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Agenda  
Activiteiten PvdA  
 

Reacties naar secretariaat 

PvdA ’s-Hertogenbosch 

p/a Jeannette van der Sanden 

Newtonlaan 104 

5223 DX ’s-Hertogenbosch 

pvdadenbosch@hotmail.com 

 

Twitter: @PvdaDenBosch  

Facebook: 

https://www.facebook.com/gro

ups/PvdADenBosch/ 

 

Bestuursvergadering 

3e woensdag van de 

maand, 20.00 uur, 

bij een van de  

bestuursleden thuis  

 

PvdA 's-Hertogenbosch 

Ombudsteam 

Iedere woensdag  

tussen 10.00 - 13.00 uur, 

Bestuurscentrum,  

Achter het Stadhuis 5-7,  

’s-Hertogenbosch  

 

Nieuwjaarsreceptie  

PvdA ’s-Hertogenbosch 
Zondag 5 januari 

van 15.00 - 17.00 uur,  

MuseumBrasserie  

Noord-Brabants Museum 

 

Algemene  

Ledenvergadering 

Dinsdag 18 maart 2014 

19.30 uur,  

verdere info volgt nog 

 
Nieuwjaarsborrel Jonge 

Socialisten Brabant 

Hotel Central, Tilburg, 

vrijdag 10 januari, 19.30 uur 

 

Nieuwsjaarsreceptie PvdA 

gewest Brabant 

Eindhoven, 

zondag 12 januari 

 

Nieuwsbrief PvdA 's-Hertogenbosch  
 

Van de afdelingsvoorzitter Deniz Özkanlı 
Het afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Marian de Vaan, onze trouwe 

hardwerkende secretaris. Ik dank haar voor haar inzet en ook voor het inwerken van onze 

nieuwe secretaris, Jeannette van der Sanden. Haar heten we van harte welkom en ik ben blij 

om te zien dat ze zich in recordtempo heeft weten in te werken. Dat is ook wel nodig omdat 

we het ontzettend druk gaan krijgen in 2014, een jaar van verkiezingen. Dit wordt een jaar 

waarin we veel nadrukkelijker het gesprek met onze leden en de Bossche samenleving aan 

willen gaan. Meer dan ooit moeten we laten zien waarom de PvdA nodig is in 's-

Hertogenbosch. Dat kan alleen met meer actieve leden. Daarom doen we later in deze 

nieuwsbrief een oproep om deel te nemen aan in te stellen werkgroepen, netwerken en 

themagroepen. Ten slotte wil ik u prettige kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar 

wensen! Op zondagmiddag 5 januari bent u van harte uitgenodigd om samen het nieuwe 

jaar in te luiden in de MuseumBrasserie van het Noord-Brabants Museum. 

 

Van de wethouder, Jeroen Weyers 
De kracht van Fred 
 

 

.  

 

 

 

 

 

 

Zij, die tijdens hun verslaving door de maatschappij zijn uitgekotst. Hoe vaak hoor je niet dat 

het hun eigen schuld is dat ze in de problemen zijn gekomen? Dat het slappelingen zijn die 

niet van de drank of drugs af kunnen blijven? Leugenaars en dieven, de losers van onze 

samenleving?  

 

Gelukkig kwam er bij Fred een omslag. Nadat hij zichzelf bijna met een vrachtwagen 

(bewust) had doodgereden, besloot hij met steun van zijn zus dat het nu echt moest 

gebeuren. Hij kickte af en is nu bijna een jaar clean. Hij helpt als vrijwilliger mee in het 

Ismeshuis, geeft adviezen en tips, schildert en geeft zichzelf bloot zodat anderen lering 

kunnen trekken uit zijn levensverhaal. “Alles, alles heb ik gedaan om te kunnen gebruiken”, 

vertelde Fred me. “Liegen, stelen, inbreken, geweldsmisdrijven en mezelf prostitueren, alles 

om geld te verdienen om in mijn verslaving te voorzien”. Fred was heel open, heeft zijn 

verhaal ook verteld in een weekblad en deze openheid kenmerkt de ongelooflijke kracht die 

Fred heeft. 

