijn immers instrumenten om je verder

oplossingen komt. Voor werk en goed wonen en tegen armoede. Die

schappij op elk niveau, ongeacht leeftijd of afkomst. Deze kans gun

voor je vechten als een leeuwin.

te ontwikkelen en mee te kunnen blijven doen binnen onze maat-

ik iedereen. Ik ben een verbinder en netwerker die in begrijpelijke

jou je zekerheid terug geeft. Geef ons 21 maart jouw stem en ik zal

10
Güven Erkaslan (31 jaar)

taal de stem wil zijn voor de Nijmegenaren die vooruit willen.

8
Jop Tangelder (24 jaar)

Ik ben op mijn 15e naar Nederland geko-

men en altijd in Nijmegen gebleven, om-

Voor mijn studie ben ik naar Nijmegen

dat het een fijne stad is. Ik ben via Vmbo,

getrokken. Al snel werd ik volledig ver-

Mbo, Hbo, uiteindelijk naar de universi-

liefd op deze mooie stad. Niet voor niets

teit gegaan en ben nu werkzaam in de fi-

ben ik hier ook gaan wonen en wer-

nanciële sector. Ik ben altijd maatschap-

mooi een linkse stad kan zijn. Daar wil ik

heeft mij altijd aangetrokken. Ik doe mee aan de gemeenteraads-

ken. Nijmegen is hét voorbeeld van hoe

pelijk betrokken geweest en de politiek

graag in de gemeenteraad mijn steentje

verkiezingen van maart 2018, omdat ik mij wil inzetten voor gelijke

zeker van een baan, zeker van een woning, zeker van goede zorg.

en leeftijd. Ik geloof heilig in gelijke rechten voor iedereen, kansen

aan bijdragen. Voor mij is het belangrijk dat iedereen zeker kan zijn:

Voor sommigen geldt dit echter niet. Voor hen ga ik mij inzetten:
iedereen zeker, iedereen gelijk.

rechten voor jongeren ongeacht de culturele achtergrond, afkomst

op de arbeidsmarkt voor iedereen en zekerheid van goed wonen in

leefbare wijken.

OPROEP AAN DE LEDEN

Help de PvdA aan een verkiezingsoverwinning. Kom ons versterken en ga mee de wijk in.

> column frits
In de kerstvakantie ruim ik altijd op. Dat is

niet de handigste tijd. De textielcontainers

zitten dicht, vanwege het vuurwerkgevaar.
De mensen van de kringloop rijden niet en

Marktplaats wordt overspoeld met mooie

spulletjes. Daarom zit ik de feestdagen tus-

sen de stapels dozen en vuilniszakken.

Af en toe vraag ik me in lichte paniek af

waar dat prachtige boek toch is gebleven.

Mijn heerlijke trui! Die is toch niet weg? Als
een razende vroet ik dan door de zakken om
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dat halfvergane stuk textiel terug te vinden.

Opruimen geeft ruimte, het geeft de kans

zwaaien af, nieuwe ideeën worden naar vo-

ren gebracht. Ook daar hoort lichte paniek

voor iets nieuws. Maar misschien wel de

bij, en angst voor wat verloren dreigt te

angst voor wat verloren gaat. Die laat zien

kwijt? Aan welke trui willen we ons blij-

belangrijkste reden is die lichte paniek. De

gaan. Wat willen we daarbij absoluut niet

wat het meest dierbaar is. De meeste spul-

ven warmen? Welk boek is nog altijd even

zegt mijn hart: Nee! Dit is wezenlijk, hier

te mensen. Ze waren de basis van ons geza-

len kunnen weg, maar bij enkele artikelen

draait het om in mijn leven. Onder andere

die trui die al vijftien jaar met mij mee gaat.
In onze afdeling is het proces naar de ge-

meenteraadsverkiezingen

een

tijd

om

prachtig? Ik hoop de echte verhalen van ech-

menlijk geschreven verkiezingsprogramma.

