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Corona in Noord-Holland
Door Lars Voskuil - Fractievoorzitter PvdA Noord-Holland

De wandel- en fietstochten door de bollenvelden van Bloeiend Zijpe waren één van
de vele evenementen die niet doorgingen wegens de Coronamaatregelen

Wat begon als een bericht in het
nieuws over een lokaal probleem
in de Chinese stad Wuhan, groeide
als snel uit tot een wereldwijde
gezondheidscrisis die ook Europa,
Nederland en Noord-Holland keihard geraakt heeft.

Lichtpuntje

Natuurlijk gaan in eerste instantie onze gedachten uit naar de
mensen die zelf ernstig ziek zijn
geworden en hun families die vaak
wekenlang tussen hoop en angst
hebben moeten leven of er wel of
geen herstel zou optreden. En onze
gedachten zijn bij de nabestaanden
van mensen die overleden zijn als
gevolg van het COVID-19 virus.
Bij het schrijven van dit artikel zijn
er in Noord-Holland 818 mensen
overleden aan de gevolgen van het
virus. Toch is er ook een licht-

puntje: de afgelopen dagen zijn
er in onze provincie geen nieuwe
ziekenhuisopnames geweest. Laten
we hopen dat die trend doorzet.

Respect

Wij kunnen niet vaak genoeg onze
waardering en respect uitspreken
voor al die mensen die werkzaam
zijn in de zorg. Mensen die dag
en nacht bezig zijn geweest, en
nog steeds zijn, om patiënten er
doorheen te slepen, sommigen aan
het bed, sommigen omdat ze het
ziekenhuis schoonhouden of de
voorraden aanvullen. Inmiddels
gelukkig niet meer ondergewaardeerd, maar nog altijd onderbezet
en onderbetaald. Wat de PvdA
NH betreft moet deze hernieuwde
waardering voor de zorg na de
crisis de basis zijn voor een andere
kijk op ons zorgsysteem. Dat wat

De Provinciaal is een uitgave van het gewestbestuur en de fractie van de
Partij van de Arbeid Noord-Holland.

ons betreft de Zorg er voor de
mensen is en niet voor de markt
moge duidelijk zijn. Helaas hebben
we inmiddels moeten vaststellen
dat een meerderheid in de Tweede
Kamer alleen waardering tonen
voldoende vindt. Een structurele
verbetering van de arbeidsvoorwaarden, het loon en verlichting
van de torenhoge werkdruk is weer
weggestemd. Schande.

Stilstand

Deze crisis heeft verdergaande
gevolgen dan alleen de verwoestende gezondheidsschade. Een belangrijk deel van het maatschappelijk
leven is tot stilstand gekomen.
Werk, sociale contacten, uitgaan,
sporten, het was er allemaal even
niet meer bij.
Lees verder op pagina 2
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Het advies ‘blijf zoveel mogelijk
thuis’ betekende lege dorpshuizen,
lege sportkantines, lege musea,
lege theaters, lege festivalterreinen… Al die clubs en organisaties
die onze samenleving bij elkaar
brengen, waar mensen elkaar ontmoeten, ontspannen, geïnspireerd
raken of ontroerd. Waar onze
kinderen in staat worden gesteld
hun talenten te ontdekken en te
ontwikkelen. Al die clubs en organisaties die tezamen onze Sociale
Infrastructuur vormen en daarmee
de leefbaarheid in onze provincie
mede bepalen. Zij worden ook hard
geraakt door de maatregelen. Zo
hard dat velen dreigen om te vallen
en de voorzichtige versoepeling
van de laatste dagen niet lijken te
halen.

Steun

Vanuit de regering zijn er tal
van steunmaatregelen ingesteld.
Gericht op het behoud van werkgelegenheid, van de grote culturele
instellingen en van belangrijke
onderdelen van onze economie.
Deze maatregelen bereiken echter
niet iedereen. Wat te denken
van een Dorpshuis in een kleine
gemeenschap, of een klein theatertje. De lokale voetbalclub die door
het wegvallen van de barinkomsten
de eindjes niet meer aan elkaar
krijgt. Vaak vallen dit soort clubs,
die al nauwelijks vet op hun botten
hebben, buiten alle regelingen.
Dan dreigt op korte termijn sluiting,
terwijl zij nu misschien wel meer
dan ooit een cruciale rol kunnen
spelen in het stapsgewijs en verantwoord heropenen van onze samenleving.

“Gemeenten
willen wel, maar
kúnnen vaak
financieel niet
helpen.”
Dan wordt vaak als eerste naar
gemeenten gekeken, als eerst
verantwoordelijke om dergelijke
lokale gezelschappen overeind te
houden. Maar ook gemeenten
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zitten zelden ruim in de slappe
was. Grote tekorten maken het
onmogelijk om de financiële
helpende hand toe te steken. Zelfs
waar dat wel zeer wenselijk zou
zijn.

Noodfonds

Onze fractie vindt dat we dat niet
mogen laten gebeuren. Dat wij
als Provincie gemeenten moeten
ondersteunen bij het overeind
houden van hun sociale infrastructuur. Van hun culturele organisaties, dorpshuizen en hun verenigingsleven. Zodat als we straks
weer echt naar buiten mogen gaan,
er ook iets is om naar toe te gaan
om vermaakt, verwonderd, geïnspireerd of fit te worden.