 

Hij is uit het dal geklommen, is sterker dan ooit en helpt nu anderen. Zijn verhaal, maar ook 

de verhalen van andere ex-verslaafden die aanwezig waren hebben diepe indruk gemaakt. 

Maar ook het verhaal van de vrouw van Huub. Die haar man achteruit zag gaan, zwaar 

verslaafd, van de ene naar de andere kliniek en een omgeving die haar misprijzend aankeek 

en niet begreep waarom ze loser Huub nog steunde. “Omdat ik weet hoe Huub werkelijk is, 

en die Huub wilde ik terug”, vertelde ze me. 

 

Goed dus dat het Ismeshuis er is en dat de verhalen verteld worden om ons blijvend te 

wijzen op het belang van zorg en nazorg voor mensen die het nodig hebben. Om ons te 

laten zien dat elk mens, hoe verschrikkelijk zijn of haar situatie ook is, ertoe doet. En dat we 

dus nooit, maar dan ook nooit mensen mogen uitsluiten. 

 

Fred vertelde dat hij 25 jaar verslaafd was geweest. Tussentijds had hij 

met wisselend succes een paar keer proberen af te kicken, maar 

steeds viel hij terug in zijn oude gedrag. “Als je een spuit in je arm 

hebt is er hulp genoeg, maar zodra de spuit eruit is sta je er alleen 

voor”, zo verwoordde Fred ook direct het probleem van de 

verslavingszorg. Dit was tevens de aanleiding, voor eveneens ex-

verslaafde Huub, om een plek voor ex-verslaafden te starten. Om hen 

een plek te geven ná hun verslaving 
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PvdA BIEBdebat ‘Jeugdzorg' 

Vrijdag 31 januari, 16.30-17.30, 

StadsBIEB centrum, 

Hinthamerstraat 72 

’s-Hertogenbosch 

 

(Nieuwe) Ledendag Jonge 

Socialisten Brabant 

Donderdag 6 februari, 15.30 u, 

station Eindhoven 

 

Landelijk partijcongres PvdA 

Zaterdag 15 en zondag 16 

februari, Chassé Theater, Breda 

 

Fractievergaderingen 

De eerste vergaderingen van de 

PvdA-fractie in 2014 zijn op 9 

januari en op 23 januari. Een 

keer een fractievergadering 

bijwonen? Neem dan contact op 

met fractieondersteuner 

Margreet van Dijl, m.vandijl@s-

hertogenbosch.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van de fractievoorzitter, Hermie van Ommeren 

Verlengde eindsprint fractie 
 

 

 

 

 

 

 

 

Een mooie gelegenheid om nog wat langer te werken aan het realiseren van het 

coalitieakkoord en het opstellen van ons nieuwe verkiezingsprogramma met de hele 

afdeling. Maar ook de kans om de ervaring van de huidige fractie over te dragen naar de 

toekomstige fractie. Mede hierom wisselen Lisette van der Swaluw en ik per 1 januari 2014 

van rol. Ik ga me vooral concentreren op de onderwerpen die aan de orde komen in de 

commissie Financieel, Economisch en Sociaal (FES). Op korte termijn spelen een aantal 

belangrijke onderwerpen:  

 

• de participatiewet (werken naar vermogen); 

• de ontwikkeling van een economisch investeringsfonds voor de regio; 

• de herijking van het armoedebeleid; 

• de voortgang van het klimaatbeleid. 

 

Samen met de fractie en de fractievolgers op het gebied van FES, Gert Jan van Rooij, Steven 

Einmahl en Harm Rijks probeer ik een goede inbreng te hebben bij deze onderwerpen de 

komende maanden. Leden die graag mee willen denken over deze onderwerpen kunnen 

zich bij me melden! Van harte welkom! 