Die horen niet bij het afval, maar duurzaam
in onze harten.

ruimte te maken voor wat nieuw is. Mensen

4

KOM NAAR
HET FESTIVAL VAN WERK
Op 21 maart zijn de gemeenteraadverkiezingen. WERK is voor de PvdA
een belangrijk speerpunt. Maar hoe staat het ervoor in de regio Rijk van
Nijmegen? Het leek ons goed om dit thema eens extra aandacht te geven.
Dit gaan we uitgebreid doen op het Festival van Werk op 10 februari 2018.
Dagvoorzitter is Esther- Miriam Sent. Hoofd-

lijker te worden voor werkgevers. Dat bewo-

SER en prof. dr. Ben Dankbaar, emeritus hoog-

volledig geholpen worden om die uitkering

gast is mw. Mariëtte Hamer, voorzitter van de
leraar economie aan de RU. Verder zal Carol

van Eert, voorzitter economic board van de

ners die in de WW of Bijstand zitten actief en

informeren, nieuwe ideeën opdoen en met

De PvdA in Nijmegen streeft naar een sterke

economische regio tussen de Randstad en

het Duitse achterland. Bewoners in deze re-

Hoe moet onze regio hierop inspelen om

voor een duurzamere arbeidsrelatie.

rijk en stabiel te houden?

werkers voldoende gekwalificeerd blijven

Genoeg vragen om met elkaar te bespreken
in workshops.

we hebben vier workshops gepland:

zien van een inkomen met zekerheid op lan-

hier is nog veel over te zeggen. Daarbij is de

Het gaat daarbij niet alleen om de stad Nij-

aandachtspunt.

gen.

legenheid; iedereen een inkomen waar die

megen maar ook om de regio Rijk van NijmeDemografisch zit de regio in de lift. Steeds
meer mensen kiezen voor vestiging in deze

goed van kan leven. De arbeidsmarkt dient

regio. Hoeveel moet deze regio economisch

niet te belasten. Maar is de huidige wetge-

geving van werk te voorzien?

sociaal en duurzaam te zijn en het milieu

ving voor werk niet achterhaald? Is er sprake

van een verstoorde markt, wordt er misbruik

groeien om bewoners dicht bij hun woonomWat mogen we verwachten van een door-

– Over de grenzen heen: Rijnland betrekken
bij onze regio

– Invloed nieuwe technologie

Yasemin Cegerek deskundig in de circulaire
economie zal hierover een toelichting geven.

Ben Dankbaar vernieuwing van productieor-

ganisatie en producten/diensten

Wilco Veldhorst FNV over grensoverschrijdend werk

Joseph Gieterman Bestuurder gemeente

Kleef werking Duitse arbeidsmarkt en ontwikkeling werkgelegenheid

3
Werking arbeidsmarkt

levensonderhoud te kunnen voorzien. UWV

RABO bank. Welke invloed heeft het doortrek-

die werk nodig hebben om zelfstandig in

en gemeentelijke Werkbedrijven treden

ken van A15 op logistiek en economie in onze

vaak op als begeleider en intermediair om

van de maakindustrie? Wat mogen wij ver-

al ingaan op voorwaarden binnen de lokale

Wat is de huidige situatie en welke antwoor-

regio. Moeten we meer inzetten op de groei

van de beroepsopleidingen om aantrekke-

wachten van de circulaire economie? Moeten
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– Groei en bloei van sectoren

Honig, projecten in de regio begeleid door de

nog op moeten vinden? Hoe krijgen alle cate-

den moeten wij vinden voor de aansluiting

– Circulaire en duurzame economie

Op de arbeidsmarkt zijn nog te veel mensen

ups zoals: Health Valley, Novio Tech Campus,

gorieën eerlijke kansen op de arbeidsmarkt.

onze regionale economie krachtig, omvang-

groei van bestaande bedrijvigheid; van start

gemaakt? Of hebben wij te maken met struc-

turele veranderingen waar we het antwoord

de economie en bedrijvigheid. Zijn deze ont-

en een pensioen op kunnen bouwen. Mede-

1
Op weg naar een krachtige
regionale economie

Het doel van de PvdA is volledige werkge-

brengen in de gewenste groei?

wikkelingen gunstig voor werkgelegenheid.

gio hebben behoeften aan werkgelegenheid

werking van de arbeidsmarkt een belangrijk

en de overheid krachtig genoeg om vaart te

een goed loon krijgt, zich kunnen verzekeren

en aan werk waarmee zij zich kunnen voorgere termijn. Hoe de regio zich ontwikkelt,

van ondernemers, onderwijs en onderzoek,

Welke veranderingen gaan plaats vinden in

gebruik maken van flexcontracten. ZZP'ers

elkaar in discussie te gaan.

