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Agenda  

activiteiten PvdA 
Verdere details & aanmelding: 

www.denbosch.pvda.nl 

Reacties naar secretariaat:  

Marian de Vaan 

Vorrinklaan 33 

5237 BN Den Bosch 
pvdadenbosch@hotmail.com 
 

Twitter: @PvdaDenBosch 

Facebook: www.facebook.com/ 
Groups/PvdADenBosch 

 

3
e
 woensdag van de maand, 

20.00 uur 
Bestuursvergadering  

bij een van de 

bestuursleden thuis 

 

Iedere woensdag, tussen 

10.00 - 13 uur: 
PvdA 's-Hertogenbosch 

Ombudsteam  
Bestuurscentrum,  

Achter het Stadhuis 5-7 

‘s-Hertogenbosch 

 

Permanente Campagne  
Noteer alvast: canvassen in 

verschillende wijken op 

de volgende zaterdagen:  

• 25-05-2013: West/Kruiskamp 

• 31-08-2013 (nader te bepalen) 

• 26-10-2013 (nader te bepalen) 

 

Dinsdag 28 mei, 20.00 u. 

Europadebat:  
“Wat wil jij met Europa”   

In SCC de Helftheuvel 

Helftheuvelpassage 115,  

’s-Hertogenbosch 

 

Vrijdag 31 mei, 16.30 u. 

PvdA Biebdebat 
'“Ouderen vitaal, kloof 

tussen jong en oud?'  

Praat mee tijdens het 

maandelijkse Bieb Debat! 

Openbare Bibliotheek,  

Hinthamerstraat 72 

‘s-Hertogenbosch  

 

 

 

 

Van de afdelingsvoorzitter, Deniz Őzkanli  
 
Dit is mijn eerste bijdrage aan de nieuwsbrief, sinds mijn 
benoeming op 25 april als afdelingsvoorzitter. Graag begin ik met 
te vertellen waarom ik aan deze klus begonnen ben. De politiek is 
sinds 1998 een belangrijk deel van mijn leven. Als zoon van een 
gastarbeider was destijds de keuze heel duidelijk. De PvdA is 
voor mij een partij die vanuit solidariteit opkomt voor alle groepen 
in de samenleving. Een partij met een visie op de hele 
samenleving. Ik ben op verschillende manier actief geweest. 
Eerst als lid van de werkgroep jongeren, vervolgens als voorzitter 
van de werkgroep. In 2002 ben ik raadslid geworden. Dit heb ik 8 
jaar, 2 raadsperiodes, gedaan. De uitdaging is nu om Nederland 

sterker uit de crisis te laten komen op een manier die recht doet een solidaire 
samenleving. Dit kan volgens mij alleen maar wanneer we verantwoordelijkheid 
nemen en op een actieve manier in gezamenlijkheid aan deze uitdaging gaan werken. 
Daar hoort een actieve afdeling met een betrokken bestuur bij. Als voorzitter van dit 
bestuur ga ik genoemde uitdagingen graag aan. Op dit moment zijn we druk bezig met 
de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Meerdere 
themagroepen zijn bezig met het verkiezingsprogramma en op 7 mei start de 
adviescommissie voor de kandidaatstelling met haar werkzaamheden. Maar om ons 
geluid straks echt te laten horen hebben we meer nodig. Daarvoor is het nodig dat 
iedere PvdA lid met een idee en/of enthousiasme zich meldt bij ons, er is genoeg te 
doen. Met zijn allen kunnen we zo veel meer doen en zo veel beter laten zien waarom 
de PvdA juist nu maar ook in de toekomst nodig is! 

 

Van de fractievoorzitter, Hermie van Ommeren: 

 

“Muzikale ontwikkeling bereikbaar voor iedereen” 
Afgelopen jaren heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch veel 
bezuinigd op de Muzerije. Gekozen is voor het subsidiëren  van 
cultuureducatieactiviteiten in buurten en op scholen en het 
afbouwen van individuele lessen. Dat betekent ook ontslag voor 
vele docenten van de Muzerije. Sommige docenten werkten al 
meer dan 25 jaar voor de Muzerije, soms met een kleine aanstelling, maar waren er 
ook docenten met een volledige werkweek.  
Tijdens het hele bezuinigingstraject had de fractie regelmatig contact met een groep 
muziekdocenten van de Muzerije. We maakten ons zorgen of de muzikale 
ontwikkeling van individuele talenten nog wel mogelijk zou zijn als de gemeente daar 
helemaal geen financiële bijdrage meer aan zou leveren. De docenten zijn energiek 
aan de slag gegaan. Als ZZP-ers hebben ze de handen ineen geslagen en zijn een 
nieuwe Regionale Muziekschool begonnen. Ze huren vooralsnog ruimte in De 

Biechten en Perron3. En regelen zelf de inschrijvingen en 
de communicatie. Ondanks de hogere lestarieven zijn er 
tot nu toe voldoende leerlingen. Op zaterdag 1 Juni 2013 
is de officiële opening van deze nieuwe muziekschool, in 
Perron 3, om 14.30 uur. Jeroen Weyers en ik mogen een 
praatje houden.  Het is goed om te merken dat 
bezuinigingen ook nieuwe energie te weeg kunnen 
brengen en dingen mogelijk maken, die eerder voor 
onmogelijk werden gehouden.  