“Noodfonds om
de ergste nood te
lenigen.”
Daarom zijn wij er trots op dat wij
met onze coalitie de motie Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur hebben ingediend, waarmee
wij 10 miljoen Euro in een fonds
hebben gestopt waar gemeenten
een beroep op kunnen doen om te
behouden wat voor hun gemeenschap belangrijk is. Een noodfonds,
dat voor de komende 3-6 maanden
kan bijdragen om de ergste nood
te lenigen en de overlevingskansen
te vergroten van de lokale clubs die
belangrijk zijn voor de mensen,
maar buiten de regelingen vallen.

Duurzamer

Naast deze motie voor de korte
termijn, hebben wij met de coalitie
een motie Economisch Herstel en
Duurzaamheidsfonds ingediend.
Een fonds van maar liefst
100 miljoen euro dat bedoeld
is als een stevige aanzet tot het
herstel van een economisch sterk
Noord-Holland. Een fonds waarmee nadrukkelijk ingezet wordt op
verhoging van de leefbaarheid en
de verduurzaming. Waar de werkgelegenheid hersteld wordt in alle
lagen, niet alleen aan de top. Waar
het onderwijs mee versterkt wordt
en daardoor goed aansluit op de
uitdagingen van de arbeidsmarkt
zodat onze kinderen een stevige en

gezonde toekomst tegemoet gaan.
Waarmee de noodzakelijke verduurzaming van onze huizen en de
omschakeling naar hernieuwbare
energie vooruit gestuwd wordt.
Kortom een fonds om NoordHolland na Corona niet alleen weer
op de been te helpen, maar juist
sterker, duurzamer en schoner uit
de crisis te laten komen.

Toekomst

Het aantal nieuwe besmettingen
neemt langzaam af, de IC’s lopen
voorzichtig leeg en de gezondheidszorg kan zich zo langzamerhand weer gaan richten op de volle
breedte van dat prachtige en dankbare vak. Maar Corona is nog lang
niet weg. Het heeft diepe sporen in
onze samenleving achter gelaten
en het risico van een tweede golf is
nog groot. Toch is onze fractie optimistisch gestemd. Wij richten onze
blik nadrukkelijk op de toekomst.
Een toekomst waarin we samen
met onze inwoners deze provincie
socialer, sterker, schoner en leefbaarder maken.

Samen

Een bekende uitspraak van
Winston Churchill is ‘never let a
good crisis go to waste’. Aan de
Corona-crisis is maar weinig
goeds. Als we al iets positiefs
kunnen aanwijzen, dan is het de
saamhorigheid van de afgelopen
maanden, de bereidheid rekening
te houden met elkaar en elkaar te
steunen. Hopelijk kan daarin het
fundament liggen voor een samenleving waarin ‘samen’ weer echt
leidend is.

Blijf gezond.
Zeker NU!
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...Even voorstellen...
Mijn naam
is Coby van
Berkum en
ik ben de
nieuwe
voorzitter
van de PvdA
– gewest
Noord-Holland.
Ik ben 63 jaar en woon in Amsterdam Noord. Ik ben getrouwd en
heb twee kinderen, Olga (33) en
Gijs (31).
Ik heb tot mijn 20ste in Oudorp
gewoond, bij Alkmaar. Mijn vader
werkte bij de Alkmaarse krant
als opmaker. Toen mijn vader
ziek werd, moest mijn moeder
kantoren schoonmaken. Ik ben
een echte “stapelaar”: van MBO
naar HBO en VO. Daarom heb ik
geleerd aan te pakken en goed te
kijken hoe je de verbinding maakt
met verschillende groepen. Ik ben
van nature een nieuwsgierig mens
en altijd leergierig om nieuwe
dingen te leren en nieuwe mensen
te ontmoeten.
Na mijn opleiding heb ik bijna der-

tig jaar in de Zaanstreek gewerkt.
Afgestudeerd als maatschappelijk
werker ben ik begonnen in een jongerencentrum. Later heb ik samen
met een groep collega’s de eerste
opvangroep voor spijbelaars opgezet: voor leerplichtige jongeren
die in het regulier onderwijs uit de
boot vielen. Ik heb veel gesprekken
gevoerd met deze jongeren. Daar
heb ik geleerd te luisteren, wat ik
heel erg goed kon gebruiken in de
politiek.
In Amsterdam-Noord ben ik
zestien jaar politiek actief geweest,
waarvan vier jaar als fractievoorzitter van de PvdA in de stadsdeelraad, acht jaar als bestuurder,
waarvan vier jaar als voorzitter
van het Stadsdeel. Ik vond het een
fantastische baan waaraan ik met
hart en ziel heb gewerkt. Ik heb me
erg ingezet voor de gemeenschap,
al moest ik soms ook moeilijke en
impopulaire beslissingen nemen.
(bijv. rondom decentralisatie van
de jeugdzorg en WMO). De laatste
vier jaar heb ik me bezig gehouden
met grote nieuwbouwprojecten

Wees lief voor elkaar
Na het zoveelste geweldsincident
in Amerika is ook in Nederland de
discussie over racisme en discriminatie weer opgelaaid. Mensen
gingen massaal de straat op om te
demonstreren voor een inclusieve
samenleving. Het mooie is dat de
groep mensen die zich uitspreekt
voor een inclusieve samenleving
en tegen racisme en discriminatie
steeds groter wordt.

ook uitspreken tegen racisme en
discriminatie. Waarin we de provincie oproepen om dialoogtafels te
organiseren met gemeenten over
discriminatie en racisme.
Ook willen we in ons Provinciehuis
een tentoonstelling organiseren
ter nagedachtenis en bevordering
van bewustzijn over onze koloniale
geschiedenis.

