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Op
naar
maart
2018!
Samen de campagne in voor de
gemeenteraadsverkiezingen
Door Rina van Rooij
Op zaterdag 16 december vindt de laatste
regiodag van dit jaar plaats in Weesp.
Deze editie is volledig gewijd aan de
gemeenteraadsverkiezingen van
21 maart aanstaande. Naast een
toespraak van onze nieuwe partijvoorzitter Nelleke Vedelaar, zullen er
workshops gehouden worden over de
kernboodschap van de campagne en
online campagnevoeren. Ook zal er een
discussiepanel gehouden worden, geleid
door dagvoorzitter Rina van Rooij, met
de lijsttrekkers van Zaanstad, Purmerend en Hollands Kroon. Om iedereen
alvast kennis met ze te laten maken

stellen ze zich op de volgende pagina
voor.
Tijdens de regiodag krijgt u de kans
om een vraag te stellen aan één van
de deelnemende lijsttrekkers. Hebt u
een vraag? Mail deze dan naar pvda@
noord-holland.nl. Let op: u moet wel in
persoon aanwezig zijn om uw vraag te
stellen.
Ons Statenlid Sandra Doevendans zal
deelnemers aan de regiodag vragen wat
zij belangrijk vinden voor de campagne
2018. Zij zal hierover tijdens de regiodag vloggen via onze sociale media.

De Provinciaal is een uitgave van het gewestbestuur en de fractie van de
Partij van de Arbeid Noord-Holland.
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De ambities van de Noord-Hollandse PvdA fractie
Door Xander den Uyl - fractievoorzitter PvdA Provinciale Staten Noord-Holland

Songül Mutluer
Lijsttrekker Zaanstad

Sylvia Buczynski
Lijsttrekker Hollands Kroon

Thijs Kroese
Lijsttrekker Purmerend

Mijn naam is Songül Mutluer (37) en
ik ben - naast mijn functie als juridisch
adviseur bij Rijkswaterstaat - de lijsttrekker van de PvdA in Zaanstad. Gedurende
de afgelopen vier jaar heeft de PvdA zich
flink ingespannen om te investeren in
de Zaanstad en haar bewoners. Door
voorloper te zijn in de decentralisatie van
zorg, door degenen die het aller moeilijkst hebben een vangnet te bieden, door
sportvoorzieningen te realiseren en door
bedrijvigheid te stimuleren. De komende
periode willen wij doorgaan met de ingezette koers en de focus leggen op:
Wonen: door wachtlijsten terugdringen
met de bouw van meer sociale huurwoningen en via een nieuw toewijzingssysteem voorrang verlenen aan mensen
die aan Zaanstad verbonden zijn. Door
Zaankanters met funderingsproblematiek via een lening op maat ondersteuning te bieden.
Werk: door kwetsbare groepen te helpen
bij het vinden van een baan. Door
ZZP’ers te ondersteunen.
Zorg: Door zorg toegankelijk te maken
via de sociale wijk- en jeugdteams en
betaalbaar te houden. Door eigen risico
van minima af te schaffen.
Duurzaamheid: door in te zetten op een
klimaatneutraal Zaanstad in 2030 en
niet te bouwen in het groen.

Momenteel ben ik voorzitter van onze
driekoppige (oppositie) fractie in
Hollands Kroon. Een uitgestrekte,
niet-krimpende plattelandsgemeente
die opvalt door het nieuwe werken met
zelfsturende teams en helaas ook doordat onlangs de gemeentesecretaris, een
topambtenaar en twee wethouders moesten opstappen. In de organisatie zal hard
gewerkt moeten worden aan stabiliteit
en vertrouwen.
Betrokkenheid is voor ons een speerpunt: Wat willen onze inwoners?
Gehoord worden! Een aantrekkelijke
gemeente om te wonen en te werken.
Goede zorg en voorzieningen, bereikbaar, een prettige en veilige woonomgeving, aandacht.

Ik ben Thijs Kroese, 31 jaar en al bijna
mijn hele leven Purmerender. Ik werk
als jurist bij de rechtbank in Rotterdam
en ik ben inmiddels ruim zeven jaar
gemeenteraadslid. Voor de komende
verkiezingen ben ik verkozen tot lijsttrekker.

Uiteindelijk streeft de PvdA naar een
inclusieve samenleving, waar iedereen
meetelt ongeacht beperking, afkomst,
of sociaal-economische positie; want wij
geloven in een samenleving waarin we
#SamenlevenSamenwerken.

Waar zetten wij op in?
De zorg is - inclusief wijkteams en zeer
tegen onze zin - uitbesteed aan één
commerciële partij, waardoor we weinig
sturing kunnen geven. We blijven zeer
kritisch.
Realisatie van meer betaalbare woningen
naar behoefte - óók in onze dorpen - en
fatsoenlijke huisvesting van (tijdelijke)
arbeidsmigranten.
Voorkomen van verloedering door leegstand (bijv. agrarisch)
Behoud van voorzieningen als zwembaden die wegbezuinigd dreigen te
worden.
Een ‘aanspreekbare’ gemeente. Geen
uitsluiting door digitalisering.
Onze ‘geïndustrialiseerde’ agrarische
sector is van wereldformaat, daar mag
best meer ruimte voor natuur en
biodiversiteit tegenover staan en stimulering van vergroening.
Aandacht voor en behoud van cultureel
erfgoed.

De komende verkiezingen in Purmerend
zullen wat ons als PvdA betreft gaan over
wonen, wonen en nog eens wonen. Het
tekort aan sociale woningen is enorm.
Wachtlijsten puilen uit, verhuisbewegingen zijn zeldzaam en corporaties
verkopen en slopen vrij veel van hun
bezit. Purmerendse jongeren willen
graag in Purmerend blijven, maar de
woningmarkt jaagt ze weg. Daar moeten
we wat aan doen.
Daarom zullen wij inzetten op de bouw
van sociale woningen. Overal waar dat
kan moet minimaal 30% van de te
bouwen woningen sociale huur zijn. We
stimuleren doorstroming door startersleningen en de bouw van woningen met
een huurprijs tussen de € 700,- en de
€ 1.100,-. Iedere verkochte of gesloopte
woning van een corporatie moet worden
teruggebouwd, bovenop de ondergrens
van 30% per project.

De tussentijdse
balans van het
coalitieakkoord
(midterm
review) laat
zien dat deze
coalitie goed
gepresteerd
heeft in de
eerste twee jaar. De door Gedeputeerde
Staten gepresenteerde begroting ziet er
volgens onze fractie goed uit. We zijn
vooral blij dat GS de wensen van de
Staten hierin goed heeft vertaald. Echter,
de PvdA-fractie heeft sterke ambities
om er nog een extra schepje bovenop te
doen. Onze ambities op het gebied van
duurzaamheid, werk, natuur en wonen
gaan verder.