Is de samenwerking in de Economic Board

werk komen. Dat werkgevers niet onnodig

verschillende organisaties en gemeenten

Het doel van het Kennisfestival is elkaar te

geheel en de verbindingen sterker maken?

maak- en dienstverlenende sector groeit zo-

te verlaten en duurzaam werk vinden. Dat de
dat lager geschoolde bewoners ook aan het

zijn ook uitgenodigd deel te nemen.

gebied benaderen als een samenhangend

2
Vernieuwen, veranderen en
uitbreiden bedrijvigheid

regio en John Kerstens een workshop leiden.
Yasemin Cegerek en nog meer mensen van

we de grenzen met Duitsland verlagen, dat

deze mensen te laten slagen. Wij willen voor-

> lees verder

5

> jeannine liebrand

> vervolg ‘festival van werk’
of regionale arbeidsmarkt zodat een traject

succesvol afgesloten kan worden. Daarbij

Geen arbeider, en toch….

kunnen ook opmerkingen gemaakt worden

ten aanzien van het landelijk kader en wet-

Telt de PvdA nog mee in Nijme-

geving.

gen? Bij de verkiezingen van 2014

4
Zelfwerkzaamheid

leverden we de helft van onze ze-

tels in. Van 8 naar 4 raadsleden. De

kiezers hadden geen vertrouwen

Bij deze workshop staat centraal de eigen in-

meer in een partij die landelijk sa-

zet om kennis, vaardigheden en ervaring op

men met de VVD allerlei harde be-

te doen en vervolgens door te stromen naar

zuinigingen doorvoerde. Dat deed

een arbeidsplaats of de start van een bedrijf-

pijn, jazeker. Ook al was het nodig

Een aanloop naar de arbeidsmarkt kan zijn:

te pakken, de PvdA moest com-

je dat voldoende loonvormend zal werken.

om de economische crisis aan

vrijwilligerswerk, maatjesproject, werkerva-

promissen sluiten die kwetsbare

ring, leerwerkprojecten, arbeidscoöperaties

Hoe wordt je ZZP'er? Hoe begin je een Start
up?

Het programma van 10 februari ziet er als
volgt uit:

10.30 - 11.15 uur
11.15 - 11.30 uur

11.30 - 12.00 uur
12.15 - 12.50 uur

Inloop

Inleiding

door

Mirjam Sent

Esther-

Over toekomst van werk

mensen hard raakten.

En nu? Gaan we het beter doen in 2018? Geloven de Nijmeegse kiezers dat de PvdA het

verschil kan maken? Dat wij de starters op de woningmarkt eindelijk een huis kunnen bezorgen? Dat wij de mensen die al zo lang zoeken naar een vaste baan aan het

werk kunnen helpen? Geloven ze dat wij-van-de-PvdA er écht zijn voor de inwoners

die altijd aan het kortste eind trekken? Al die academisch opgeleide mensen van de

vroegere arbeiderspartij, hebben die eigenlijk nog wel enig benul wat de “gewone”
Nijmeegse man of vrouw nodig heeft?

door Ben Dankbaar

Jazeker, dat hebben we. Ik ben zo’n hoogopgeleide PvdA-er. Ik heb een goede baan

muziek van Tamara Maria

fabriek werkte. Ik ben trots dat hij zijn dochter liet studeren om hogerop te komen.

