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Van de voorzitter, Deniz Özkanli
Agenda
Activiteiten PvdA
Reacties naar secretariaat
PvdA ’s-Hertogenbosch
p/a Jeannette van der Sanden
Newtonlaan 104
5223 DX ’s-Hertogenbosch
pvdadenbosch@hotmail.com
Website: http://denbosch.pvda.nl/
Twitter: @PvdaDenBosch
Facebook:
https://www.facebook.com/group
s/PvdADenBosch/

Bestuursvergadering
3e woensdag van de
maand, 19.30.00 uur,
bij een van de
bestuursleden thuis
Nieuwjaarsbijeenkomst
PvdA ’s-Hertogenbosch
zondag 4 januari
van 14.00-15.00 uur: toelichting op
proces coalitieonderhandelingen,
van 15.00-17.00 uur:
nieuwjaarsreceptie,
eetcafé Het Warm Onthaal
St. Jacobstraat 2, 5211 LP
’s-Hertogenbosch

Installatie nieuwe raad
Op dinsdag 6 januari om 19.00 uur
worden de nieuw benoemde leden
van de gemeenteraad geïnstalleerd.
Fractievergadering
De eerste vergaderingen van de
PvdA-fractie zijn op 8 en 27 januari.

Beste mensen,
Ik kijk met tevredenheid terug op de afgelopen periode. We hebben een goed
programma, een mooie lijst van kandidaten, een redelijk goede verkiezingsuitslag
en een sterke afdeling met betrokken vrijwilligers. Het was lang geleden dat we zo
veel enthousiasme en plezier in de afdeling hebben gezien. Dit alles heeft geleid
tot een sfeer waarin we met plezier een fantastische campagne hebben gevoerd.
Namens het bestuur dank ik iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd.
Onze hoogste prioriteit nu is het smeden van een hecht team van fractie, bestuur
en vrijwilligers wat gezamenlijk kan optrekken in onze nieuwe rol (waarschijnlijk)
als grootste oppositiepartij in de gemeenteraad. Het zal even wennen worden,
maar ook hier is onze doelstelling dat we dit doen voor een solidaire Bossche
samenleving waarin passende zorg, werk en betaalbaar wonen voor iedereen
haalbaar is.
Dit is mijn laatste nieuwsbrief als voorzitter van de afdeling. Op 28 januari
aanstaande is er namelijk een ALV waarin we een nieuw bestuur gaan kiezen. Ook
ik treed dan af en geef de fakkel door aan een nieuwe groep van enthousiaste
bestuursleden. Ik heb de afgelopen periode als zeer waardevol ervaren omdat je
als bestuurslid een unieke kans hebt om op een concrete manier te knokken voor
onze idealen. Mocht je nou ook geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie, dan
kan ik je helemaal bijpraten over wat een bestuurslidmaatschap inhoudt op 4
januari tijdens de nieuwjaarsborrel.
Tot dan!

Van de fractievoorzitter, Lisette van der Swaluw
Het waren roerige maanden. We hebben intensief en goed campagne gevoerd.
Landelijk hadden we de wind bepaald niet mee. Dat we toch nog 4 zetels hebben
gescoord, is bijzonder. Helaas leidt dat (zo goed als zeker) niet tot de door ons
beoogde coalitie. Voor het eerst sinds decennia lijken we af te stevenen op een
plek in de oppositie. Een andere rol. Een rol die we strijdbaar ingaan. Want met
een (naar verwachting) relatief rechts-conservatief college is er voldoende om
oppositie tegen te voeren. Anders dan de regenboogcoalities in de vorige
perioden lijkt de scheidslijn tussen ‘links’ en ‘rechts’ scherper te worden. Dat
biedt kansen.
Als VVD, CDA, Rosmalens Belang, Bosch Belang en D66 er inderdaad in
slagen een college te vormen, dan zijn wij de grootste oppositiepartij. Samen
met GroenLinks, de SP, de Bossche Groenen (en wie weet op punten de
BVP) kunnen we een krachtig tegengeluid laten horen. Natuurlijk laten we ons
daarbij leiden door de inhoud. Onze speerpunten zijn en blijven: goede zorg,
betaalbaar wonen en voldoende werk. Wij gaan voor een ongedeelde stad waar
plek is voor iedereen. En voor een stad die durft te kiezen voor vooruitgang en
vernieuwing. Kortom: wij zullen ons laten horen.
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Algemene
Ledenvergadering
PvdA ’s-Hertogenbosch
woensdag 28 januari
20.00 uur,
Wijkgebouw De Slinger, Jan
Schöfferlaan 3, 5212 RE
's-Hertogenbosch
Permanente Campagne
De eerste canvaszaterdag in 2015 is
op 31 januari.
Nieuwjaarsborrel Jonge Socialisten
Brabant
met tweede Kamerlid John Kerstens
vrijdag 9 januari, 19:00 uur
Cafe Slagroom, Piusplein 6a,
5038 WL Tilburg
Nieuwsjaarsreceptie PvdA Brabant
zondag 11 januari
14.00-17.00 uur,
Cultkitchen, Lachapellestraat 7,
4815 CL Breda
Landelijk partijcongres PvdA
zaterdag 17 en zondag 18 januari,
in De Fabrique in Utrecht
Verkiezingen Provinciale Staten en
Waterschappen
18 maart 2015