Duurzaamheid
Wat duurzaamheid betreft zijn wij een
beetje ongeduldig. Er moet nog veel
gebeuren in het kader van klimaatdoelstellingen en energietransitie. We hopen
op dit gebied op een forse extra inzet van
de kant van de provincie.

Werk
Het gaat goed met de economie in
Nederland en zeker in Noord-Holland.
De inkomsten van veel burgers nemen
toe maar helaas niet voor iedereen en
dat is voor de PvdA NH dan ook een
grote zorg. Ondanks een toename van

de werkgelegenheid in onze provincie
wordt er ook werk bedreigd. De PvdA
NH fractie heeft dan ook al twee keer
vragen bij GS ingediend over het mogelijke verlies van banen bij Tata Steel.

“De provinciale
werkambassadeur zorgt voor
kansen voor alle
Noord-Hollanders.”
Wij zijn groot voorstander van een
inclusieve samenleving waar alle NoordHollanders een gelijke kans krijgen
ongeacht hun leeftijd, afkomst of geaardheid. De provinciale werkambassadeur
draagt daaraan bij. Want ons betreft zet
die zijn werk voort.

Natuur
Het nieuwe kabinet heeft geld gereserveerd voor groen. Echter, in het meerjarenplan groen wordt duidelijk dat er op
termijn onvoldoende geld beschikbaar
zal zijn om het Natuur Netwerk Nederland af te maken en te onderhouden.
Daarom heb ik GS gevraagd extra geld

in de reserve Groen op te nemen om
dit probleem op te lossen. Ook vraagt
de PvdA NH GS te overleggen met de
natuurtoezichthouders en zo te komen
tot een nauwere samenwerking op het
gebied van natuur en stiltegebieden.

Vervoer
De PvdA NH juicht het toe dat mensen
in minder toegankelijke gebieden
gebruik kunnen maken van buurtbussen.
Helaas hebben we moeten constateren
dat het de buurtbussen niet altijd lukt
om voldoende vrijwilligers te vinden. Ik
heb GS dan ook gevraagd wat zij kunnen
doen om meer vrijwilligers aan te trekken.
De PvdA NH vecht al jaren voor een
beter fietsnetwerk en een duidelijk provinciaal fietsbeleid. We kijken dan ook
uit naar de provinciale fietsvisie en de
aanpak van de fietsknelpunten in onze
provincie. Wij willen inzetten op het
hoofdfietsnetwerk en meer investeringen
in fietsmobiliteit.
We zijn dus op de goede weg maar volgens de PvdA NH kan er meer gebeuren
op weg naar een duurzame en inclusieve
samenleving in Noord-Holland.
De volledige bijdrage aan de provinciale
algemene beschouwingen van Xander
den Uyl is te lezen via: https://noordholland.pvda.nl/2017/11/06/3850/

Maar natuurlijk willen wij meer dan
‘Purmerend woonstad’. Purmerend moet
een leefstad zijn. Behalve wonen zullen
daarom natuurlijk ook goede voorzieningen als onderwijs en zorg hoog op ons
prioriteitenlijstje staan.

De behoefte aan goede fietsverbindingen voor receratief èn woon-werkverkeer groeit

Provinciaal 4

Nr. 3 - december 2017

Stadsjongen in de natuur
Door Adnan Tekin - Gedeputeerde Provinciale Staten

in september heb ik geopperd dat we
ons landschap en onze natuur moeten
koesteren en vieren. Vragen, zoals hoe
we het landschap in 2050 voor ons zien,
kwamen vaak terug. In de regio Amsterdam liggen nu eindelijk alle plannen
en mogelijkheden voor woningbouw
op tafel. Daaruit blijkt dat we zowel het
landschap en groen kunnen houden.

Hand in hand
Tijdens de raden- en statenconferentie
van 20 september stond de toekomst van
de Recreatieschappen ter discussie.

Gedeputeerde Adnan Tekin steekt zelf de
handen uit de mouwen om te helpen met
het onderhoud van het Ilperveld

Als rasechte Amsterdammer, geboren
en getogen in de stad, had ik niet altijd
in de gaten hoe bijzonder de natuur in
Noord-Holland is. Sinds ik als gedeputeerde natuur in mijn takenpakket heb is
dat wel anders. Want hoe mooi is het dat
je in de ochtend het Ilperveld bezoekt en
dat je ’s middag na een half uurtje rijden
de natuurbrug Zeepoort mag openen in
het Nationaal Park Zuid-Kennemerland?

rondom de stad maakt dat het er prettig
wonen is.

Groen behouden
Maar wat willen we als provincie nu
eigenlijk met het landschap in NoordHolland? Tijdens de Landschapstriënnale

“Kunnen
recreëren
en natuurbescherming
samen gaan?”
Hoe kunnen we de recreatieschappen
duurzaam en toekomstbestendig maken
terwijl we tegelijkertijd de balans garanderen tussen recreëren enerzijds en
natuur beschermen anderzijds? Daarom
brengen we in recreatiegebieden de biodiversiteit in kaart. In gebieden met een
hoge biodiversiteit wil ik die verder versterken. En in de gebieden waar weinig
tot geen biodiversiteit is, wil ik

Druk op natuur
Twee unieke Europese landschappen
binnen een afstand van 20 kilometer, dat
maakt de natuur in Noord-Holland zo
bijzonder. En daarom is discussie over
natuur zo belangrijk.

“Behoefte aan
woningen legt
druk op natuur.”
Want zeker in de regio rond Amsterdam
is er sprake van enorme druk. Logisch,
want er is behoefte aan woningen en
infrastructuur. Maar juist het groen in en

De opening van de natuurbrug Zeepoort over de Zeeweg in Overveen
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“Recreatiemogelijkheden
bieden voor
100.000
mensen extra is
een opgave.”
samen met de omgeving kijken naar
meer recreatiemogelijkheden. Zo
creëren we een betere balans tussen
natuur en recreatie en bieden we meer
duidelijkheid. Wat mag wel en wat niet
per gebied? Dat klinkt eenvoudig, maar
dat is het niet. Hiervoor moet ik alle
betrokken partijen aan boord zien te
krijgen: inwoners, gemeenten, mijn collega’s binnen de provincie, ondernemers
en natuurorganisaties. Daarbij zullen we
de wetgeving op sommige punten soepeler maken, maar er ook voor zorgen
dat waardevolle natuur die beschermd
dient te worden, wettelijk beschermd
blijft.