Motie

Als mensen hebben we nog steeds
een oerinstinct dat in ons brein zit.
Het in hokjes stoppen van mensen
en ideeën was immers ons overlevingsmechanisme als mensheid.
Goed, fout, wij en zij. Dit binaire
denken heeft ons als mensheid
beschermd en ervoor gezorgd dat
wij verder geëvolueerd zijn tot de
mensen van nu. Toch is het belangrijk om je hier bewust van te
zijn. Bewust te worden van gecon-

Op 1 juli herdenken we de afschaffing van de slavernij en bedenken
we hoe deze geschiedenis onze
toekomst kan verbeteren. Het zou
een dag moeten zijn die wij allemaal
zouden moeten herdenken en
vieren. In de laatste Provinciale
Statenvergadering van dit politieke
jaar is er met een ruime meerderheid een motie aangenomen waarin
we ons als Provincie Noord-Holland

Gelijke kansen

in Noord. Daarbij was het een
uitdaging de twee werelden
van het oude, soms kwetsbare
Noord (met veel lage inkomens)
en de nieuwe, meer welgestelde
Noorderlingen met elkaar te
verenigen. Ik ben als bestuurder
altijd veel op pad geweest, de
buurten en wijken in om contact
te houden met de “leefwereld”
van bewoners en ondernemers.
Twee jaar geleden kwam er een
plotseling eind aan mijn loopbaan als bestuurder in Amsterdam
en heb ik het Gewest leren kennen
als een echte vereniging van
betrokken en bevlogen sociaaldemocraten. Ik heb de kandidaatstellingscommissie voor de
Provinciale Staten mogen voorzitten en zo heb ik een goede inkijk
gekregen in het werk dat er in het
Gewest wordt verzet. Ik wil daar
als voorzitter graag mijn bijdrage
aan leveren en hoop de komende
tijd dan ook veel mensen en
afdelingen te leren kennen.
Ik kom graag langs als daar
behoefte aan is ...
Coby van Berkum
voorzitter gewestbestuur
Noord-Holland

ditioneerde beelden in ons hoofd
en vooral het gesprek aan te gaan.
Uiteindelijk willen we een NoordHolland waarin iedereen een plek
heeft en zichzelf kan zijn. Waarin
iedereen gelijke kansen krijgt en de
mogelijkheid heeft die te pakken.
Ongeacht waar je vandaan komt,
van wie je houdt, hoe oud je bent,
hoeveel geld er in je portemonnee
zit of waar je in gelooft. Hiervoor
zullen we open en eerlijk met elkaar
van gedachten moeten wisselen,
luisteren, praten en onszelf onderwijzen. Kennis is immers macht.
En mijn boodschap voor u tijdens
deze zomer: zoek elkaar op (op 1,5
meter), bevraag elkaar, sta open
en reflecteer. En zoals onze wijlen
burgervader van Amsterdam al zei;
‘Wees lief voor elkaar!’ Wij geloven
in een inclusief Noord-Holland waarin voor iedereen plek is, zeker nu!
Sandra Doevendans
Statenlid
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Leve het zaaltje!

Door Lars Voskuil - fractievoorzitter PvdA Provinciale Staten NH
Wie een halfjaar geleden
gezegd had
dat ik het nog
eens zou gaan
missen om in
een bedompt,
slecht geventileerd vergaderzaaltje met een plastic bekertje
slootwater-koffie te zitten praten,
had ik waarschijnlijk voor gek
verklaard. Nu, een half jaar Covid-19
quarantaine verder, verlang ik daar
regelmatig naar terug. En dan niet
zozeer naar de ruimte en zeker
niet naar de koffie, maar wel naar
het directe contact met mensen.
Herkent u dat?

Teamsen

De afgelopen maanden speelde het
politieke leven zich helemaal af op
schermen. In sneltreinvaart maakten wij ons nieuwe video-vergaderplatformen eigen en ontstonden
nieuwe vergaderregels en vergadergebruiken. Het leverde ook tal van
nieuwe woorden op. Wat te denken
van een ‘Zoom-fractie’ of even
’Teamsen’. Al snel werd ook
duidelijk dat er een verschil is

tussen ‘zien’ en ‘zien’. Zit je met
iemand aan tafel, dat hoor je de
woorden, maar je ziet veel meer.
Lichaamstaal spreekt boekdelen,
en dat deel van de bibliotheek
ontbreekt veelal met videobellen.
En dan heb ik het nog niet over
slechte verbindingen en haperende
apparaten.

Milieuwinst

Ondanks de negatieve kanten,
hebben we allemaal ervaren dat er
ook hele positieve kanten aan het
digitale-bijeenkomen zitten. Wat te
denken van de milieuwinst en veel
minder autokilometers om naar dat
vergaderzaaltje te komen? Inmiddels weten we allemaal dát het kan.
Wat onze fractie betreft maken we
in de toekomst een mooie mix,
van digitaal vergaderen waar dat
kan, en in persoon aanwezig zijn
waar dat beter werkt.