Met Jeroen, Fouad, Osman (raadsleden), Inke, Pieter-Paul (commissieleden nietraadsleden) en Gert-Jan (fractievolger) gaan we een nieuwe periode in met een
sterk en vooral ambitieus team. Ik ben vol vertrouwen.
Rest mij de raadsleden die afgelopen week afscheid hebben genomen - Hermie
van Ommeren, Inke Katoen, Marjolijn Pieterse en Latif Hasnaouï - te bedanken
voor hun inzet en betrokkenheid. Inke Katoen noem ik in het bijzonder omdat zij
de afgelopen 8 jaar met zeer veel passie en energie onze sociaaldemocratische
waarden heeft uitgedragen en vertegenwoordigd. Gelukkig blijft zij onze fractie
versterken als commissielid niet-raadslid.
Hermie van Ommeren verdient een speciaal woord van dank omdat zij vele jaren
in diverse rollen (fractievoorzitter, bestuursvoorzitter) van bijzondere waarde is
geweest voor de partij. Zij heeft in alle bescheidenheid, met enorm veel inzet,
kennis van zaken en compassie het roer recht gehouden en vele doelen bereikt.
Hermie, bedankt daarvoor!

Van de wethouder, Jeroen Weyers
Changemakers
Een van de mooiste initiatieven die de afgelopen maanden hebben
plaatsgevonden, is de Changemakers Challenge. De naam is wellicht niet ideaal,
maar we praten dan ook over een initiatief van en voor jongeren.
Dit initiatief is ontstaan om jongeren en hun ideeën meer ruimte te geven.
’s-Hertogenbosch is een fantastische stad, maar jonge mensen herkennen zich er
niet altijd in. En trekken dan ook vaak weg, terwijl de stad de creativiteit, de
onbevangenheid en het lef van jongeren juist nodig heeft. De afgelopen jaren
heb ik op tal van manieren jongeren ruimte gegeven om hun ‘ding’ te kunnen
doen. We hebben met Solos, RUIM, B-There, City Trainers, Voor Talent Wordt
Geklapt, Number One en De Poort tal van plekken waar talent kansen krijgt.
De Changemakers Challenge gaat daarop verder. De eerste Changemaker
Challenge vond plaats in de kapel op het GZG-terrein, met als doel om
verbindingen te leggen tussen jongeren(initiatieven), beleidsmakers,
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Met een andere kijk, out-of-thebox danwel 2.0. 5 pitches, 5 initiatieven, die vervolgens door aanwezigen verder
werden gebracht ook de weken erna.
Ik raakte zelf in gesprek met de coördinator van Jongerencentrum De Poort. Ze
willen graag ruimere openingstijden, maar het gemeentelijk beleid staat dat in de
weg. Maar zij gaan nu zelf in gesprek met de buurt om dit te bespreken. Want als
de buurt er geen probleem mee heeft, waarom dan geen vergunning? Ik geloof in
zo’n aanpak, organisaties en buurtbewoners zelf afspraken laten maken.
Inmiddels heeft een tweede bijeenkomst plaatsgevonden van de Changemakers
Challenge, met dezelfde energie en de wil om jongeren meer ruimte te geven en
de stad aantrekkelijk te laten zijn voor hen. Ik ben ervan overtuigd dat dit gaat
lukken!
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Nieuws van de Jonge Socialisten Brabant
Op 29 november vond in Tilburg de algemene ledenvergadering van de Jonge Socialisten plaats. Onder toeziend oog van
circa dertig leden en belangstellenden legde het bestuur van de JS Brabant verantwoording af over de afgelopen
bestuursperiode. Ook werd er op deze avond officieel afscheid genomen van oud-bestuursleden Bisar, Devon en
Eveliene en werd Michael als nieuw bestuurslid verwelkomd. Tevens kwam Stijn Smeulders, de lijsttrekker van de PvdA
Noord-Brabant, het een en ander vertellen over de aankomende campagne voor de provinciale staten verkiezing van
maart 2015. Uiteraard werd het nieuwe bestuur van de JS Brabant ook op deze avond benoemd. Na de
ledenvergadering ziet het bestuur er als volgt uit:
Voorzitter: Joost Westland (Tilburg),
Vice-voorzitter: Sebiha Cirikka (Bergen op Zoom),
Penningmeester: Twan Wilmes (Tilburg),
Secretaris: Tim van de Ven (Den Bosch),
Algemeen bestuurslid: Fabian Tijhof (Tilburg),
Algemeen bestuurslid: Michael van Staveren
(Tilburg).
Ook komend jaar hopen wij, als bestuur van de JS
Brabant weer veel (Bossche) jonge leden van de
Jonge Socialisten en/of PvdA te verwelkomen op
een van onze activiteiten.