Aan de slag!!!
Overal waar
lokaal politiek
bedreven wordt,
moet de PvdA
actief zijn” .
Dit is een van
mijn favoriete
uitspraken.
Het geeft aan
waar onze
opdracht ligt
en waar onze verbinding ligt. Bij de
mensen, op straat en gericht op de
problematiek van alledag. In het lokale
domein geven onze politici vorm en
inhoud aan solidariteit, gelijke kansen
en emancipatie. Zorgen we er voor dat
de sterkste schouders de meeste lasten
dragen. Ik ben trots op onze mensen
in de gemeenten; op de raadsleden en
wethouders die zich de afgelopen 4 jaar
hebben ingezet, ondanks de landelijke
tegenwind. Zij hebben het PvdA geluid
in de gemeenten laten horen. Dank
voor jullie inzet.
Naast de vele goede dingen die we

Stadskinderen
Al die nieuwe woningen in en rond Amsterdam betekenen ook zeker 100.000
extra mensen die van de bijzondere
natuur in onze provincie willen genieten.
Een ingewikkelde puzzel, maar wel
eentje waar ik graag mijn tanden in zet.
Ik hoop begin 2019 meer duidelijkheid

te hebben over zowel de bescherming
van natuur als de recreatiemogelijkheden in de openlucht. Zodat de stadsjongetjes en -meisjes van nu, ook die
nog moeten worden geboren, voldoende
natuur te ontdekken hebben om van te
genieten.

‘voor de mensen’ hebben kunnen doen,
brengt politiek helaas soms ook het
slechtste in mensen naar boven. Niet
overal is en was er sprake van goede
samenwerking in fracties en afdelingen,
verrekenen we onderling oude rekeningen en zitten de eigen ambities een goed
resultaat in de weg. Heel menselijk allemaal, maar zo ontzettend jammer....
Het helpt ons allemaal niet en het bevestigt bij kiezers de afkeer van de politiek.
Bovendien willen (nieuwe) enthousiaste
leden liever bij een leuke en gezellige
club aan de slag. Het kan en moet op dat
gebied de komende 4 jaar echt beter.

z’n allen de schouders onder zetten.
Al eerder heb ik vanaf deze plek opgeroepen om meer samen te werken,
kijk waar je als fracties of afdelingen
elkaar kunt helpen; organiseer gezamenlijk activiteiten, bundel krachten
in campagetijd. Bestuurlijk samenwerken, fuseren, binnen het gewest
komen allerlei verschillende vormen
van samenwerking voor. Het delen
van inzet en menskracht is het nieuwe
vermenigvuldigen. Nu we kleiner
zijn, moeten we slimmer worden.
Activeer jezelf en doe actief mee met
de campagne volgend jaar, we hebben
elke sociaal-democraat hard nodig om
onze positie in het politiek speelveld te
heroveren. We zijn het aan onszelf en
ons gedachtengoed verplicht om het
9-zetel tijdperk zo snel mogelijk achter
ons te laten.

Nu zijn we weer volop in de voorbereidingen voor de nieuwe verkiezingen.
Niet overal gaat dat even gemakkelijk.
dat baart mij wel zorgen. Het vullen van
de lijsten met goede kandidaten gaat niet
vanzelf. Het is soms lastig om kandidaten te vinden, die bereid zijn om in
deze politiek turbulente tijden onze partij
te willen vertegenwoordigen. Dan houd
ik mij toch vast aan de uitspraak aan het
begin van de column. De PvdA moet
lokaal overal vertegenwoordigd zijn, hartstikke belangrijk en daar moeten we met

Aan de slag!!!

Rian van Dam
voorzitter PvdA Gewest NoordHolland
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De provincie in!

Door: Lars Voskuil - Statenlid

Uitkijkduin bij Petten, bij de Hondsbossche Zeewering

Om zoveel mogelijk met eigen ogen te
kunnen zien waar we als provincie
beslissingen over nemen leggen Statenleden regelmatig werkbezoeken af.

Statenlid Lars Voskuil met Hoogheemraad Kees Stam van
Waterschap Hollands Noorderkwartier

ties en ondernemers aan 50 projecten
zoals fiets- en wandelroutes, uitkijkpunten, strandopgangen en nieuwe natuur.
Het belangrijkste doel is natuurlijk een
veilige kust, maar daarnaast is deze
ontwikkeling goed voor de natuur èn
het toerisme in dit gebied. Daarmee
wordt niet alleen de kust maar ook de
regionale economie en werkgelegenheid
sterker gemaakt.

Givaudan in Naarden
Op 3 november, notabene op zijn
verjaardag, konden wij met onze eigen
gedeputeerde Adnan Tekin mee voor een
werkbezoek aan Givaudan in Naarden.

“De klimaatdoelen van
‘Parijs’ staan
voorop.”

Nieuw aangelegd wandeltraject naar de top van het uitkijkduin

Markenbinnen

Kust op Kracht

Zo waren Nico Papineau Salm en ik
onlangs nog samen met raadslid Leo
van Etten in Markenbinnen om te praten
over de Markerpolder. Door zelf te gaan
kijken en met bewoners te spreken krijg
je een veel beter beeld van wat er speelt
in een gebied en bij de mensen.

Wij worden ook regelmatig uitgenodigd
om samen met een gedeputeerde op
stap te gaan. Op 30 oktober bezochten
wij met gedeputeerde Cees Loggen
(VVD) een aantal natuur- en recreatieprojecten aan de kust tussen Camperduin en Callantsoog.

Lagune tussen de oude dijk en de nieuwe versterking
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Dit fascinerende bedrijf, dat ooit begonnen is als een dochter van de bekende
kruitfabriek in Muiden, is de grootste
producent van geur- en smaakstoffen ter
wereld. Bij Givaudan worden, op basis
van louter natuurlijke grondstoffen,

GedeputeerdeAdnan Tekin krijgt uitleg over geur- en smaakstoffen

smaken en geuren gemaakt die ons eten
herkenbaar maken.
Het was mooi om de medewerkers met
zoveel enthousiasme en bevlogenheid te
horen spreken over ‘hun’ bedrijf en wat
zij allemaal doen om aan de strengste
veiligheids- en milieunormen te voldoen. Wat een groot compliment verdient is dat Givaudan alles op alles zet om
de klimaatdoelen van ‘Parijs’ te halen.
Helemaal knap is het dat zij dit, als een
van slechts honderd grote

bedrijven in de wereld, ook nog lijken
te gaan halen. Niet als marketingstrategie, maar uit oprechte zorg om onze
planeet.
Tijdens het bezoek werd ook stilgestaan
bij de ‘geurcirkels’ en hoe overlast voor
de buren wordt aangepakt. Natuurlijk is
het lastig om het op dat vlak helemaal
goed te doen maar de wil en de inzet
zijn er.