Lunch opgeluisterd met
Tahalele

en woon in een mooi huis. Maar ik ben niet vergeten dat mijn vader gewoon in een

Maar ik voel me nog altijd verwant met de mannen en vrouwen in de bouw, in de

13.00 - 14.00 uur Kansen voor de regio door

zorg, in de winkels en in de horeca, die met zwaar lichamelijk werk hun brood verdie-

14.00 - 14.20 uur Pauze

wijk, een gezonde woonomgeving. En bovenal: op zekerheid. De zekerheid dat de over-

15.45 - 16.45 uur

taalbare huur- en koopwoningen, voor goede zorg en vooral: voor inkomenszekerheid.

Mariëtte Hamer

14.20 - 15.45 uur

vanaf 17.00 uur

Workshops

Inventariseren van resul-

taten workshops

Borrel

Het 'Festival van Werk' houden we in
Wijkcentrum Dukenburg,

Meijhorst 70-39, Nijmegen.
Wil je gebruik maken van de lunch laat het

ons weten. Mail naar bdevocht@gmail.com

nen. Want we hebben allemáál recht op een goed loon, een veilig huis in een leuke

heid aandacht heeft voor onze belangen. De overheid moet zorgen voor voldoende be-

Liefst een baan, maar als dat niet kan, dan voor een fatsoenlijke uitkering en hulp om
weer aan het werk te komen.

Ik kan als hoogopgeleide PvdA-er prima voor mezelf zorgen. Ik weet de weg bij de instanties, ik kan ingewikkelde brieven lezen en schrijven. Maar als ik alleen voor mijn

egoïstische zelf zou willen zorgen, dan zat ik niet bij de PvdA. Ik wil mijn tijd, kennis

en energie graag inzetten voor eerlijk delen. Ik kies voor de PvdA omdat ik geloof

dat een stad leuker is wanneer er tevreden mensen wonen. En tevreden mensen,
die krijg je als het stadsbestuur oog heeft voor iedereen. Voor arbeiders en dokters.
Voor schoolkinderen en ouderen. Voor studenten, vluchtelingen, werklozen en daklo-

Voor updates kijk op nijmegen.pvda.nl

zen. Moet ik zelf arbeider zijn om namens de PvdA in de gemeenteraad op te komen

Er is voldoende parkeergelegenheid, maar

kunnen genezen? Moet een tuinman zelf een tuin hebben om een goede hovenier

niet oneindig.

Bep de vocht, Henk Krijger en Dolly Toonen
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voor de belangen van de arbeider? Moet een dokter zelf ziek zijn om een patiënt te

te kunnen zijn? Welnee. Als PvdA-lid mag ik zijn wie ik ben, zolang ik maar overtuigd
ben van de noodzaak van eerlijk delen. En dat ben ik. Tot in het diepst van mijn rode

hart.
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Esther-Mirjam Sent over het Festival van Werk
Op 10 februari 2018 houden we het Festival van Werk. De organisatoren, Dolly
Toonen, Henk Krijger en Bep de Vocht hebben Esther-Mirjam Sent gevraagd of zij
dan dagvoorzitter wil zijn en zij heeft daar positief op gereageerd. Esther-Mirjam is
hoogleraar economische theorie en economisch beleid aan de Radboud Universiteit
en daarnaast is zij ook Eerste Kamerlid voor de PvdA.