Terugblik op twee raadsperiodes door Inke Katoen
Die jaren Raad vormden de kroon op mijn carrière. Ik schrijf dit stukje na 8 ¾ jaar raadlidmaatschap, en op het moment
dat ik het helemaal eens ben met de drie dissidenten in de Eerste Kamer. Autonomie en vrije keuze voor ieder mens
horen tot de beginselen van de sociaaldemocratie. Wat hebben Hermie van Ommeren en ik ons in de Bossche Raad keer
op keer ingezet voor de vrije keuze voor arts, verpleegkundige en thuishulp. Ons belangrijkste motto: ‘In de zorg is het
belangrijk dat mensen zelf kunnen kiezen’, ‘PvdA Den Bosch wil benadrukken dat je pas echt arm bent als je niet de zorg
krijgt die je nodig hebt en niet zelf mag uitmaken wie je mag verzorgen’, ’Wij geloven niet dat marktwerking in de zorg
goed is.’ Adri Duivesteijn, doordrammer, mijn held die er in ieder geval de second opinion uit sleepte. Tot 2006 zat ik
'levenslang' in het onderwijs, leren en studeren. Als volksvertegenwoordiger kon ik eindelijk wat met al die kennis doen.
Dit was het echte werk. Op pad in de wijken, contactraadslid bij platform, bestuur, vrijwilligersclub, sportclub, burgerinitiatief, kunstenaarsactiviteit. En de Bossche evenementen! Op bezoek en liefst
meedoen met onze cultureel ondernemers. Met vragen belde ik naar een actieve
burger, kunstenaar, ambtenaar, directeur GGD, welzijnswerk, Sensoor, wethouder
of slachtofferhulp. En voor de vergelijking (Benchmark) rustig naar een collega in
een andere gemeente of onze deskundige in de parlementen. En altijd werd ik
teruggebeld, 'want,' zei mijn politieke vriend wethouder Geert Snijders eens
tegen een clubje ambtenaren: ‘zorg dat Katoen tevreden is, anders gaat ze er
helemaal tegenaan.’ Mijn motto is: de crisis kwam van rechts en het is onrechtvaardig dat de mensen met het laagste inkomen, gehandicapten en langdurig
zieken, vluchtelingen en asielzoekers en ouderen met een klein pensioen er het
meest onder lijden. Met deze mensen verstevigen de PvdA-fractie en de afdeling
de contacten met ons Ombudsteam PvdA Den Bosch. De strijd begint nu pas echt
Jan de Bie 2013 ’s avonds bij het
met stevig links in de oppositie. Samen een gelukkig, warm rood en actief 2015!
licht der sterren
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Vooruitblik op landelijk partijcongres PvdA
Van onze congresafgevaardigde Jeannette van der Sanden
Het eerstvolgende PvdA congres is op zaterdag 17 en zondag 18 januari 2015 in Utrecht. Het congres beslist over de
politieke koers van de partij. Alle leden zijn welkom en hebben spreekrecht en stemrecht bij inhoudelijke onderwerpen.
De congresafgevaardigde van de afdeling mag ook stemmen over personen, deze keer bijvoorbeeld over de
kandidatenlijst voor de Eerste Kamer, en kan namens de afdeling moties en amendementen indienen. Er is ook een
plaatsvervangend congresafgevaardigde, voor onze afdeling is dat Jolanda Noordzij.
Op het congres komen verschillende resoluties aan de orde waarover gestemd gaat worden. Zo is er een resolutie over
economie en solidaire samenleving naar aanleiding van het rapport 'De Bakens verzetten’ van Ad Melkert. In dat rapport
wordt geconcludeerd dat de focus de afgelopen jaren teveel op de financiën heeft gelegen. Dit moet doorbroken worden
door o.a. volledige werkgelegenheid, een omslag naar duurzaam, en door sociale innovatie tot de kern van onze politiek
te maken.
En de resolutie ‘Politiek van waarde’ gaat over het functioneren van de publieke sector naar aanleiding van het rapport
van de commissie ‘Einde aan de machteloze politiek’ onder voorzitterschap van Jan Hamming. Het gaat om voorstellen
om een einde te maken aan het gevoel van machteloosheid van politici en burgers en de zeggenschap van burgers te
vergroten. Uitgangspunt is dat waarden leidend moeten zijn in het politieke handelen van bestuurders en
volksvertegenwoordigers en dat de politiek dicht bij de mensen staat.
Daarnaast zijn er voorstellen voor het vergroten van de democratische besluitvorming in de PvdA en toespraken van o.a.
Hans Spekman, Lodewijk Asscher, Marleen Barth en Diederik Samsom.
Meer informatie en aanmelden congres: http://www.pvda.nl/berichten/2014/11/Kom+naar+het+congres+januari+2015