“Van dijkversterking is prachtig
duingebied
gemaakt.”
Daar is veel geïnvesteerd in het kader
van het ‘Kust op Kracht’ project.
Vroeger leerde ik over de Hondsbossche
Zeewering bij Petten, een asfaltdijk die
de zee buiten moest houden. Tegenwoordig ligt daar een prachtig duingebied dat deze zwakke plek in onze
kustlijn veilig maakt.
Binnen dit project werkt de provincie
samen met gemeenten, natuurorganisa-

Herkent u onze Statenleden/gedeputeerde?
Geheel links staat Aukelien Jellema, met arm op rolstoel leunt Adnan Tekin en
Lars Voskuil staat lachend achter de 2 dames.
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Ketenaanpak medicijnresten en andere
verontreinigingen uit water
Door Reinie Kaas - duo - Algemeen Bestuurslid waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Ieder van ons weet dat het
afvalwater van huishoudens
en bedrijven wordt gezuiverd
in rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi). Daarvoor
wordt riool- en zuiveringsheffing gevraagd, een
inkomensonafhankelijke
belasting die kan worden
kwijtgescholden aan
bijstandsgerechtigden.

Micro
RWZI’s zijn destijds niet
ingericht op het zuiveren van microverontreinigingen - naast medicijnresten
ook microplastics en hormoonverstorende substanties - die weliswaar, als
ze met het effluent (=het gezuiverde water) van de rwzi’s op het oppervlaktewater worden geloosd, niet gevaarlijk zijn
voor de mens, maar wel de in het water
levende organismen kunnen schaden.
Inmiddels zijn de meetmethoden om
verontreinigingen op te sporen duidelijk
verbeterd en daardoor vindt men ook
meer medicijnresten. Door veroudering
van de bevolking zal het medicijngebruik
verder toenemen.
Daarom worden al langer bij diverse
RWZI’s in den lande proeven gedaan
hoe we beter potentieel schadelijke stoffen uit het afvalwater zouden kunnen
zuiveren. In AGV gebied zijn proeven
op de rwzi Horstermeer gedaan met het
zogenaamde one step filter. Dit werkt,

maar steeds vernieuwen van het filter
is kostbaar. Daarom worden ook andere
duurzamere manieren gezocht.

“direct bij de
bron zuiveren
van medicijnresten en
bacteriën.”
Pharma-filter
Bij AGV wordt al een aantal jaren samen
met het AMC in Amsterdam onderzoek
gedaan om hier een decentrale zuivering
te installeren, het zg Pharma-filter. Dit
is een installatie die bij o.a. een ziekenhuis in Delft heeft bewezen dat er geen

medicijnresten meer
aanwezig zijn in het effluent. Als het Pharmafilter
inderdaad wordt geplaatst
bij het AMC kan AGV een
directe bron van veel
medicijnresten en van
resistente bacteriën direct
zuiveren, zonder dat dit
afvalwater de lange weg
naar de rwzi in het westelijk
havengebied moet afleggen, daarbij nog verdund
door het afvalwater dat er
onderweg bijkomt. Ook
gemeentelijke riooloverstorten worden
dan vermeden, die na een forse regenbui
behoorlijk wat afvalwater uit het riool op
het oppervlaktewater kunnen lozen. Een
bijkomende innovatie is dat het effluent
van het Pharmafilter wordt hergebruikt
voor allerlei functies in een ziekenhuis
waar niet per se drinkwater voor nodig
is.

Geld nodig
Alles leek in kannen en kruiken, maar
tijdens de voorbereidingsfase bleek dat
de installatie wat groter moest worden
en dat dit zou betekenen dat AGV en
AMC ieder €30.00,- per jaar meer kwijt
zouden zijn dan eerder was voorzien.
PvdA, CDA, gebouwd en ongebouwd
zijn bereid deze prijs te betalen als
leergeld voor innovatie en direct
zuiveren aan de bron. VVD en Water
Natuurlijk sputteren tegen, ondanks
het feit dat ze in 2016 een motie mede
ondertekend hebben om de installatie
van dit Pharmafilter zo snel mogelijk
in te voeren. We verwachten toch dat ze
uiteindelijk ook akkoord gaan met deze
innovatieve zuiveringsmethode.

Meer ziekenhuizen

AGV wil een Pharma-filter bij het AMC in Amsterdam plaatsen

Als de decentrale zuivering bij ons succesvol medicijnresten verwijdert dan kunnen andere grote Amsterdamse ziekenhuizen volgen. Daarnaast gaan we ook
experimenteren in Amsterdam Noord
in een nieuwbouwwijk met huizen waar
het “zwarte” water (WC afvalwater) wordt
gescheiden van het “grijze” en in de
nabijheid gezuiverd, met tevens de functie van terugwinnen van grondstoffen als
bv. fosfaat en cellulose en biogas.
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Bewuster
Toch lost dit in de toekomst niet alle
problemen met medicijnresten op.
Er blijft het probleem van veterinaire
medicijnresten die met de mest afvloeien
en dus in het oppervlakte- en het grondwater komen. Hier moet een andere
oplossing worden gevonden, want gier
mag niet in het riool worden gestort.
Er blijft ook het probleem van de
medicijnresten die al in het rivierwater
zitten en met Rijn- en Maaswater naar
onze Delta komen. Hier moet Europa
een oplossing bedenken. Verder zal de
pharmaceutische industrie iets moeten
doen aan het duurzamer maken van
medicijnen.
De maatschappij zal zich bewuster
moeten worden van de huidige leefstijl,
die allerlei ziekten met zich meebrengt
die medicijnen vergen, zoals bijvoorbeeld roken, alcohol, drugs of teveel en
ongezond eten.

“Microverontreinigingen zijn
een complex
probleem.”

Samenwerking waterschap en
gemeenten bij stresstest
Door: Bea de Buisonjé
De klimaatverandering is meer en
meer merkbaar: periodes met droogte
en intensieve regenbuien lijken steeds
vaker voor te komen. Hoe zorgen we
ervoor dat het water ons niet figuurlijk
èn letterlijk over de schoenen loopt?

Onderzoek knelpunten
Hier lijkt een belangrijke rol weggelegd
voor de waterschappen. Want om de
vraag te kunnen beantwoorden of we
intensieve regenbuien aankunnen,
voeren gemeenten een stresstest
uit waarbij de waterschappen goed
kunnen helpen. Bij een stresstest
brengt een gemeente in kaart waar
zich knelpunten voordoen. Het gaat
dan bijvoorbeeld om plekken waar
wateroverlast is te verwachten omdat
de riolen het regenwater niet aan
kunnen. De volgende stap is om die
knelpunten aan te pakken. Daar komt
samenwerking met het waterschap om
te hoek kijken om te analyseren wat

het meest effectief is. Want met alleen
bredere rioolbuizen kom je er vaak
niet. De beste aanpak is een combinatie van oplossingen. Dus naast
verbetering van het rioolsysteem ook
vergroening van tuinen (stenen eruit),
parkeerplaatsen en daken en afkoppeling van hemelwater. Als al het regenwater de grond in gaat, hoeft er veel
minder water via het riool te worden
afgevoerd.