Voor het overige zal Lisette de algemene politieke lijn in relatie tot de toekomst neer gaan 

zetten, uiteraard in samenwerking met de fractieleden en wethouder Jeroen Weyers. Ik zal 

haar daar vanuit de achtergrond bij blijven coachen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fractie is erg enthousiast o 

 

omgaan met tekst en media een belangrijke voorwaarde. De fractie is erg enthousiast over 

het nieuwe concept voor de bibliotheek als volwassen vervolg op de aandacht voor 

leesontwikkeling op de basisschool en voorgezet onderwijs. We zijn vast van plan om de 

twijfelaars op dit punt, binnen de samenleving en in de gemeenteraad, over de streep te 

halen!

 

 

De gemeenteraadsverkiezingen zijn landelijk gezien op 19 maart 2014. 

In onze gemeente zijn de verkiezingen verplaatst naar 19 november in 

verband met de herindeling van de gemeentes Den Bosch, Oss en 

Maasdonk per 1 januari 2015. Om niet te veel verkiezingen achter 

elkaar te hebben, waardoor er een langdurige bestuurlijke impasse 

zou optreden, is gekozen voor uitstel. Dat betekent dat de huidige 

gemeenteraad wat langer doorgaat.  

 

 

Veel waarde hechten we aan het op gang komen van de 

ontwikkeling van het GZG-terrein. De nieuwe bibliotheek, 

het nieuwe kennis-, informatie- en ontmoetingscentrum 

voor alle bewoners en bezoekers van de gemeente Den 

Bosch zou een belangrijke functie krijgen op dit terrein. De 

nieuwe bibliotheek kan echter ook een belangrijke rol 

spelen om mensen te informeren en te ondersteunen bij 

het omgaan met de moderne informatiemethoden. Het 

lezen van boeken wordt wellicht minder, maar taal en 

tekst komen wel via andere media tot ons.  

Ook bestaat er nog steeds veel interesse bij mensen voor 

het verleden van de stad, ook daarvoor is het kunnen  

 

Contact 
 

Wij zouden het op prijs 

stellen als we u via e-mail 

kunnen berichten over 

informatie van de afdeling 

’s-Hertogenbosch. Het is 

voor ons eenvoudiger om u 

te bereiken en het scheelt in 

de portokosten. Als u geen 

prijs stelt op e-mails van de 

afdeling, dan blijven we u 

natuurlijk belangrijke 

informatie per post sturen.  
 

Op http://Mijn.PvdA.nl kunt 

u uw e-mailadres registreren 

én aangeven of u e-mails van 

de PvdA Den Bosch, Noord-

Brabant  of Landelijk wel of 

niet wilt ontvangen. Kies in 

het linker menu voor Mijn 

Lidmaatschap, stel via het 

tabblad Mijn Gegevens uw 

e-mailadres in en stel via het 

tabblad E-mailinstellingen 

uw e-mailvoorkeuren in. 
 

Dank voor uw medewerking. 
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Van Lisette van der Swaluw 

 

Beste partijgenoten, 

 

Zoals Hermie hierboven aangeeft, neem ik per 1 januari het fractievoorzitterschap over. Ik zie uit naar deze rol. Ik ben de afgelopen 

jaren met heel veel plezier als raadslid actief geweest. Dat smaakt naar meer. Ik ben blij dat ik de kans en het vertrouwen krijg om 

vanuit mijn nieuwe functie de idealen van de PvdA verder uit te dragen en vorm te geven. Ik hoop dat jullie, leden en andere 

betrokkenen, mij weten te vinden en voeden met jullie opvattingen en ideeën. Zodat we er samen een prachtig en scherp PvdA-jaar 

van kunnen maken! Maar niet zonder een zeer warm en welgemeend woord van dank aan scheidend fractievoorzitter Hermie van 

