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Over	  het	  verslagjaar	  2017	  kunnen	  we	  kort	  zijn:	  2017	  stond	  (bijna)	  volledig	  in	  het	  teken	  
van	  de	  verkiezingen.	  Tot	  maart	  2017	  voerden	  we	  campagne	  voor	  de	  Tweede	  Kamer.	  De	  
rest	  van	  het	  jaar	  waren	  we	  druk	  met	  de	  voorbereiding	  van	  de	  
gemeenteraadsverkiezingen.	  
	  
Zoemen	  we	  wat	  meer	  in,	  dan	  kunnen	  we	  de	  volgende	  activiteiten	  vermelden.	  
• 8	  jan	  2017	  De	  nieuwjaarsreceptie	  met	  een	  optreden	  van	  het	  Rode	  Koor	  en	  de	  

nieuwjaarsrede	  van	  Marc	  van	  Nijnatten.	  In	  2018	  trapte	  onze	  lijsttrekker	  Ammar	  
Selman	  de	  verkiezingscampagne	  af.	  

• 8	  mrt	  Internationale	  Vrouwendag	  met	  bezoeken	  aan	  Internationaal	  
Vrouwencentrum	  STEP.	  

• De	  Primark-‐actie	  op	  Plein	  44	  samen	  met	  John	  Kerstens	  
• 4	  mei	  De	  kranslegging	  bij	  de	  dodenherdenking	  	  
• 9	  mei	  De	  Europa-‐dag	  samen	  met	  de	  SPD	  in	  Kleve	  en	  de	  uitreiking	  van	  de	  erespeld	  

aan	  Wilco	  Veldhorst	  voor	  zijn	  grensoverschrijdende	  inspanningen.	  
• 2	  x	  is	  Frontaal	  uitgebracht	  gecoördineerd	  door	  Bep	  de	  Vocht.	  
• De	  maandelijkse	  thematische	  Politiek	  Café-‐avonden	  gecoördineerd	  door	  Bep	  en	  

Moniek.	  
• Het	  drukbezochte	  Werkfestival	  georganiseerd	  door	  Dolly,	  Henk	  en	  Bep,	  waar	  

vertegenwoordigers	  van	  werk-‐gerelateerde	  organisaties	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  
gingen.	  

	  
Een	  aantal	  werkgroepen	  heeft	  het	  afgelopen	  jaar	  gefunctioneerd.	  	  
Op	  de	  eerste	  plaats	  de	  werkgroep	  Zorg	  o.l.v.	  Mea	  Verbunt	  en	  Ron	  Stevens:	  contentieus,	  
inhoudelijk	  en	  goed	  georganiseerd.	  Veel	  tijd	  is	  besteed	  aan	  het	  contact	  leggen	  met	  
zorginstellingen	  in	  Nijmegen	  en	  met	  het	  onderzoeken	  van	  knelpunten	  in	  de	  Nijmeegse	  
zorgvoorziening.	  
Het	  regionaal	  PvdA-overleg	  ((fractie)voorzitters	  en	  bestuursleden	  van	  PvdA	  afdelingen	  
in	  de	  regio)	  is	  in	  2017	  een	  aantal	  keren	  bijeen	  geweest.	  Aangestuurd	  door	  Henk	  Krijger.	  
Belangrijk	  onderwerpen	  vormden	  de	  gemeenschappelijk	  regelingen.	  Daarnaast	  werden	  
opzet	  verkiezingsprogramma’s	  en	  campagne-‐ideeen	  uitgewisseld.	  
Het	  grensoverschrijdende	  SPD-PvdA	  overleg	  tussen	  de	  afdelingen	  SPD	  Kleve	  en	  
Kranenburg,	  PvdA	  Nijmegen	  en	  Berg	  en	  Dal	  (bestaat	  inmiddels	  zeven	  jaar)	  heeft	  zich	  in	  
het	  verslagjaar	  intensief	  ingespannen	  om	  de	  spoorlijn	  Nijmegen-‐Kleve	  op	  de	  politieke	  
agenda	  te	  krijgen,	  uitmondend	  in	  een	  drukbezochte	  grensoverschrijdende	  conferentie	  in	  
Groesbeek	  in	  2018.	  	  Daarnaast	  is	  een	  politiek-‐culturele	  reis	  naar	  Berlijn	  georganiseerd	  
en	  is	  voor	  het	  tweede	  jaar	  een	  senioren-‐dag	  georganiseerd.	  Thema	  was	  de	  organisatie	  
van	  de	  ziektekostenverzekering	  in	  beide	  landen.	  Ook	  is	  een	  voorzichtige	  start	  gemaakt	  
met	  de	  kennisuitwisseling	  tussen	  ondernemers	  aan	  beide	  zijden	  van	  de	  grens.	  
Het	  PvdA-ombudsteam	  heeft	  het	  afgelopen	  jaar	  een	  kwijnend	  bestaan	  geleden.	  Weinig	  
mensen	  wisten	  het	  team	  te	  vinden.	  
	  