Afspraken met gemeenten
Het Waterschap AGV werkt in het waterketenbedrijf Waternet ,onder meer
als het gaat om riolering ,al nauw
samen met de gemeente Amsterdam.
Inmiddels zijn er nu ook verregaande
afspraken met de gemeenten Amstelveen, Gooise Meren en Stichtse
Vecht. Terwijl met de andere gemeenten in BOWA-verband (Bestuurlijk
Overleg Water AGV-gebied) ook intensiever zal worden samengewerkt. Dit
zal ongetwijfeld leiden tot een beter
functionerend (afval)watersysteem.

En dan hebben we het nog niet gehad
over andere vervuilers, zoals de cosmetische industrie die allerlei nauwelijks te
zuiveren microverontreinigingen in gels
etc. stopt. Ook de kledingindustrie maakt
stoffen die in de was microverontreinigingen afgeven.
Kortom, microverontreinigingen in het
oppervlakte- en grondwater is een complex probleem. De oplossing ervan kan
niet alleen naar de waterschappen worden geschoven, die met hoge investeringen hun heffingen niet op het huidige
niveau kunnen houden. Uitgerekend
is dat dit de heffingen in het gunstigste
geval tenminste zal verdubbelen.
Ook het Rijk zal verantwoordelijkheid
moeten nemen en de beurs trekken.
Zoals nu de heffingen niet-inkomensafhankelijk zijn, zal dit met name de
burgers met de kleine beurs treffen.
Willen we dat als sociaal-democraten op
ons nemen?

Wateroverlast na hevige buien
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Op pad met de buurtbus
in de omgeving van Hoorn
Door Marieke van Duijn en Nico
Papineau Salm
Ruim 600 vrijwillige chauffeurs
verzorgen nu dagelijks, behalve op
zondag, het vervoer in o.a. Bloemendaal, Hollands Kroon en delen van WestFriesland volgens een vaste route.
Voor de inwoners van veel kleine
dorpen is de buurtbus een enorme
uitkomst. Er kan gebruik gemaakt
worden van de OV chipkaart en de
bezettingsgraad is goed.

Positieve reacties
De buurtbusvereniging die onder
andere de lijn van Hoorn naar Blokker
verzorgt nodigde onlangs leden
van Provinciale Staten uit voor een
werkbezoek. Daarom meldden we ons
samen met onze collega’s van D66 en
CDA op 20 oktober bij het kantoor van
Connexxion in Hoorn. Connexxion
levert de bussen, onderhoudt deze en
heeft nauw overleg met de verenigingen
over de dienstregelingen. In één van
de busjes reden we de vaste route
richting Blokker. Jan Ipema, van de

OMNI Vervoervereniging NH, vertelde
enthousiast over de vele positieve reacties die de chauffeurs krijgen.

“Bewoners
kunnen weer
naar Hoorn met
de buurtbus.”
Zo is het voor de bewoners weer
mogelijk geworden om op bezoek in
het ziekenhuis te gaan of in Hoorn
hun boodschappen te doen.
Hij vertelde ons dat hun buurtbusvereniging op dit moment gelukkig
voldoende chauffeurs heeft maar dat
het een uitdaging blijft om voldoende
nieuwe chauffeurs te vinden. Vooral in
de zomerperiode is het vaak lastig om
het rooster rond te krijgen.

Vrijwilligers
De buurtbusvereniging is tevreden
over de goede samenwerking met

Tussentijdse evaluatie PvdA-HHNK
Door Marjan Leijen,
fractievoorzitter HHNK

Connexxion en de provincie. De aanwezige vertegenwoordigers van Connexxion zeiden blij te zijn met de grote
inzet van de buurtbusverenigingen.
Gezamenlijk hebben ze onlangs bekeken
of er een buurtbus kan komen bij
Muiden, maar helaas zijn daar op dit
moment nog te weinig vrijwilligers.

Rolstoelgebruik mogelijk?
Tijdens de rit kwam ook het punt van
het vervoeren van rolstoelgebruikers
ter sprake. De aanwezige Statenleden zouden graag zien dat ook deze
reizigers gebruik kunnen maken van
de buurtbus. Helaas is dat nu niet
mogelijk o.a. vanwege juridische
regels omdat vrijwillige chauffeurs
namelijk niet bevoegd zijn om rolstoelgebruikers te begeleiden. Daarom
zijn deze reizigers nu aangewezen op
het WMO vervoer van hun gemeente.
Onze informatieve rit eindigde weer in
Hoorn, waar we de buurtbusvereniging
hartelijk dankten voor het werkbezoek
en de enorme inzet van de vele vrijwilligers.

We zijn halverwege de bestuursperiode
van Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK). Tijd voor
een evaluatie.

Coalitie
De PvdA maakt deel uit van de coalitie
en heeft Kees Stam als dagelijks bestuurder in het college van Dijkgraaf en
Heemraden. Samen met Groen Water
en Land, Water Natuurlijk, CDA en
LTO is in 2015 een collegeprogramma
op hoofdlijnen tot stand gekomen.
Dat is door het algemeen bestuur
unaniem vastgesteld. In de tussentijdse evaluatie van september werd
in positieve zin teruggekeken op de
afgelopen 2 jaren.
Hieronder de belangrijkste onderwerpen
voor de PvdA-fractie.

Sociale en solidaire
bedrijfsvoering
Eerder spraken we al over de vraag hoe
sociaal-democratisch een waterschap kan
zijn: Met name in de bedrijfsvoering
zien wij mogelijkheden om de sterkste
schouders de zwaarste lasten te laten
dragen. De PvdA heeft het mogelijk
gemaakt dat het kwijtscheldingsbeleid
verruimd is voor ondernemers, AOW-ers
en huizenbezitters die (figuurlijk)
onder water staan.
Ook is op initiatief van de PvdA ‘social
return’ als voorwaarde opgenomen in
ons aanbestedingsbeleid.

Rode dijken
Bij dijkversterkingen komen altijd
keuzes naar voren.

“Recreatie en
natuur zijn
ook doelen bij
dijkverzwaring.”
Vrijwilligers van de buurtbus Hoorn gaan met onder andere Statenleden Marieke van
Duijn en Nico Papineau Salm op stap
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De goedkoopste versterking van de
Hondsbossche zeewering zou een
basalten dijkverhoging van 6 meter zijn
geweest. We hebben destijds gekozen
voor een zachte zandige oplossing met
nevendoelen als recreatie en natuur.

De dijk is namelijk
van iedereen.
Zo hebben wij
afgelopen periode
ook gekeken naar
de Prins Hendrikdijk op Texel.
De goedkoopste
oplossing was een
bermverzwaring
binnenwaarts.
Toch hebben we
gekozen voor een
zandige oplossing
met hoge natuurdoelen, fietspad en
uitkijkpunten.
Bij de Markermeerdijken hebben we te maken
met veel direct
betrokkenen. Aan
de orde is dat de
aanwonenden
soms andere belangen hebben dan de
bewoners verder
weg. Vanwege
overlast binnendijks, wordt
gekozen voor buitenwaartse versterking. Zoveel mogelijk willen we de
oorspronkelijke dijk behouden en
gaan we ook hier voor zachte oplossingen, tenzij dat ten koste gaat van de
versterking.
Zo zien wij de dijkversterking het
liefst: PvdA-rood! Voor iedereen.