Ommeren. Zij heeft bijna 8 jaar met ongelofelijk veel inzet onze fractie geleid. Hermie was en is zeer scherp op de inhoud. Daarnaast 

was ze, ook in politieke roerige tijden, een belangrijke (depolariserende) factor in de fractie en in de coalitie. Hard werkend, 

betrokken en integer heeft zij haar rol vervuld. En soms ook te bescheiden. Daarom ‘chapeau’ voor Hermie. Wij, als fractie, zijn blij 

dat zij als coach en raadgever aanblijft en danken Hermie voor haar bijdrage de afgelopen jaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw bestuurslid: Jeannette van der Sanden 

 

.  

 

Ik ben 43 jaar en woon sinds 1998 in Den Bosch. Ik vind het belangrijk om iets nuttigs te doen, om maatschappelijk relevant bezig te 

zijn, en de PvdA is daarvoor een uitstekende plek. Ik heb een sterk ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid en daarom voel ik me 

thuis bij de partij die opkomt voor kwetsbare groepen en die streeft naar een samenleving waarin mensen gelijk zijn. Ik ben opgeleid 

als sociaal wetenschapper en in mijn werk heb ik me vooral beziggehouden met vrouwenstudiesonderzoek en emancipatiebeleid, 

bijvoorbeeld met de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, in het bijzonder op universiteiten.  

 

In de afgelopen maanden heb ik de afdeling leren kennen als een leuk team, met gemotiveerde bestuursleden en 

gemeenteraadsleden die met enthousiasme ergens voor gaan, en daar word ik ook enthousiast van. Ik draag dus met plezier mijn 

steentje bij aan het goed functioneren van de afdeling. De voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 maken het 

secretarisschap nu extra interessant, zo ondersteun ik de adviescommissie die zich bezighoudt met de kandidaatstelling. Al met al 

inspirerend én spannend! 

 

Werkgroepen 

 

De PvdA 's-Hertogenbosch gaat in 2014 aan de slag met werkgroepen, netwerken en themagroepen. Meer actieve leden zorgen 

voor een dynamische afdeling met veel activiteiten. Voor verschillende werkgroepen zoeken we leden die hierin actief willen zijn. 

Een netwerk wordt gevormd om binnen een afgebakende groep activiteiten op te zetten voor die groep. Een werkgroep is opgericht 

om een bepaalde verenigingstaak uit te voeren. Een themagroep gaat rond een bepaald thema op de inhoud in. De vorm van output 

is telkens anders: een advies aan de fractie geven, een blad maken, een debat of symposium organiseren, een opiniestuk schrijven, 

Hermie is door mij publiekelijk bedankt voor haar verdiensten na afloop van de laatste 

raadsvergadering van 2013 (10-12-2013). Namens het vrouwennetwerk van de PvdA mocht ik 

haar uitroepen tot Wauw-vrouw van 2014. Daartoe kreeg Hermie een keramieken ambtsketen 

omgehangen van Manita Kieft (zie foto). Via deze weg nogmaals gefeliciteerd met deze eervolle 

onderscheiding. 

 

Jeannette is sinds september 2013 actief als secretaris van de PvdA 

afdeling ’s-Hertogenbosch. Op de Algemene Ledenvergadering van 30 

oktober hebben de leden ingestemd met haar benoeming. 
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de wijken ingaan en de mening van Bosschenaren peilen of op een andere manier aan de slag gaan. Een actieve groep bestaat uit 

drie tot tien leden. Hieronder hebben we een aantal werkgroepen, netwerken en themagroepen benoemd die we in ieder geval 

willen opstarten: 

 

• Werkgroepen: Communicatie, website en nieuwe media 

• Netwerken: Netwerk voor ondernemers, netwerk voor jongeren 

• Themagroepen: Economie en Jeugd, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 

 

Wil je ook actief worden in een van deze groepen of heb je andere ideeën, aarzel dan niet en neem contact op met het secretariaat.  