      

Nieuwsbrief PvdA ’s-Hertogenbosch mei 2013 

Oproep nieuwe secretaris:  

In verband met het terugtreden van de huidige secretaris, is het afdelingsbestuur op 
zoek naar een opvolger per 1 september aanstaande.  Voor de profielomschrijving, zie 
de laatste pagina van deze nieuwsbrief.  Reageren kan tot 30 juni  aanstaande. 
  

mailto:pvdadenbosch@hotmail.com
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Mevrouw Nieuwenhuis- de Jong ontvangt  de 
PvdA jubileumspeld en rode roos uit handen 
van afdelingsvoorzitter Deniz Őzkanli. 

         Wethouder Jeroen Weyers over “vrijwilligers, de kracht van de stad”   
 
“De 'Kracht van de stad' is de term die steeds vaker terugkomt. Een term om aan te duiden dat we 
geloof hebben in bewoners en organisaties, dat zij zelf tot heel veel in staat zijn om hun eigen leven 
of die van de omgeving vorm te geven. Mooie woorden, maar hoe zien we dat terug in de praktijk? 
Via vrijwilligersorganisaties op diverse terreinen van zorg en welzijn tot sport, van cultuur tot natuur 
en milieu. Duizenden inwoners leveren een bijdrage en dat wordt steeds meer verwacht. Als 
wethouder voor onder andere vrijwilligersbeleid kan ik niet genoeg mijn waardering hiervoor 
uitspreken en waar mogelijk wil ik ondersteuning bieden.  
Een mooi initiatief is de vrijwilligersacademie die ik mocht openen. Galant, Van Neynselgroep en 
Avans organiseerden samen met tal van andere organisaties 60 workshops voor vrijwilligers op 
gebied van zorg en welzijn. Om hen te informeren en de deskundigheid te vergroten, een groot 
succes! Daarnaast ga ik langs bij uiteenlopende vrijwilligersorganisaties, om kennis te maken, te 
horen waar zij tegen aanlopen èn om mee te helpen om zelf te ervaren wat het werk inhoudt. Zo heb 
ik onder meer geholpen in de kinderboerderij, gecollecteerd voor het Fonds Gehandicaptensport en 
ga ik binnenkort koken in de W2.  
Maar de 'Kracht van de stad' is natuurlijk meer. Het is ook loslaten en vertrouwen geven aan de stad, 
en dus ook een andere houding vanuit de gemeente. We zijn er nog niet, maar de ontwikkelingen 
noodzaken ons wel op deze weg door te gaan. De overheid trekt zich terug, de middelen nemen af, 
maar ook de samenleving wil meer eigen regie. Het 'Van Waarde' debat in onze partij op 1 mei heeft 
ook allerlei suggesties opgeleverd wat wij als PvdA kunnen doen. Ik zou zeggen: Aan de slag! 
 

1 mei viering: aanbieden rozen en spelden en viering 1 jarig bestaan Bossch PvdA ombudsteam 
 
Op 1 mei hebben (oud-)fractie- en bestuursleden van de PvdA-afdeling ‘s-Hertogenbosch een 
zevental jubilarissen en leden van 65 jaar en ouder bezocht. Vijf leden van de afdeling vierden hun 
25-jarig lidmaatschap. Twee van onze leden verdienen een extra felicitatie: mevrouw Karmelk-
Giard en mevrouw Nieuwenhuis- de Jong zijn allebei dit jaar al 65 jaar onafgebroken lid van de 
PvdA. Namens het partijbureau is aan de jubilarissen een speld en brief overhandigd. Uiteraard 
kreeg ook ieder bezocht lid een rode roos overhandigd. 

 
Ombudsteam 

 
Einde middag is de officiële eerste verjaardag van 
het Bossche PvdA ombudsteam gevierd in 
restaurant Het Warm Onthaal. Onder leiding van 
Inke Katoen van het ombudsteam en Nico Kersten 
van het bestuur werd een Waardedebat gehouden. 
Met een voedzame maaltijd en een drankje 
spraken circa veertig vertegenwoordigers van 
organisaties van het maatschappelijk middenveld, 
PvdA leden en andere belangstellenden met elkaar 
over zorg, participatie, werk en inkomen.  
 