Grote beslissingen

De Staten zijn nu met reces tot
eind augustus wanneer wij ons
klaarmaken voor de tweede seizoenshelft. Een tweede helft waar
een aantal hele grote beslissingen
op de agenda staat. Wat te denken

van de vaststelling van de Regionale Energie Strategieën waarin
gezocht is naar plekken om nieuwe
windmolens en zonneparken aan
te leggen zodat we steeds meer
naar duurzame energie overschakelen. Of de nieuwe Omgevingsverordening die onder andere bepaalt
wat er mogelijk is op het gebied
van het gebruik én de bescherming
van ons landschap. Of de stikstofdiscussie die directe invloed heeft
op onze natuur, op waar we wel en
niet (betaalbare) woningen kunnen
bouwen en hoe de toekomst eruit
ziet voor onze agrarische sector.
Het openbaar vervoer, het stimuleren van het fietsgebruik en
verbetering van de duurzame
bereikbaarheid waar onze gedeputeerde Jeroen Olthof druk mee
bezig is. En laten we verbetering
van de leefbaarheid in Krommenie/Assendelft en Wijk aan Zee
niet vergeten, of het Tata-dossier.

Koffie!

Het wordt in de Staten een warme
herfst, met stevige debatten, verhitte discussies en marathonsessies
om de politieke verschillen te overbruggen. En heel veel bedompte
zaaltjes met liters slappe koffie.
Ha, lekker!
Fijne zomer, blijf gezond.
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Jeroen Olthof: onze nieuwe man in het
college van gedeputeerden door Bas Sepers - gewestbestuurslid
Op maandag 9 maart 2020 werd
als opvolger van Adnan Tekin
Jeroen Olthof geïnstalleerd als
gedeputeerde in Noord-Holland met
de onderwerpen bereikbaarheid
en mobiliteit, milieu, leefbaarheid
en luchtvaart in zijn portefeuille.

Wie is Jeroen?

Jeroen werd geboren in het revolutiejaar 1968 in Zaandam. Hij is
zijn hele leven woonachtig geweest
in Zaandam (binnen een straal van
500 meter rond zijn geboortehuis!).
Na de middelbare school volgde hij
een hbo-opleiding banken en verzekeringen. Qua sport had/heeft
hij een brede belangstelling
waarbij voetbal (verdedigende
middenvelder) centraal staat. Net
als vele Zaankanters was hij niet
blij met de fusie van Alkmaar 54 en
FC Zaanstad tot AZ. Later heeft hij
daarvoor “wraak” genomen door er
als wethouder sport voor te zorgen
dat het trainingscomplex van AZ
terugging naar de Zaanstreek.
Sindsdien is hij regelmatig te zien
op de tribunes van AZ.

Personalia

Jeroen is gehuwd en heeft drie
kinderen, waaronder een tweeling.
Jeroen voelt zich door en door een
Noord-Hollander van boven het
Noordzeekanaal. En bovenal een
Zaankanter waarvan volgens hem
een combinatie van onverschilligheid (het was niks, het is niks en
het zal nooit wat worden) en trots
op de eigen geschiedenis het
typerende kenmerk is. Zo zijn er
heel veel monumentenverenigingen in de Zaanstreek!

Jeroen en de PvdA

Afkomstig uit een gezin waarin
zijn vader werkzaam was in de
haven van Amsterdam en zijn
moeder als schoonmaakster bij AH
heeft Jeroen een scherp moreel
kompas ontwikkeld waarin het
bestrijden van ongelijkheid en het
bieden van kansen aan iedereen
(verheffing) centraal staat.
Maatschappelijk actief werd hij als
jonge vader in het wijkoverleg (als

voorzitter). Een sociaaldemocraat
van onderop! Geen partijtijger.
Pas in 2005 werd Jeroen lid van
de PvdA. Daarna ging het snel.
In 2006 in de gemeenteraad van
Zaanstad, in 2007 fractievoorzitter
en bij de verkiezingen in 2010
lijsttrekker. Hij werd vervolgens
twee perioden wethouder met
onder andere de volgende onderwerpen in zijn portefeuille: financiën, wonen, sport, monumenten,
sociaal domein en armoedebeleid.
Na die twee periodes voelde hij
dat het tijd werd weer wat anders
te gaan doen en werd hij in 2018
directeur bedrijfsvoering Jeugd
GGZ Noord-Holland, Rijnmond
en Utrecht. En toen kwam de optie
gedeputeerde langs...

Jeroen als gedeputeerde

Jeroen ervaart het als een hele eer
dat hij het ambt van gedeputeerde
mag bekleden. Hij is door zijn
collega’s met een open mind ontvangen. Als tussenlaag tussen Rijk
en gemeente heeft de provincie

een ander abstractieniveau dan
een gemeente. Jeroen ziet het als
zijn opdracht om in zijn denken en
doen de verbinding te zoeken met
de lokale politiek. Daartoe biedt
zijn portefeuille met onder andere
mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid zijns inziens alle ruimte.
Hij is blij met deze portefeuille
waarmee hij naar eigen zeggen
gaat over 60% van het geld van
de provincie en over 80% van de
problemen. Ook de luchtvaart valt
onder hem. Desgevraagd komt hij
graag een keer op een regiodag van
het gewest om het over Schiphol te
hebben!