 

Meet & Greet Tweede Kamer 

 

Op woensdag 22 januari 2014 is er een Meet & Greet in de Tweede Kamer, waarvoor belangstellenden zich kunnen aanmelden. Ook 

introducés zijn welkom. 

 

Op het programma staan een ontmoeting met een Tweede Kamerlid (waarschijnlijk Otwin van Dijk, woordvoerder Zorg, maar dit 

kan door de politieke agenda veranderen), een rondleiding in het Tweede Kamercomplex en een bezoek aan een debat in de 

plenaire zaal. Het evenement begint rond 14.30 en duurt tot ongeveer 18.00 uur.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dave Verbeek: PvdA ledenwerving, Dverbeek@pvda.nl, tel. 020-5512124, 

aanwezig op dinsdag en woensdag. Aanmelden kan door het mailen van uw naam en telefoonnummer naar meetgreet@pvda.nl. 

 

Even voorstellen, vrijwilliger Gert-Jan van Rooij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voerde ik mijn eerste handtekeningenactie, kort daarna was ik notulist bij de Wijkraad Noord. En zo kwam er steeds van alles op 

mijn pad. Op mijn werk ben ik al 35 jaar kaderlid van Abvakabo FNV en ben ik actief in de OR. 

 

Via mijn ouders heb ik met de paplepel ingegoten gekregen dat je je talenten niet alleen voor jezelf maar ook voor je medemens 

moet inzetten. Dat is dan ook mijn drijfveer. En daarom voerde ik in 2011 samen met een aantal buurtgenoten actie voor behoud 

van natuur in Maaspoort. We kregen daarbij hulp van Jeroen Weyers en Hermie van Ommeren. Daardoor ben ik min of meer 

ongemerkt de gemeentepolitiek ingerold en werd ik 3 jaar geleden lid van de PvdA en was ik de afgelopen 2 jaar als vrijwilliger 

fractievolger voor met name de fractievoorzitter. 

 

Ik merk dat ik met mijn juridische en financiële achtergrond en brede kennis en interesse een positieve bijdrage kan leveren aan wat 

we als PvdA willen met onze stad. Daar worden we met elkaar beter van; ik vind het leuk en dus steek ik daar graag tijd en energie 

in. 

 

 

Ik ben Gert-Jan van Rooij, 57 jaar en geboren en getogen in ’s-Hertogenbosch. Ik ben vader van 2 zoons en 

getrouwd met Pieter van der Sijde. 

 

Ik werk als juridisch medewerker bij de IND en daarnaast doe ik allerlei vrijwilligerswerk. Op dit moment ben 

ik dirigent van een koor en secretaris van de cliëntenraad, beiden in een verpleeghuis voor dementerende 

ouderen, en fractievolger van de PvdA-gemeenteraadsfractie. 

 

Vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid lopen als een rode draad door mijn leven. Op mijn 17e  

 

Boschveldtuin, proficiat! 
 

De Boschveldtuin heeft als genomineerde voor de titel Groen Dichterbij Icoonproject 2014 een bedrag van maximaal € 10.000,- 

van het Oranje Fonds ontvangen. Dit is op 23 november bekend gemaakt op het Grote Groen Dichterbij Event, toen de winnaars 

van de projecten uitgeroepen werden. De winnaar voor de provincie Noord-Brabant is de Toltuin uit Roosendaal, maar alle 

genomineerden kregen als verrassing een bedrag van het Oranje Fonds. In de Boschveldtuin, gelegen aan de Paardskerkhofweg, 

staat ook een PvdA groentebak. De PvdA feliciteert de Boschveldtuin met de ontvangen ondersteuning voor het uitvoeren van 

groene en sociale initiatieven! Benieuwd naar de Boschveldtuin? Ga dan naar https://www.facebook.com/Boschveldtuin. 
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