De uitkomsten van de tafelgesprekken zullen gebruikt worden bij het samenstellen 
van het PvdA programma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Tijdens de 
avond werd gemeld dat het ombudsteam versterkt is met de komst van Jan Vos als 
voorzitter. De fractie is daar blij mee, want het is werk dat uitstekend bij Jan past en 
het ‘Ombudsteam’ kan ook beter vanuit het bestuur worden aangestuurd.  
Als u ook wilt meehelpen de sociale kracht van de PvdA 's-Hertogenbosch te 
realiseren, mail naar ombudsteampvdadenbosch@gmail.com of sms naar Inke op: 
06-24760404, dan belt ze terug. 

 
 
 

PvdA website vernieuwd  
Met een nieuw platform en een nieuwe uitstraling is de PvdA website weer in de lucht. Velen zullen gemerkt hebben dat de websites 
van de meeste PvdA afdelingen sinds eind maart niet in de lucht waren. Sinds vorig jaar is de PvdA bezig het platform van de lokale 
websites te vernieuwen en gemakkelijker te maken voor  gebruik en onderhoud. Helaas is het oude platform eerder aan zijn einde 
gekomen dan verwacht. Dat heeft voor onze afdeling als gevolg gehad dat we langer dan verwacht geen lokale website in de lucht 
hadden. Onze welgemeende excuses daarvoor.  
Als er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de nieuwe website, dan horen we dat graag. Het gemakkelijks is om een bericht 
te sturen naar de PvdA ’s-Hertogenbosch mailbox: pvdadenbosch@hotmail.com 

mailto:ombudsteampvdadenbosch@gmail.com
mailto:pvdadenbosch@hotmail.com
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Initiatiefvoorstel ‘Boschveldboulevard’  
 
Raadslid Lisette van der Swaluw heeft  regelmatig contact met bewoners van de wijk het 
Zand (t.o. de Verkadefabriek). Zij voelen zich al jaren onveilig en klagen over dealers in de 
wijk, overlast van bezoekers van coffeeshop Pistache, inbraken etc. Met name de 
Boschveldweg (de weg tussen het spoor en de wijk) is een doorn in het oog. De verloedering 
is groot en veel mensen mijden de weg. Er zijn al jaren plannen om de weg op te krikken, 
maar tot nu toe zonder resultaat.  
Om het tij te keren is het buurtcomité ’t Zand N/W met een ludiek idee gekomen. Met wat 
kleine en grotere ingrepen zou de Boschveldweg een Jheronimus Bosch-achtige kunstroute 
kunnen worden die prachtig past in het Jeroen Boschjaar 2016. Het gaat om kleine en 
grotere ideeën als het schilderen van schuurtjes, het snoeien van groen, nieuwe verlichting, 
picknicktafels, een ligweide, het plaatsen van kunstwerken van kunstenaars uit de buurt en 
een klein podium voor buurtactiviteiten. Daarbij zou de Boschveldboulevard een hippe 
verblijfsplek kunnen worden en echt iets toevoegen aan de culturele kracht van de stad en 
het Jeroen Boschjaar 2016. Lisette: “Een prachtig initiatief en een schoolvoorbeeld van hoe 
de kracht van de stad kan bijdragen aan de leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang in 
de wijk . Even had ik goede hoop en leek het erop dat de plannen snel uitgevoerd zouden 
kunnen worden. Geplande werkzaamheden zouden naar voren gehaald kunnen worden en 
versmolten kunnen worden met de plannen van bewoners. Om onduidelijke redenen lijkt 
daar nu een streep door te worden gezet. Ik vind dat het hoog tijd wordt dat er een plan van 
aanpak komt en dat bewoners de steun krijgen die ze verdienen. Ik wil het proces graag vlot trekken en heb daarom een 
initiatiefvoorstel gemaakt dat, zoals het er nu uit ziet, in juni wordt behandeld in de gemeenteraad. De kracht van de stad echt inhoud 
geven, daar gaat het om!”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canvasacties: in maart in de Stedenbuurt, in mei in Kruiskamp 
 
16 maart jl. is een canvasactie gehouden in de Stedenbuurt in ’s-Hertogenbosch West. Tijdens het canvassen viel op dat de bewoners 
de rustige woonomgeving waarderen. Ook zijn zij erg tevreden over de bereikbaarheid en de sociale samenhang. Wat ook als zeer 
positief wordt ervaren is de kleine afstand naar het winkelcentrum de Helftheuvelpassage met het grote winkelaanbod. Wat wel opviel 
was hoeveel opmerkingen er gemaakt werden over het onderhoud van de openbare ruimte en de verloedering die daardoor ontstaat. 
Punten waar de fractie rekening mee kan houden bij de politieke agenda. Aan de bewoners van de buurt zijn de bevindingen twee 
weken later via een huis-aan-huis flyer teruggekoppeld.  
Op zaterdag 25 mei is er weer een canvasactie, in Kruiskamp (West). Doe mee, het is leuk en nuttig! Aanmelden kan bij 
campagnecoördinator Jan Vos: javo@euphony.nl of telefonisch via 0653630215. 