De	  eerste	  drie	  maanden	  van	  2017	  hebben	  we	  intensief	  campagne	  gevoerd	  voor	  de	  
Tweede	  Kamer,	  met	  veel	  wijkbezoeken	  en	  daaraan	  gekoppeld	  de	  heldencampagne.	  Het	  
resultaat	  in	  maart	  was	  helaas	  niet	  evenredig	  aan	  de	  inzet	  van	  de	  leden	  van	  de	  afdeling.	  
	  



Op	  11	  mei	  is	  met	  een	  barbecue	  in	  de	  Villa	  de	  aftrap	  verricht	  voor	  het	  schrijven	  van	  het	  
verkiezingsprogramma.	  Geert-‐Jan	  Leerink	  hield	  een	  inleiding	  over	  de	  idealen	  van	  de	  
PvdA,	  waarna	  onder	  leiding	  van	  Peter	  Kerris	  in	  groepjes	  sociaal-‐democratisch	  Nijmegen	  
werd	  geanalyseerd.	  Als	  uitkomst	  van	  dit	  werk	  zijn	  vijf	  thema’s	  vastgesteld	  die	  in	  het	  
verkiezingsprogramma	  zouden	  worden	  behandeld.	  
Onder	  algemene	  coördinatie	  van	  Frits	  Hendriks	  hebben	  vijf	  werkgroepen	  deze	  thema’s	  
onderzocht	  aan	  de	  hand	  van	  verhalen	  van	  Nijmegenaren:	  
Werk:	  onder	  coördinatie	  van	  Dolly	  Toonen:	  Jan,	  Sardha,	  Hennie,	  Sandra,	  Paul,	  Ammar,	  
Marinka,	  Rinus	  en	  Gerrit	  en	  Ben.	  
Zorg:	  onder	  coördinatie	  van	  Mea	  Verbunt	  en	  Ron	  Stevens:	  René,	  Wim,	  Wim,	  Wim,	  Nini,	  
Marlous,	  Laurian,	  Henk,	  Hannah,	  Gert,	  Joke,	  Moniek,	  Henk,	  Joke	  en	  Nicola.	  
Onderwijs:	  onder	  coördinatie	  van	  Sander	  Engelen:	  Peter,	  Theo,	  Sam,	  Charlotte,	  Wim	  en	  
Simon.	  
Wonen:	  onder	  coördinatie	  van	  David	  Campbell:	  Jeannine,	  Thijs,	  Jac	  en	  Bep	  en	  Wilco.	  
Toekomst	  van	  Nijmegen:	  Peter,	  Marc,	  Chatalyn,	  Esther,	  Henk	  en	  Hans.	  
Het	  resultaat	  werd	  -‐geredigeerd	  door	  Rutger	  Zwart	  en	  Frits	  Hendriks	  en	  geamendeerd	  
door	  de	  ledenvergadering-‐	  vastgesteld	  op	  16	  november.	  Het	  proces	  waarbij	  in	  totaal	  
meer	  dan	  vijftig	  leden	  betrokken	  waren,	  werd	  zeer	  gewaardeerd	  en	  verdient	  navolging.	  
	  
	  
Ook	  is	  in	  april	  een	  kandidaatstellingscie	  ingesteld,	  die	  haar	  voorstel	  rechtstreeks	  aan	  de	  
leden	  zou	  voorleggen.	  In	  de	  maanden	  daarna	  voerde	  de	  cie,	  bestaand	  uit	  voorzitter	  
Esther-‐Mirjam	  Sent,	  secretaris	  Django	  Draaisma,	  buitenlid	  Yasmine	  Cegerek,	  	  Janne	  
Hendrix	  en	  Wim	  Hompe,	  gesprekken	  met	  belangstellenden	  voor	  een	  plaats	  op	  de	  lijst.	  	  
Het	  was	  jammer	  dat	  zich	  niet	  meerdere	  kandidaten	  voor	  het	  lijsttrekkerschap	  meldden.	  
Daardoor	  kon	  geen	  lijsttrekkerverkiezing	  worden	  gehouden.	  	  Uiteindelijk	  werd	  de	  lijst	  
zoals	  voorgesteld	  door	  de	  cie,	  volledig	  overgenomen.	  Op	  een	  positie	  na:	  de	  
ledenvergadering	  koos	  voor	  een	  andere	  lijsttrekker:	  Ammar	  Selman,	  waarmee	  de	  
nummers	  1,	  2	  en	  3	  van	  plaats	  wisselden.	  
	  
En	  na	  deze	  enerverende	  	  bijeenkomst,	  maakten	  we	  ons	  op	  voor	  de	  campagne	  voor	  de	  
gemeenteraad	  in	  het	  nieuwe	  jaar	  2018.	  Na	  een	  o.i.	  geslaagde,	  zeer	  zichtbare	  en	  
inhoudelijke	  campagne	  o.l.v.	  het	  campagneteam	  met	  Ammar	  Selman,	  Charlotte	  Brand,	  
Sandere	  Engelen,	  Stijn	  Verbruggen,	  Peter	  Kerris	  en	  Marc	  van	  Nijnatten,	  was	  ook	  hier	  het	  
resultaat	  teleurstellend.	  We	  verloren	  een	  zetel.	  
	  
Nijmegen,	  april	  2018	  	  
	  
Bestuur	  PvdA	  afdeling	  Nijmegen	  	  
	  
	  