Jeroen, heel veel
succes met je
nieuwe baan!
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Afscheid Rian van Dam na 8 jaar
voorzitterschap van het gewestbestuur
Door Mirjam van Musscher

Tijdens de laatste gewestelijke
bestuursvergadering is voorzitter
Rian van Dam op digitale wijze
afgetreden. Tijd om haar in levende
lijve te bevragen naar haar
ervaringen als voorzitter.
Ik tref haar in een vrijwel coronathuiswerkleeg gemeentekantoor
in Anna Paulowna, waar zij burgemeester is van de gemeente
Hollands Kroon. Over de vraag wat
ze als hoogte- of dieptepunten heeft
ervaren moet ze best even nadenken, terwijl haar achtjarige termijn
met 2 campagnes, het overlijden
van gedeputeerde Tjeerd Talsma
in 2016 en het voortijdig opstappen van gedeputeerde Adnan Tekin
onlangs toch echt geen kalm ritje
genoemd kan worden: “Nee, dat
klopt wel. De ziekte en het overlijden
van Tjeerd voelde heel dubbel, natuurlijk de emotie die je voelt terwijl je aan
de andere kant zakelijk moet zijn en
ervoor moet zorgen dat er weer een
opvolger komt. Dat was ook zo bij
het aftreden van Adnan, politiek een
juiste beslissing maar we verloren ook
een heel fijn mens en goede bestuurder. De campagnes waren altijd druk
en enerverend. Het leuke is dat er
altijd zoveel enthousiaste
partijgenoten meedoen en ook bij de
kandidaatstelling en selectie zijn er
zoveel leuke mensen die daaraan meewerken, daar krijg je energie van.”
Landelijk gingen we van 38 naar
9 zetels, hoe werkte dat door in de
provincie?

Rian van Dam in haar rol als
voorzitter op een ledenvergadering

“Bij de Provinciale- en
waterschapsverkiezingen
bleef de schade gelukkig
beperkt.
Maar de onvermijdelijke
inkrimping van het
partijbureau heeft er wel
voor gezorgd dat er veel
taken overgeheveld zijn
naar de gewestbesturen.
Dat ging voornamelijk
om scouting, opleidingen
en conflictbemiddeling.
Dat bleef wel zoeken hoe
dat vorm moest krijgen.
Je kunt goed gebruik
maken van de verenigingsstructuur maar het blijft
zo dat we werken met
vrijwilligers waardoor
eensluidendheid verwachten soms teveel
gevraagd is.
Ook onze reserve
leverden we in.
Dat kost wat speelruimte maar ook
financieel zijn we één partij. Het is
balans zoeken, conflictbemiddeling
bijvoorbeeld is wel typisch geschikt
voor een gewestbestuur omdat we
dicht bij de afdelingen staan, maar
‘opleidingen’ moet weer opgestart
worden.”

“ Het ledenpanel
is super, dat mag
veel meer
ingezet worden.”
Wat had je graag anders gezien?
“Voor politieke functies zijn er altijd
veel kandidaten maar voor het
bestuur helaas minder. Terwijl je daar
ook aan hele leuke en interessante
vraagstukken kunt werken. Zo ben
ik heel blij met de ontwikkeling van
het ledenpanel. De reacties van zoveel
mensen op bijvoorbeeld het verkiezingsprogramma was super. Je kunt met
een ledenpanel snel polsen wat je
achterban vindt, het is heel geschikt
voor grote thema’s en mag wat mij

betreft veel meer ingezet gaan worden.
Het zorgt voor betrokkenheid en
verbinding, je bereikt er leden mee die
niet naar dat zaaltje toe komen.”
Heb je nog een boodschap voor je
opvolger?
“Have fun! Investeren in de vereniging is niet hip maar het is wel de
basis van onze partij. Maar houdt het
vooral gezellig met elkaar. En natuurlijk blijven investeren in diversiteit en
oren en ogen open houden voor nieuw
talent.”
Als je terugkijkt, waar ben je
trots op?
“Dat we al die jaren bestuurlijke
verantwoordelijkheid hebben gedragen
in Provinciale Staten en de waterschappen. Er was altijd een goede en
constructieve samenwerking in de
fracties, men was stabiel, er waren
geen ruzies. Dat bewaken is ook de rol
van een voorzitter, je hebt geen politieke rol maar staat ‘ten dienste van’,
dat is voor mij de rode draad geweest
in de afgelopen 8 jaar.”
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Waterschap en volksgezondheid
Door Marjan Leijen - dagelijks bestuurder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Waterzuiveringsinstallatie in de Beemster

Denk je aan het waterschap, gaan
je gedachten naar dijken, sloten en
gemalen. Precies! Want belangrijke
kerntaken van het schap zijn waterveiligheid en de zorg voor voldoende
water - niet teveel en niet te weinig.
Maar waterschappen hebben ook
de zorg voor schoon oppervlaktewater, dat rechtstreeks invloed
heeft op de volksgezondheid en
overigens ook op dierenwelzijn en
de natuur.

vervolgens gezuiverd. Maar hoe
schoner de bron, hoe beter en
veiliger.

Riolering

Daarom werkt HHNK op meerdere
vlakken aan schoon water. Door
bijvoorbeeld natuurvriendelijke
oevers aan te leggen, maatregelen
in de landbouw te stimuleren om
te voorkomen dat vervuiling in het
oppervlaktewater komt en ook door

In de vorige eeuw nog, werd
afvalwater in de sloten en grachten
geloosd. Met alle nadelige gevolgen
voor mens, dier en plant van dien.
Om stank en ziektes te voorkomen
is men vanaf de tweede helft van de
vorige eeuw gaan rioleren.
Afvalwater vanuit huishoudens en
bedrijven wordt via leidingen afgevoerd en naar een rioolwaterzuivering (rwzi) getransporteerd. Daar
wordt het gezuiverd en tenslotte
geloosd op het oppervlaktewater.