Watererfgoed
In 2017 is de visie op Erfgoed vastgesteld. Watererfgoed, van hensbeker
tot molens en oude verkavelingen,
vinden wij van waarde. Niet enkel om
in de schijnwerpers te zetten maar

ook om gewoon van te houden en te
behouden. De PvdA is blij met een verdere uitwerking waarin duidelijk wordt
wat we hebben, wat we gaan inzetten
in ons werk en wat we gewoon goed
gaan bewaren. Ook staan wij open voor
gesprekken met andere erfgoedpartijen
waarmee we kunnen gaan samenwerken en waaraan we misschien
erfgoed kunnen overdragen.
Erfgoed is ons verleden en zegt waar
we vandaan komen. Wij zullen blijven
opletten dat erfgoed niet tussen wal en
schip valt.

Visualisatie in vogelvlucht van de voorgestelde versterking
van de Prins Hendrikdijk op Texel
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Verpleegkundigen trekken de
PvdA-kar in Den Helder

Door: Aukelien Jellema

De datum 21 maart 2018 staat
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Peter houdt zich in het verpleeghuis
bezig met dementerende ouderen,
Monica ervaart in haar professie de
multi-problematiek die speelt onder
ouderen en (chronisch) zieken die nog
thuis wonen.
Monica: “Peter en ik hebben samen
met een paar andere afdelingsgenoten
aan het verkiezingsprogramma
geschreven. Dat programma zal
onveranderlijk bol staan van gewenst
sociaal beleid. In de wijk waarin ik
werk is er veel GGZ-problematiek, veel
stadsgenoten hebben hulp en ondersteuning nodig”. Peter onderschrijft
dit: “In de afgelopen jaren is er veel
bezuinigd op het sociale domein. Dat
moeten we repareren. Onze wethouder Trees van der Paard is in het
afgelopen jaar met een eigen Helderse
armoede-nota gekomen. Daar wordt
op dit moment al het een en ander
van uitgevoerd. Daarmee gaan wij
uiteraard verder.”
Wat wordt de uitslag op 21 maart
mooie provincie leerde kennen, mocht
aanstaande? Peter: “We gaan naar 3
ik als nummer 7 met nog zes andere
zetels, wellicht kunnen we verdubfractieleden de PvdA vertegenwoordibelen naar 4. Monica houdt het op 3.
gen. Ook de vele werkbezoeken bij veel
Maar nu eerst de campagne en hopen
betrokken inwo-ners, ondernemers
dat hard werken en goede, sociale
en lokale bestuurders in onze mooie
ideeën zullen lonen.
provincie waren indrukwekkend en
leerzaam en hebben mij laten zien hoe
mooi en kansrijk onze provincie is.

Inzicht in de
financiën
Door Xander den Uyl
fractievoorzitter
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Fietsers Janny en Marieke
trekken aan de bel!
dat fietsers gezien worden als gelijkwaardige verkeersdeelnemers door
de medeweggebruikers in hun auto.
Automobilisten moeten niet mopperen
op fietsers maar juist dankbaar zijn dat
die mensen ook niet allemaal in een
auto aan komen rijden.”

Tijdens de algemene beschouwingen
op 8 november over de begroting voor
2018 diende Xander den Uyl namens
de PvdA fractie en de coalitiepartners
VVD, D66 en CDA een motie in. In
de motie werd GS gevraagd om PS zo
snel mogelijk inzicht te geven in de
mogelijke financiële gevolgen van het
regeerakkoord. Ook willen de partijen
dat GS zo snel mogelijk met een inventarisatie komt van de reserveringen en
voorzieningen zodat we inzicht hebben
in welke financiële middelen mogelijk
nog beschikbaar komen.

Fietsroutenetwerk
Marieke: “In de provincie vragen we
meer ruimte en prioriteit voor de
fietser. Een groot, op elkaar aansluitend
fietsroutenetwerk, waarbij je bij elke
kruising niet 2 of 3 keer hoeft stil te
staan en zoveel mogelijk kan doorrijden. En als er aan de weg gewerkt
wordt, er een passende oplossing is
voor fietsers, waarbij je niet een heel
stuk om hoeft te rijden.

“Prioriteiten
stellen op
aanvullende
programmapunten.”

“Wees dankbaar dat we niet
allemaal in een
auto rijden.”

Snel inzicht
Met deze informatie hopen de vier
coalitiepartijen nog voor het eind van
dit jaar (en uiterlijk begin 2018) een
integrale afweging te kunnen maken
van de prioriteiten die in 2018 als aanvulling op het huidige coalitieprogramma ‘Ruimte voor Groei’ kunnen dienen.

Wensenlijst
Als uit de inventarisatie blijkt dat er voldoende middelen zijn om aanvullende
initiatieven te ontwikkelen dan willen
de vier partijen dat het liefst doen op de
gebieden:
•
waterrecreatie
•
infrastructuur
•
terugdraaien bodemdaling in veenweidegebieden
•
ecologische oevers
•
handhaving in natuur- en stiltegebieden
•
fietsinfrastructuur
•
versterking van de regionale
(duurzame) economie door aanleg
van snel internet en CO2-leidingen.

Janny Oosterloo en Marieke van Duijnl

Door Marieke van Duijn - Statenlid
“Fietsers haken af door enorme
drukte”, aldus een van de krantenkoppen van begin november. Dat fietsen
vele positieve effecten heeft is duidelijk.
Dat er ook steeds meer uitdagingen
zijn te beslechten, blijkt steeds vaker uit
het nieuws en uit de praktijk. Statenlid
Marieke van Duijn ging hierover in
gesprek met dorpsgenoot en actieve
vrijwilligster Janny Oosterloo. Beide
dames zetten zich in voor een gezonde
leefomgeving en zijn fervent fietser.

Investeer in fietsnetwerk
Janny Oosterloo uit Aalsmeer is overtuigd feminist en sociaal-democraat en
vanuit die visie al vele jaren actief voor
de PvdA in brede geledingen: lokaal,
gewestelijk en Provinciaal. Janny over

de toenemende drukte op de weg: “geef
elkaar de ruimte!”
Marieke van Duijn, Kudelstaartse,
Statenlid PvdA NH en strijdvaardig
voor een duurzame en eerlijke wereld.
Haar inzet bij de provincie: “Investeer
in het vergroten en verbeteren van het
fietsnetwerk!”