Het bestuur van de PvdA Nijmegen organiseert het 'Festival van Werk' op 10 februari
2018. We hebben je gevraagd om dagvoorzitter te zijn. Hoe vind je dat?
Dat doe ik met heel veel plezier. Ik vind het
een heel belangrijk onderwerp. Het raakt de
kern van de PvdA. Als dagvoorzitter draag ik
er zorg voor dat het festival in goede banen
wordt geleid.
Wat vind je belangrijk als dagvoorzitter om
het thema Werk goed tot zijn recht te laten
komen?
Ik zou vooral de nadruk willen leggen op de
kansen van de regio Rijk van Nijmegen. Ik
zie het als mijn opdracht de mensen geïnspireerd naar huis te laten gaan.
Het thema Werk is niet zomaar gekozen. Het
is een van de belangrijkste speerpunten van
de PvdA. Vind je dat dit ook opgaat voor de
regio rijk van Nijmegen?
Er gebeurt al veel in de regio. En de PvdA Nijmegen speelt daarin een belangrijke rol. Er
zijn zeker uitdagingen, omdat hier mensen
nog niet zeker zijn van werk. De veranderingen gaan snel. De ene industrie komt op en
de andere verdwijnt weer. Sommige mensen
kunnen heel goed mee, terwijl anderen juist
achter blijven. De Gemeente dient naar mijn
mening vooral aandacht te hebben voor
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt . Ik
denk dat we hele goede handvatten moeten
bieden.
Waar is, volgens jou, de regio Rijk van Nijmegen sterk in?
We zijn sterk in de kennis, in zorg (Radboudumc, CWZ en Sint Maartenskliniek), in
onderwijs (universiteit en HAN). De basis is
deels op orde. Denk aan het vestigingsklimaat, de internationale profilering, de infrastructuur. Hierbij is de bereikbaarheid van
Nijmegen een belangrijk aandachtspunt.
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Ook duurzaamheid verdient inzet in de regio. En de parallelle economie van flexwerkers en ZZP'ers vraagt om aandacht.
Is toerisme in de regio van betekenis?
Deze sector zou nog best meer uitgebreid
kunnen worden. We hebben een mooi museum, het Valkhof. Je zou toch willen dat het
een visitekaartje voor de stad is. Maar het is
de laatste jaren geen publiekstrekker van betekenis. De Waalkade is op zich een leuke plek,
maar het drukke verkeer maakt het er niet
aantrekkelijker op. Hier liggen mooie kansen
voor verbetering. Waar we heel goed in zijn
is het organiseren van grote evenementen.
Denk maar aan de Vierdaagse, de Zevenheuvelenloop, Marikenloop, het Gebroeders van
Limburgfestival en nog meer. Deze evenementen trekken veel mensen en toeristen.
Dat maakt de stad heel aantrekkelijk.
Welke kansen zie jij voor de regio op gebied
van innovatie? Op gebied van werkgelegenheid?
Ik denk dat we volop moeten inzetten op
duurzaamheid. Dat levert in de toekomst
veel op. Het is een win win-win situatie. We
verduurzamen de economie en het levert
werkgelegenheid op. Gebouwen isoleren,
meer elektrische auto's in de stad. Onze PvdA-fractie in Gelderland heeft hier geweldige plannen voor.
Onlangs heeft Godfried Verstegen in het
Politiek Café een handeling gehouden over
het succes van de Honig. Wat betekenen de
Start Ups voor de regio?
Die zijn heel belangrijk. De oude economie
werd gedomineerd door de grote bedrijven.
Daar had de nationale overheid een regiefunctie in. We komen nu steeds meer in een
netwerkeconomie, waarin initiatieven van
onderaf ontstaan. Wil je je goed voorbereiden op de toekomst dan moet je een goed

klimaat creëren voor de Start Ups. Voor de
PvdA ligt hier een uitdaging, namelijk zorgen dat niemand achter blijft. Kijk, zo'n Start
Up is een soort van speeltuin voor mensen
die het toch al goed hebben en wij als PvdA
moeten ervoor zorgen dat het ook een speeltuin wordt voor mensen die het moeilijker
hebben op de arbeidsmarkt. Die moeten
mee kunnen doen.
De Gemeente heeft speciaal een ambtenaar
aangesteld die mensen begeleidt in het opstarten van een bedrijf. Wat zou de Gemeente daar meer aan kunnen doen, behalve informatie geven?
Het ontbreken van geld is meestal niet het
grootste probleem. Uit het onderzoek van
de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid blijkt dat mensen vaak een goed
idee hebben, maar ze durven de drempel
niet over om het ook in werking te zetten.
Dan kan een duwtje in de rug, door samen
met de ambtenaar een goed businessplan
te maken, de startende ondernemer over
de streep trekken. Mensen zouden ook veel
meer gebruik moeten maken van de mogelijkheden die de universiteit biedt. De denkkracht van studenten benutten. Organiseer
maar eens een denktank van economiestudenten om mensen te begeleiden en te versterken bij hun ideeën.
Onlangs heb je een korte lezing gegeven in
de Gewestelijke ledenvergadering over armoede. Er dreigt een grote kloof te ontstaan
tussen werkende middelbare en hoger opgeleiden en mensen met een WAJONG, alleen AOW, WW en bijstandgerechtigden.
Wat zou het Werkbedrijf kunnen doen voor
mensen om een beter inkomen te genereren?
Het is uitermate zorgelijk dat onder het
nieuwe kabinet het minimuminkomen niet