“Hoe schoner de
bron, hoe veiliger
het drinkwater
is.”

Drinkwater

In veel delen van Nederland wordt
oppervlaktewater als bron gebruikt
voor drinkwater. Zo ook in NoordHolland. Het IJsselmeer wordt
gevoed vanuit de Rijn via de IJssel
maar ontvangt ook water dat het
gebied wordt uitgemalen, inclusief
het water dat door een rwzi weer
wordt geloosd.
Het IJsselmeerwater wordt door
PWN bij Andijk ingenomen. En

Waterzuivering in actie in Den Helder

op de rwzi’s het afvalwater - waar
nodig - extra te zuiveren voordat
het in het oppervlaktewater wordt
geloosd.
Voor dat laatste is HHNK bezig
met het opstellen van visie. Daarbij is de vraag op welke van de 15
rwzi’s we een extra zuiveringsstap
willen bouwen.
Nu is het namelijk nog zo
dat medicijnresten en andere
micro-verontreinigingen slechts
gedeeltelijk worden gezuiverd uit
het afvalwater. Ook lukt het ons
niet om alle nutriënten (stikstof en
fosfaat) uit het afvalwater te halen.
Afhankelijk van de locatie
van de rwzi en het ontvangende
oppervlaktewater kan dus gekozen
worden voor een aanvullende
zuiveringsstap.

Infectiegraad

En over gezondheid gesproken:
rwzi’s gaan ingezet worden om
de infectiegraad van Covid-19 te
monitoren. Dat kan omdat nietwerkzame restanten van het virus
via ontlasting bij de rwzi terecht
komen.
Ook kunnen we rioolwater gebruiken om bijvoorbeeld drugsresten te
meten en te zien waar de concentratie hoog is. Daar kan vervolgens
gericht preventie op gezet worden.
Zo zie je maar, hoe waardevol de
bijdrage van waterschappen aan
volksgezondheid is.
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Jaarverslag en Jaarrekening 2019
Door Martin Kip - penningmeester gewestbestuur

Nadat de boeken door Aukelien
Jellema en Linda Maasdijk waren
gecontroleerd is op de Algemene
Ledenvergadering van 16 mei 2010
de jaarrekening en het jaarverslag
2019 goedgekeurd.
Het jaar 2019 stond vooral in het
teken van de campagne voor de
verkiezingen van Provinciale Staten
en de Waterschappen. Er is een
mooie campagne gevoerd en dit
heeft ertoe geleid dat we als PvdA
ook in het dagelijks bestuur (weer)
onze zetel hebben ingenomen.
De afgelopen jaren hadden we flink
gespaard om ook deze campagnes
financieel goed te kunnen ondersteunen. In 2019 hebben we ruim
€70.000 hieraan uitgegeven.
In 2019 ontvingen we, als gebruikelijk, weer de jaarlijkse afdracht

van het Partijbureau, nadat we de
twee jaren daarvoor als ‘rijk’ gewest
hier geen recht op hadden.
In 2019 zijn we overgestapt naar
een digitale Provinciaal en worden
de verslagen van de vergaderingen
weer in eigen beheer uitgevoerd.

Als meevaller hadden we meer
inkomsten van bestuurders doordat nu ook meer PvdA leden
zijn opgenomen in het Dagelijks
Bestuur.
De inkomsten van het gewest lagen
in 2019 € 2.000,- onder de begroting en de uitgaven bleven eveneens € 2.000,- onder de begroting.
Hiermee houden we totaal €4.000
meer over dan gepland.
Dit bedrag voegen we toe aan onze
eigen middelen en komen daarmee
uit op een bedrag van € 38.000,-.
Daarmee behoren we zeker niet
meer tot de rijke gewesten.
Met de te verwachten resultaten
van de komende jaren zullen we
weer een buffer moeten opbouwen
om ook de volgende campagnes
financieel te kunnen ondersteunen.

Scouting en talentontwikkeling
Het gewestbestuur is zich met
digitaal panelonderzoek aan het
oriënteren hoe binnen de PvdA
Noord-Holland de scouting en
talentontwikkeling en de daarvoor
nodige introducties en opleidingen
verbeterd kunnen worden.
Scouting is een breed begrip en
draait met name rond de zoektocht naar nieuwe krachten en
nieuw talent. Het Gewest gaat
hierbij niet over één nacht ijs en is
voor de beantwoording van deze
vraag een samenwerking met Het
Rode Nest aangegaan. Het Rode
Nest is een onafhankelijke denken ontwikkeltank binnen de PvdA,
en zet daarvoor onderzoekpanels
in. Het daadwerkelijke actieplan
zal naar verwachting rond eind juli
verschijnen.
Het inmiddels verrichte panelonderzoek vond plaats onder drie
groepen: besturen van de afdelingen, de fracties en onder leden.
Die leden waren welbewust niet
alleen nieuwe leden, maar leden

die maximaal 5 jaar geleden lid zijn
geworden. Waarom deze drie?
Omdat we dan wel van alles kunnen gaan optuigen voor nieuw
talent, maar dat het niet kan
zonder een goede opvang en begeleiding in zowel de afdelingen en
fracties. En ook een goede afstemming en samenwerking. Hoe staan
deze er zelf voor, wat willen ze, wat
kunnen ze? Hetzelfde geldt voor de
nieuwe binnenkomers en dat zijn
we iets ruimer gaan zien dan alleen
hen die actueel binnenkomen.
Daaronder blijken ook vele jongeren. Door de drie onderzoeken is
daar nu heel goed zicht op gekregen.
Een tipje van de sluier, want de
afrondende rapportering en analysering moet nog plaatsvinden: De
behoefte aan verbetering van de
scouting, talentontwikkeling,
en geschikte opleidingen is groot.
De besturen van de afdelingen en
fracties zien dit wel als een ondersteuning van wat ze zelf (beter)
willen en kunnen gaan doen. Ook