Voorbeeld hoe Boschveldboulevard er uit zou 
kunnen zien, “voor en na” 
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Actie tegen voedselverspilling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene Ledenvergadering 25 maart - overdracht voorzittershamer PvdA ‘s-Hertogenbosch 
 

Tijdens de goedbezochte Algemene Ledenvergadering (ALV) van 25 maart is Margreet 
Rookmaker teruggetreden als voorzitter van de afdeling. De aanwezige leden stemden 
unaniem in met de voordracht van voormalig gemeenteraadslid Deniz Őzkanli als haar 
opvolger.  Margreet benadrukte nog eens met hoeveel plezier ze de functie vervuld heeft, 
maar dat zij om persoonlijke redenen heeft besloten de functie over te dragen. Nog tijdens 
de vergadering droeg zij de voorzittershamer over aan Deniz.  
Naast de gebruikelijke ALV onderwerpen is ook aandacht besteed aan de voorbereiding 
van het Landelijk Congres in Leeuwarden op 27 april en de voortgang van de 
voorbereiding voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014.  
Speciale gast op deze ledenvergadering was PvdA Tweede Kamerlid Michel Servaes, die 
een toelichting gaf op de kabinetsplannen naar aanleiding van de CPB cijfers.  

 
 
Nieuwe vacature in het afdelingsbestuur: secretaris 
 
Onze secretaris Marian de Vaan heeft de prachtige mogelijkheid gekregen om een opleiding voor haar persoonlijke carrière te volgen, 
wij wensen haar daar heel veel succes mee. Dat betekent helaas voor ons dat zij haar functie als secretaris neerlegt en dat de PvdA 
afdeling ’s-Hertogenbosch dus op zoek is naar een nieuwe secretaris. 
 
Wat de functie inhoudt: 
- Contactadres van informatie voor het bestuur zowel van binnen als van buiten 
- Zorgen voor tijdige beantwoording van post 
- Beoordelen of ontvangen stukken onder de aandacht van het bestuur gebracht moeten worden 
- Zorgen dat alle andere bestuursleden of andere betrokkenen tijdig beschikken over voor hun werk relevante stukken 
- Verzamelen, ordenen en toegankelijk maken/houden van alle relevante informatie in een toegankelijk archief 
- Samen met de voorzitter voorbereiden van de agenda 
- Verslagleggen van vergaderingen 
- Versturen van verslagen, vergaderstukken en agenda naar bestuursleden 
- Verrichten van alle overige correspondentie 
- Samen met de voorzitter, en bestuur, opstellen van het jaarplan en het jaarverslag 
 
Wat verwachten we van een secretaris? 
- (actief) Lid van de PvdA in ‘s-Hertogenbosch 
- Dienstverlenende instelling 
- Organisatievermogen 
- Bestuurlijke ervaring 
 
Omdat we met elkaar op weg zijn naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is de functie extra interessant, als secretaris ben 
je een belangrijke schakel en maak je van dichtbij mee hoe een kandidatenlijst, programma en een campagne tot stand komen. De 
werkzaamheden nemen gemiddeld 4 uur per week in beslag. De ene week wat meer dan de andere, afhankelijk van het moment in 
het proces. Kun jij goed organiseren, ben je handig met mail en administratieve processen en beschik je over een aangename, vlotte 
pen? Dan ben je de partijgenoot die we zoeken. Voor vragen en aanmelden kun je vóór woensdag 30 juni mailen naar  
afdelingsvoorzitter Deniz Özkanlı.  Via e-mail: ozkanli.deniz@gmail.com 

 
--- 

Met het plaatsen van een rode jonagold-appelboom vroeg onze PvdA-
wethouder Jeroen Wyers op zaterdag 11 mei aandacht voor een landelijk 
probleem van voedselverspilling. Jaarlijks wordt in Nederland voor 4,4 miljard 
aan voedsel weggegooid. Daarom wil de PvdA de handen uit de mouwen 
steken.  
Elders in Nederland werd voedsel ingezameld voor Voedselbanken.  
Maar Weyers vond het een aardig idee om af te wijken van deze handelwijze en 
te kiezen voor de opkomst van moestuinen in de stad. "Samen voedsel 
produceren en samen voedsel delen is een mooi initiatief. Vandaar dat ik nu 
hier sta en een appelboom schenk aan de buurtmoestuin Boschveld." 