> lees verder
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> vervolg ‘esther-mirjam sint’
langer gegarandeerd is. Dat moet me eerst
van het hart. Voor het Werkbedrijf, denk
goed na hoe mensen in elkaar steken. Persoonlijke aandacht voor werkzoekenden
is erg belangrijk. Voorheen dachten we als
iemand geen werk kon vinden dat hij of zij
niet wilde werken, dat het een profiteur was.
Maar het besef is gegroeid dat het geen onwil is. Mensen snappen het niet of hebben
met ernstige problemen te kampen, waardoor ze zich maar moeilijk kunnen concentreren op de arbeidsmarkt. Juist zij hebben
extra steun nodig. Geef hen een goede begeleiding, stap voor stap gaan in het proces,
een goed plan uitzetten. De PvdA kan daar
zeker op inzetten. Nu worden mensen in de
bijstand gestraft omdat ze een tegenprestatie moeten leveren, maar zo moet het niet
zijn.
De wetgeving botst regelmatig met de realiteit. Bijvoorbeeld als je in de WW zit is het
niet gemakkelijk om je om te scholen. Wat
zou je als PvdA-senator hier aan kunnen
doen?
Mijn instrumenten als senator zijn beperkt.
We hebben geen recht van initiatief, geen
recht van amendement. Wij kunnen alleen
maar voor of tegen wetgeving stemmen.
Maar we zitten natuurlijk heel erg dicht bij
de macht. We overleggen met onze collegae
van de Tweede Kamer en met de bewindspersonen. Zo probeer ik wel zaken in de week
te leggen of te agenderen.
Wat kun je als senator voor de regio betekenen in tegenstrijdige wetgeving?
Ik vind het erg belangrijk dat ik gevoed word
met signalen uit de regio. Onlangs kregen

agenda
januari
7 Nieuwjaarsreceptie in de Lindenberg
10 Fractievergadering
13 Canvassen in Hengstdal
18

Bewonersbijeenkomst in het OBG

27

Canvasactie Zwanenveld
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we uit de regio een sein dat de belastingwetgeving een belemmering is voor grensoverschrijdend werken. Dan gaan wij als Senaat er meteen mee aan de gang. De lijntjes
in onze partij zijn heel kort. Het is heel goed
mogelijk hier iets mee te doen.
Je leven lang leren. Geloof je daarin? Zo ja,
zou je dat toe kunnen lichten waarom je dat
vindt? Heeft de politiek hier wel een reëel
beeld van?
Absoluut. De ene industrie komt op, de andere verdwijnt. Het is menselijke kennis,
arbeid contra robotisering. Wij van de PvdA
vinden het belangrijk dat mensen zeker zijn
van werk. En dat kan alleen als je regelmatig teruggaat naar de schoolbanken of naar
een leerwerkplek om er zeker van te zijn dat
je past in de veranderingen om je heen. We
moeten tegenwoordig langer werken, maar
zware arbeid kun je niet tot je 67ste doen.
Je kunt oudere werknemers zeker op een
andere wijze inzetten. Juist omdat mensen
langer inzetbaar blijven moet je ze ook genoeg veerkracht geven. Gelukkig is de crisis
voorbij en liggen er meer kansen op de arbeidsmarkt.