in het kader van de scouting van
talent voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Een belangrijk deel van de onderzochte
leden geeft aan aan een verdere
introductie binnen de partij deel
te willen nemen, waaronder ook
het volgen van een opleiding.
En passant is er door de onderzoeken en deze exercitie veel
waardevolle bij-oogst gescoord,
onder meer hoe verder te gaan
met de interne democratisering
en ook ledenwerving en ledenbehoud. Ook de nodige informatie
over de wensen en behoeften van
afdelingen voor de ondersteuning
vanuit het gewest is beschikbaar
gekomen.
Wilt u op dit bericht reageren,
mail dan met Bert Breij, coördinator scouting, talentontwikkeling, opleidingen, campagnes NH
PvdA (bertbreij@xs4all.nl).
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Adviescommissie: schaf geborgde zetels bij
waterschappen af

Door Piet Oudega - bestuur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoewel we langzamerhand
gewend zijn om na rijk, provincie
en gemeente het waterschap als
de vierde democratisch gekozen
overheid te beschouwen, klopt dat
eigenlijk niet helemaal. Elk
waterschap kent namelijk naast de
algemeen bestuursleden die bij de
waterschapsverkiezingen worden
gekozen, ook nog zeven tot negen
leden die worden aangewezen door
belangenorganisaties. Dat is bij
wet geregeld. De provincie NoordHolland heeft dat aantal voor
Amstel, Gooi en Vecht en voor
Hollands Noorderkwartier op
zeven bepaald, zodat er nog 23
zetels via de verkiezingen worden
verdeeld. De zeven ‘geborgde
zetels’, zoals ze worden genoemd,
hebben zelfs recht op tenminste
één plek in het dagelijks bestuur.

Historisch

Dit systeem van geborgde zetels
gaat in wezen terug op de meer
dan 750 jaar oude historie van de
waterschappen, waarin aanvankelijk alleen de grondeigenaren en
later alle direct betrokkenen het
voor het zeggen hadden. Geleidelijk is dat aangepast naar de huidige
situatie, waarin bedrijven, natuurterreinen en ‘ongebouwd’ (lees: de
landbouw) nog slechts een beperkt
aantal zetels aanwijzen. Het blijft
echter heel bijzonder dat 23
bestuursleden door de bevolking
worden gekozen en daarnaast
zeven worden aangewezen door
belangengroepen. En het is dus
geen wonder dat daar regelmatig
discussies over worden gevoerd.
Begin van dit jaar heeft de regering
een commissie ingesteld om hier
opnieuw over te adviseren. In mei
was het adviesrapport ‘Geborgd
gewogen’ klaar en de commissie
Boelhouwer windt er geen doekjes
om: het systeem van geborgde
zetels moet worden afgeschaft. Het
past niet meer bij de ontwikkeling
die de waterschappen hebben
doorgemaakt. In deze tijd van
klimaatverandering staan niet
meer de eigen groepsbelangen
centraal, maar worden steeds meer
algemene afwegingen gemaakt.

Water en landbouw/veeteelt gaan hand-in-hand

Klimaatdiscussies, energiebesparing, droogte en wateroverlast
vragen om oplossingen voor de
lange termijn en nemen een steeds
belangrijker plaats in op de agenda.

“Het gaat nu om
oplossingen op
de lange termijn.”
Uit een onderzoek van de commissie
is bovendien gebleken dat binnen
de huidige fracties in de waterschappen voldoende aandacht voor
de afzonderlijke belangen bestaat.

Bij Hollands Noorderkwartier zitten
zelfs meer bestuurders uit de
landbouwsector binnen de gekozen
fracties dan in de groep geborgde
zetels. Bij het ‘stedelijke’ waterschap Amstel, Gooi en Vecht is dat
aantal uiteraard kleiner.
Verwacht wordt dat de minister na
de zomervakantie met een reactie
op het rapport komt. Daarna is de
Tweede Kamer aan zet. Als dit
advies uiteindelijk in wetgeving
wordt omgezet, zet het waterschap
na bijna acht eeuwen de laatste
stap op weg naar een totaal
democratisch gekozen vertegenwoordiging.

Waterberging en droogtebeheersing zijn actuele thema’s
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Uit de verenigingsraad
In de Verenigingsraad overleggen
enerzijds vertegenwoordigers van
gewesten, van samenwerkingsverbanden van afdelingen en van
grotere afdelingen met het
Partijbestuur (PB) over allerlei
zaken de PvdA als vereniging
betreffend. Daarbij valt te denken
aan de strategie van de vereniging, de begroting en jaarrekening
alsmede aan diverse onderwerpen
waarover de VR gevraagd dan wel
ongevraagd advies uit kan
brengen.

de Commissie Strategie en Ledendemocratie. De afgelopen jaren was
er herhaaldelijk sprake van (enige)
spanning in de verhouding tussen
PB en VR. Rond de jaarwisseling
zijn er enkele gesprekken in kleinere
kring gevoerd die de lucht behoorlijk geklaard hebben. Verder bouwen
aan de kracht van onze partij!
Financieel heeft de partij een
zware tijd achter de rug. De slechte
verkiezingsuitslag in 2017 was daar
debet aan. Sneller dan verwacht
zijn de financiën weer op orde
gekomen waarvoor de credits
uitgaan naar het Partijbestuur en
het Partijbureau.