Gelijkwaardig
Op de vraag wat nu een uitdaging is,
als het gaat om fietsverkeer, geeft Janny
aan: “Als je veel fietst merk je vaak dat
met name de ‘ingeblikte’ mensen jou
als fietser lastig vinden. Met name
als de weg met elkaar gedeeld moet
worden. Dan ben je niet die gelijkwaardige verkeersdeelnemer die fietser
en automobilist volgens de wet zijn.
Nee, dan geldt meestal het recht van
de automobilist. Ik vind het belangrijk

Ook zetten we in op ‘smartmobility’,
waarbij met slimme technologie fietsers
bijv. eerder groen kunnen krijgen en
de veiligheid van deze kwetsbare groep
ook kan worden verbeterd.“

Ruim baan
Janny ziet graag brede banen voor de
fiets en goed onderhouden fietspaden
die via korte doorsteken mensen sneller
op hun bestemming brengen dan
gemotoriseerd.
“Ja!” Marieke sluit zich hier bij aan.
“Ruim baan voor de fietser, zodat
fietsen voor jong en oud ook een stukje
genieten is.”

Fietsvisie
In de provincies en in veel gemeenten
wordt momenteel ook gewerkt aan
verschillende fietsvisies en het oplossen van knelpunten. Heeft u nieuws
of een idee dat hier aan kan bijdragen,
neemt u dan contact op met de PvdA
Noord-Holland.
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Thuis in Amsterdam
Door Marjolein Moorman
Lijsttrekker PvdA Amsterdam
Hoe zorgen we dat Amsterdam een
thuis blijft voor iedereen? Dat is de
boodschap waar de PvdA Amsterdam
de verkiezingen mee ingaat.
En dat begint bij wonen. Want als je
thuis wilt zijn in de stad, heb je een
plek nodig. Het is bekend. De huizenprijzen in Amsterdam rijzen de pan uit.
Huren zijn onbetaalbaar en de wachtlijsten voor sociale huur eindeloos.
Om te zorgen dat iedereen een plek in
Amsterdam kan vinden, zullen we dus
moeten bouwen als nooit tevoren. En
dan vooral sociale huur en middeldure
huur- en koopwoningen. Dat kunnen
we niet alleen. Dat zullen we samen
met onze buurgemeentes moeten doen.
Nu al zie je dat gezinnen massaal
de stad verlaten. Daardoor stijgen de
prijzen ook in gemeentes rondom
Amsterdam razendsnel. Als we samen
optrekken, kunnen we de bouwproductie ongelooflijk versnellen en daarmee
onze huizen betaalbaar houden.

Bereikbaarheid
Er zijn zoveel dingen waarin we juist
met de regio moeten samenwerken.
Om Amsterdam bereikbaar te houden
zullen we echt moeten investeren in
hoogwaardig openbaar vervoer en
mensen stimuleren om nog meer te
fietsen. Denk bijvoorbeeld aan het
doortrekken van de Noord-Zuidlijn
en het aanleggen van nog veel meer
fietssnelwegen.

“Er is zoveel
waarin
Amsterdam met
de regio moet
samenwerken.”
Stageplekken
En wat te denken van werk? Je bent pas
echt ergens thuis als je ook mee kunt
doen in de samenleving. En een baan is
daarvoor het beste middel. Samen met
de regio kunnen we afspraken maken
met werkgevers over voldoende stageplekken voor mbo-leerlingen en het

veel meer bieden van beschut werk. De
overheid is een enorme opdrachtgever.
Laten we dus ook samen optrekken om
dit voor elkaar te boksen.

Racisme aanpakken
Thuis zijn betekent ook je thuis voelen.
De PvdA zal altijd strijden voor een
stad, een provincie en een land waar

iedereen erbij hoort. Racisme en uitsluiting zijn uit den boze en pakken we
altijd aan. Zo zorg je voor verbinding
en benut je ieders talenten en potentieel.
Ik heb heel veel zin om samen met
jullie allemaal keihard campagne te
voeren voor onze idealen. Voor een
thuis voor iedereen, ongeacht de dikte
van je portemonnee, welk diploma je
hebt of de plek waar je bent geboren.

Agenda
December
04 - 13.15 uur commissie NLM
18.15 uur commissie RWW
11 - 19.30 uur fractievergadering
16 - 09.30 uur Regiodag en Gewestelijke
vergadering in Weesp
18 - 10.00 uur Provinciale Staten

Januari
15 - 19.30 uur fractievergadering
22 - 13.15 uur commissie M&F
18.15 uur commissie EEB
29 - 13.15 uur commissie NLM
18.15 uur commissie RWW

Februari
05 - 19.30 uur fractievergadering
12 - 10.00 uur Provinciale Staten
19 - 13.15 uur commissie M&F
18.15 uur commissie EEB
21 - 19.30 uur fractievergadering

Marjolein Moorman

Bestuursleden gezocht
In maart 2018 vinden er weer verkiezingen plaats voor het algemeen bestuur van
het gewest. We zoeken in totaal 7 nieuwe bestuursleden, zodat het bestuur in maart
weer op volle sterkte is met 13 leden. De voorzitter en secretaris zijn
aftredend, daarnaast kunnen we nog 5 gewone leden gebruiken.
De taken van het bestuur van het gewest zijn de afgelopen jaren toegenomen. Door
de overdracht van taken van het partijbestuur aan het gewest zijn er meerdere
leuke activiteiten bij gekomen. Naast het organiseren van regiodagen en het volgen
van provinciale politiek en waterschappen, heeft het gewestbestuur een taak in het
ondersteunen van de afdelingen, scouting en opleiding en conflictbemidde
ling. Uiteraard zijn we verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de
provinciale- en waterschapsverkiezingen en werken we mee aan gemeenteraads- en
Tweede Kamerverkiezingen. Het bestuur is vertegenwoordigd in de verenigingsraad
en het politieke forum.
Het gewestbestuur werkt met een portefeuilleverdeling; ieder lid heeft dus een
eigen takenpakket. Zitting nemen in het gewestbestuur is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Je moet wel voldoende tijd beschikbaar hebben om de vergaderingen bij te
wonen en activiteiten uit te voeren.
De in functie gekozen voorzitter en secretaris en de leden worden benoemd voor
een periode van 4 jaar. De gewestelijke vergadering van 16 december stelt de profielen en de procedure vast.
Vind je het leuk om actief te zijn als bestuurslid? Houd dan je mail in de gaten.
De aankondiging voor deze verkiezing komt - met de exacte gegevens - na de
gewestelijke vergadering naar je toe.
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Commissie- en Provinciale Statenvergaderingen zijn openbaar.
Fractievergaderingen zijn toegankelijk
voor leden van de PvdA.
Wel graag van tevoren even aanmelden
bij het fractiebureau.
Alle bovengenoemde vergaderingen
vinden plaats in het Provinciehuis.
Het gewestbestuur vergadert in het PvdA
clubhuis in de Truus Oversteegenstraat
169 in Haarlem.