Nieuws uit het gewest
Op 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en voor de Waterschappen. In Brabant zijn er drie
Waterschappen: Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta. Tijdens de gewestelijke vergadering op 13 december 2014
zijn de verkiezingsprogramma’s en de kandidatenlijsten voor deze verkiezingen vastgesteld. Het verkiezingsprogramma
voor de Provinciale Staten ‘ Samen werken aan een sociaal Brabant’ en het verkiezingsprogramma voor de
Waterschapverkiezingen ‘Werken aan veilig en gezond water’ zijn
hier * te vinden.
Op de foto de vier lijsttrekkers van PvdA Brabant: vlnr Rob Bots
(Waterschap Aa en Maas), Aaltje Schouten (Waterschap De
Dommel), Stijn Smeulders (Provinciale Staten) en Henk
Schouwenaars (Waterschap Brabantse Delta).
Op de kandidatenlijst voor het Waterschap Aa en Maas is ‘sHertogenbosch goed vertegenwoordigd met Rob Bots als lijsttrekker,
Patrick van der Wens (plaats 5), Freek Morel (6) en Inke Katoen (19).
Ook op de kandidatenlijst voor Provinciale Staten staan een aantal Bosschenaren: Stan Pijnenburg (plaats 11), Johan van
Kessel (30), Nico Hopman (36) en Maarten Pieters (39). Wij wensen de kandidaten veel succes de komende tijd! Als
afdeling doen wij ook mee in de campagne. Houd hiervoor onze website, twitter en facebook in de gaten.
* www.pvdabrabant.nl/item/779-pvda-brabant-stelt-kandidatenlijsten-en-programma-s-ps2015-en-ws2015-vast.html

Graag tot ziens op de nieuwjaarsbijeenkomst van PvdA ’s-Hertogenbosch op 4 januari!
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