een essentiële rol. Ik zou van Mariëtte willen weten welke lessen we zouden kunnen
trekken uit de samenwerking op landelijk
niveau voor deze regio. Is er bij de SER expertise over regionale verschillen? Kunnen
wij van andere regio's leren om het beter te
doen? Hoe kijkt ze aan tegen de kansen voor
onze regio? Hoe ziet zij de toekomst van de
arbeidsmarkt voor de regio en hoe kunnen
we ons hierop voorbereiden? Er zijn nog zoveel meer vragen, maar die stellen we verder
op 10 februari.
Ook Ben Dankbaar houdt een lezing over
innovatie en de ontwikkelingen in de techniek. Wat zou je hem willen vragen?
Ik weet dat Ben een expert is op terrein van
de maakindustrie. En ik zou heel graag van
hem willen horen wat de situatie in de regio
Rijk van Nijmegen is. Is er niet te veel zorgkennisindustrie en te weinig maakindustrie? Ben weet ook veel over duurzaamheid.
Ziet hij daarin mogelijkheden om maakindustrie en duurzaamheid te koppelen en
met name in deze regio?
Heb je verder nog een verrassing in petto
voor de deelnemers vanuit je economische
visie?
Die hou ik nog even onder mijn pet. Anders
is het geen verrassing meer.

Op 10 februari komt Mariëtte Hamer van de
SER naar het Festival. Wat ga je haar vragen?
Ik ben vooral benieuwd hoe ze de rol van de
SER ziet in het creëren van werkgelegenheid.
De SER maakt de Nederlandse economie wel
heel bijzonder. Er zijn verschillende manieren om economieën te organiseren, zoals
het Angelsaksisch model, waar je elkaar rot
beconcurreert en het andere model is het
Rijnlandsmodel, waarin de overheid nauw
samenwerkt met werkgevers en werknemers. Het Nederlandse 'poldermodel' is daar
een voorbeeld van en de SER speelt daarbij

Wanneer is voor jou het Festival van Werk
geslaagd?
Het is voor mij geslaagd als mensen geïnspireerd naar huis gaan. Als ze meer weten
over de kansen en uitdagingen die er liggen.
Als ze leren waar de PvdA voor staat. Als ze
ideeën op hebben gedaan, waarmee ze verder kunnen. Dan vind ik het een geslaagd
festival.

februari

vervolg maart

2
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> dolly toonen en toni van gennip

Een half decennium PvdA ombudsteam Nijmegen
Het ombudsteam van de PvdA Nij-

op de lijst, was voor zijn fractievolgerschap
lid van het team. Leden krijgen binnen het

megen bestaat vijf jaar! Dat is een

team meer zicht op wat er in een stad als Nij-

goed moment om terug te blikken

op een aantal recent behaalde re-

budsteam heeft als doel om klachten van

regelgeving uit kunnen leggen. Het team be-

den!

Henk Berends hielp een alleenstaande moe-

In het team leert oud van jong en jong van

DUO moest hebben ten behoeve van studie-

leden helpen burgers met het verwoorden

oud. Henk Berends heeft na een respectabel

oor. Het team heeft ook een functie als weg-

heden in het team neergelegd.

van hun klachten en bieden een luisterend

dienstverband van vijf jaar zijn werkzaam-

wijzer, aangezien de leden van het ombuds-

team kennis hebben over de voorzieningen

Het ombudsteam lost zeker niet de wereld-

die er in Nijmegen zijn. Het ombudsteam

problematiek op. Haar succes schuilt in het

kan bovendien in een vroeg stadium al zien

klein. Hieronder volgen de twee meest re-

aankaarten bij ambtsdragers en instanties.

betekenen.

waar burgers vastlopen en deze knelpunten

cente casussen waarin het team iets kon
Zo was er een klacht van een ondernemer

Wie zitten er in het team? Momenteel be-

over de herverdeling van de markt in Nij-

staat het team uit Dolly Toonen, Hennie

megen. Deze ondernemer stond al jaren op

Derks, Sardha Gouri, Kamal Majidpour en

zijn standplaats en zou 400 meter moeten

dere achtergronden en vaardigheden. Het

minder goede plek en dat zijn vaste klan-

Toni van Gennip. Zij hebben allemaal an-

opschuiven. Concreet betekende dit een

ombudsteam is een interessante plek om

ten hem niet meer zouden kunnen vinden.