Subsidie voor
Wie wordt de
Rode Kanjer 2017? activiteiten
Het bestuur van het Gewest NoordHolland roept je op om partijgenoten te
nomineren als Rode Kanjer 2017.
Deze prijs is in 2011 ingesteld door het
gewest en de eerste Rode Kanjer was
Ed Wagemaker. Daarna vielen Martien
Brander, Ria Steenaart, Fatima Elatik,
Jan-Dolf Abraham enHans Aertsen de eer
te beurt.
In aanmerking voor deze eer komen
mensen die:
•
de waarden van de sociaaldemocratie op bijzondere wijze bevorderen
•
daarbij voor concrete resultaten
zorgen
•
lid van de PvdA zijn
•
in Noord-Holland wonen

Een apart activiteitenfonds heeft het
gewest niet meer. De landelijke partij
heeft wel een activiteitenfonds. Er zijn
echter ook bij het gewest mogelijkheden.
Daar zijn richtlijnen voor. Zo dient de activiteit onder andere een regionaal bereik
te hebben. Stuur een omschrijving van
je activiteit naar de gewestsecretaris, dan
hoor je of deze voldoet aan de richtlijnen.
Neem voor meer informatie contact op
met het secretariaat:
secretariaatgewestnh@pvda.nl.

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de
Nieuwjaarsreceptie van het gewestbestuur en de afdeling Haarlem op
zondag 8 januari tussen 15.00 en 18.00
uur Haarlem (lokatie nog niet bekend bij
het ter perse gaan van deze Provinciaal).
Kandidaten (met een korte toelichting)
aanmelden voor 22 december a.s. bij het
secretariaat van het gewest:
secretariaatgewestnh@pvda.nl.
De nominaties zullen worden beoordeeld
door een jury bestaande uit prominente
leden uit Noord-Holland.

Data onder voorbehoud.
Actuele informatie vindt u op de
websites www.noord-holland.nl en
www.noordholland.pvda.nl

Redactionele bijdragen over
provinciale zaken of ingezonden
brieven zijn welkom!
Stuur ze voor 9 februari naar
mirjam@mus.nl

Uitnodiging

voor de nieuwjaarsreceptie
begin januari

Het bestuur van het Gewest nodigt
je uit voor de gezellige Nieuwjaarsreceptie begin januari. Naast een
vooruitblik op het nieuwe jaar zal
ook de uitreiking van de
Rode Kanjer plaatsvinden.
Datum en lokatie in Haarlem volgen
via de mail.

Aanspreekpersonen voor uw regio:
Regio			

fractie			

Noordkop		
Aukelien Jellema		
West-Friesland		
Nico Papineau Salm
Noord-Kennemerland
Sandra Doevendans
Zuid-Kennemerland
Xander den Uyl		
Zaanstreek-Waterland
Rina van Rooij		
Amstel- en Meerlanden
Marieke van Duijn
Gooi en Vechtstreek
Lars Voskuil		
Amsterdam		
Adnan Tekin		
						

bestuur
Milena Hilstra
Marianne Troostwijk
Ed Bausch
Jolijt de Jongh, Bas Sepers
Eelco Taams
Auke Ham, Farida Polsbroek
Maarten Aleva
Linda Maasdijk,
Mohamed Bejaoui

Op www.noordholland.pvda.nl vindt u contactgegevens.

Colofon
Aan dit nummer werkten mee:
Bea de Buisonjé, Rian van Dam, Marieke van Duijn, Aukelien Jellema, Marjan Leyen, Marjolein Moorman, Mirjam van
Musscher, Rina van Rooij, Nico Papineau Salm, Eelco Taams, Adnan Tekin, Xander den Uyl en Lars Voskuil.
Eindredactie en lay-out Mirjam van Musscher
Telefoon 0224 - 552067 / 06-515 32 469
Aanleveren kopij via mirjam@mus.nl

Deadline kopij voor Provinciaal nr 1: 9 februari 2018

uitnodiging zaterdag 16 december 2017
Regiodag in Weesp
Op zaterdag 16 december 2017 organiseert
de Partij van de Arbeid Noord-Holland een
regiodag over de gemeenteraadsverkiezingen van
21 maart 2018. Naast een toespraak van onze
nieuwe partijvoorzitter Nelleke Vedelaar, zullen er
workshops gehouden worden over de kernboodschap
van de campagne en online campagnevoeren. Ook zal
er een discussiepanel gehouden worden, geleid door
dagvoorzitter Rina van Rooij, met de lijsttrekkers van
Zaanstad, Purmerend en Hollands Kroon.
Tijdens de regiodag krijgt u de kans om een vraag te stellen aan één
van de deelnemende lijsttrekkers. Hebt u een vraag? Mail deze dan
naar pvda@noord-holland.nl. Let op: u moet wel persoonlijk
aanwezig zijn om uw vraag te stellen.
Ons Statenlid Sandra Doevendans zal deelnemers aan de regiodag
vragen wat zij belangrijk vinden voor de campagne 2018. Zij zal
hierover tijdens de regiodag vloggen via onze sociale media.
De regiodag begint vanaf 10.00 uur in de van Houtenkerk,
Oudegracht 69 in Weesp.

Samen de campagne in voor de
gemeenteraadsverkiezingen
Programma
9.30 uur Inloop met koffie en thee
10:00 uur Welkom door dagvoorzitter
Rina van Rooij
10:05 uur Toespraak partijvoorzitter
Nelleke Vedelaar
10:20 uur Workshops over kernboodschap
van de campagne en online
campagne voeren
11:25 uur Pauze
11:45 uur Panel met lijsttrekkers Zaanstad,
Purmerend en Hollands Kroon

13.00 uur Gewestelijke vergadering:
Aansluitend aan de regiodag organiseert
het bestuur de gewestelijke vergadering.
U bent allen van harte welkom. Zoals elk
jaar staat in december het jaarplan en de
begroting 2018 op de agenda. We gaan
in op de aanstaande bestuursverkiezing
voorjaar 2018 en uiteraard praten de
fractievoorzitters u bij met betrekking tot
de actualiteiten in Provinciale Staten en
waterschappen.
Het exacte programma en de bijbehorende stukken zullen begin december
via de website beschikbaar zijn.
14.30 uur Afsluiting .

Onder voorbehoud tijd van aanvang diverse
programmaonderdelen.
De regiodag wordt georganiseerd door
Sonja Kagie, José Lapré, Nico Papineau
Salm en Rina van Rooij.

Partijvoorzitter Nelleke Vedelaar komt
naar de regiodag

Zaterdag 16 december 2017
Regiodag en gewestelijke
vergadering.
Inloop vanaf 9.30 uur.
Van Houtenkerk, Oudegracht 69
in Weesp.