als vrijwilliger actief iets voor burgers te

Hij voelde zich bovendien niet gehoord door

kunnen betekenen en biedt een leerzame

de gemeente. Dolly Toonen heeft geholpen

schillende achtergronden. Zo was onze lijst-

met deze ondernemer

van het ombudsteam. Jop Tangelder, een

geweest op de politie-

omgeving voor jong en oud talent met ver-

trekker, Ammar Selman, een aantal jaar lid

uitstekend jurist en momenteel kandidaat

met het opstellen van zijn klachten en is

naar

Hennie Derks Voorzitter

Dolly Toonen Ombudsteam
dol167@hotmail.com

Wilco Veldhorst

voorzitter

Bep de Vocht redactie Frontaal

h.a.m.groenendaal@gmail.com

Marlies van Hulsentop Secretaris
marlies@vanhulsentop.nl

Gert Könemann penningmeester
gert@konemann.nl

Paul Nunnink Wijkbezoek

p.a.c.nunnink@gmail.com
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financiering voor haar 19-jarige dochter. Het

lukte haar dochter niet om die verklaring te

krijgen. Henk wist vanwege zijn ervaring in

het hoger onderwijs bij wie hij moest aankloppen en begeleidde de moeder met het

verkrijgen van de deskundigenverklaring

voor haar dochter. En met succes!

Zo heeft het team in vijf jaar tijd honder-

den verzoeken en klachten in behandeling

genomen. Heel vaak kan het team de klachten juist niet wegnemen en een probleem

niet oplossen. Wel voelen burgers zich dan

gehoord door leden van de PvdA Nijmegen.

Soms zijn er veel klachten en soms weinig.

Niettemin is het goed dat een politieke par-

tij een ombudsteam heeft waarin met wei-

nig middelen en in kleine stappen gewerkt

wordt aan een betere samenleving!

Ombudsteam
Nijmegen

ke avond. Zo bleef de

henniederks@hdbeheer.nl

Hermine Groenendaal Vice

der die een deskundigenverklaring voor

de burgerronde

> bestuur en fractie
bestuur

het team ondersteuning heeft kunnen bie-

Henk Berends zitten vanaf het eerste uur in

het team en hebben een schat aan ervaring.

burgers over de overheid te behandelen. De

eindelijk mocht hij zijn oude standplaats be-

houden. Dat was een mooi resultaat waarbij

vat ook wat ‘ouder talent’: Hennie Derks en

Wat is de functie van het team? Het om-

met het ombudsteam inspraak leveren. Uit-

megen speelt. De leden van het team moe-

ten vaak in eenvoudige taal, ingewikkelde

sultaten.

ondernemer op de hoogte en kon hij samen

wilco.aafke@telfort.nl
g.vocht@ziggo.nl

fractieleden

Marc van Nijnatten Fractievoorzitter

m.van.nijnatten@pvda.
nijmegen.nl

Loopt u vast in het oerwoud van regels?
Heeft u een conflict met het energiebedrijf of
woningbouwcorporatie?
Ammar Selman
Gerrit van 't Veen vervanger
Duurt uw uitkeringsaanvraag veel te lang?
a.selman@pvda.nijmegen.nl

Giselle

rinusjanssen@kpnplanet.nl

fractie@pvda.nijmegen.nl

fractie@pvda.nijmegen.nl
Een
steuntje
in
de
rug
nodig?
rszwart@dds.nl
Claire Scheepens Fractiemedewerker
Rinus Jansen
fractievolger
Schakel
het PvdA Ombudsteam
in!
Rutger Zwart

Jop Tangelder
fractievolger
Het ombudsteam
is er voor iedereen, of men nu
jop.tangelder@outlook.com
lid is van de PvdA of niet. Met wat voor vraag

fractie@pvda.nijmegen.nl
u ook komt, wij proberen
u antwoord te geven
024 329 23 67 / 06 1441 2128 fractie
h.krijger@wxs.nl
door dingen voor u uit te zoeken, mee te den06 1031 6085 voorzitter
Rosa Kindt fractievolger
ken
aan
een
oplossing
of u door te verwijzen.
rosa.kindt@student.ru.nl
Henk Krijger fractievolger

PvdA Ombudsteam Nijmegen
06 1897 3003
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