Het gewest Noord-Holland is in
de VR vertegenwoordigd door
ondergetekende en Martin Kip.
Martin is ook lid van de financiële Gaandeweg is er ook weer ruimte
voor nieuwe initiatieven. Vanuit
commissie van de VR en ikzelf van de VR-Commissie Strategie en

In Memoriam: Adri Kemps
Door Erica Bastiaans - voorzitter zuid - kennemerland

Adri, waar zal ik beginnen? Januari
2011, PvdA Congres in Groningen,
de treinreis terug. Ik had Adri gehoord als Congres-afgevaardigde uit
Haarlem en sprak hem aan.
‘U komt ook uit Haarlem’. Het was
de enige keer dat ik u tegen hem
heb gezegd. Enthousiast zoals we
hem kenden vertelde hij over de
PvdA in Haarlem. ‘Een leuke afdeling hoor, je moet ook eens naar
een bijeenkomst komen’. Uiteindelijk hebben we vanaf het moment
waarop Adri in het afdelingsbestuur
kwam, november 2015, tot nu samen
in het bestuur gezeten.
Adri was van de strategie, van het
overzicht, van de grote lijnen, maar
hij vulde ook de enveloppen met
post voor leden zonder mailadres.
En hielp bij het beheer van het clubhuis. In de afgelopen jaren heeft hij
tijdens campagnes heel wat rozen
uitgedeeld. Energiek en
behulpzaam, niet alleen actief in de
afdeling Zuid-Kennemerland, maar
ook landelijk bij de Verenigingsraad, de financiële commissie, de
werkgroep Fondsenwerving, in het
Gewest Noord-Holland. En niet te
vergeten: Het Rode Nest.

Ledendemocratie, dat was het
onderwerp waar hij in de laatste
vergaderingen waarbij hij aanwezig
was, aandacht voor bleef vragen.
Met Adri heb ik wel eens gesproken
over ‘waarom de PvdA’. Uiteraard de
sociaal-democratie, maar ook een
partij met historie, een bestuurderspartij, en heel belangrijk voor hem:
een partij gericht op internationale
samenwerking. Vanaf begin jaren
tachtig was Adri actief in de solidariteitsbeweging met Nicaragua, het
land waar hij later ook woonde en
werkte. De afgelopen jaren was hij
één van de drijvende krachten achter
de Steungroep Nicaragua. Ook werkte
hij voor het Netherlands Helsinki
Committee als Senior Expert.

Ledendemocratie zijn rapporten
gemaakt ter bevordering van de
discussie over de (toekomstige)
identiteit van onze partij en over
de mogelijke instrumentatie van
de ledendemocratie. Mede in vervolg daarop is er zeer recent door
het PB een permanente werkgroep Ledendemocratie ingesteld
die als opdracht heeft besluitklare
voorstellen te maken ten behoeve
van het eerstkomende congres.
Vanuit de VR zullen Daan
Dankaart en ondergetekende
deelnemen aan deze werkgroep.
De vergaderfrequentie van de
VR is eens in de twee maanden.
Mochten er specifieke onderwerpen zijn waarvan jullie vinden dat
deze aan de orde zouden moeten
komen in de VR, dan verzoek ik
jullie mij dat te melden:
bassepers@hotmail.com of
0651495782.
Bas Sepers - bestuurslid

Binnenkort zou Adri na ruim vier
jaar aftreden als bestuurslid. In
die jaren schreef hij mee aan het
verkiezingsprogramma en organiseerde verschillende Politieke
Cafés. Hij was betrokken bij de
fusie tussen de afdelingen tot ZuidKennemerland. Ook was het Adri
die speciale aandacht vroeg voor
de Waterschappen. Zoals op zijn
rouwkaart staat ‘Geworteld in
rechtvaardigheid’. Dat hebben we
van dichtbij kunnen zien en ervaren. Het is nog niet voor te stellen
dat het afscheid nu definitief is.
Adri, hoe zal ik eindigen? We gaan
je ontzettend missen. Je lach, je
luide stem en je enthousiasme.
Hoe je contact had met jong en
oud. Je tomeloze inzet. En voor mij
je luisterend oor. Je was een geziene
en geliefde partijgenoot!
Op 22 april hadden we voor het
laatst contact via Whatsapp. Ik eindig
met jouw eigen mooie woorden:
‘Het is niet anders. Blij me opgenomen te voelen in de Rode
Familie en daaraan een bijdrage te
hebben mogen geven.’
Adri Kemps
18 januari 1955 – 13 mei 2020
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Werken aan leefbare dorpen en steden
Door Gert-Jan Leerink en Aukelien Jellema - statenleden

Wonen en werken staan in Wijk aan Zee op gespannen voet

Dat een goed draaiende, liefst
groeiende economie belangrijk is,
daar zijn alle partijen in de Staten
het over eens. Niet voor niets heette
het vorige coalitieprogramma
‘Ruimte voor groei’. Maar dat een te
eenzijdige nadruk op economische
groei ten koste gaat van de leefbaarheid in onze dorpen en steden
wordt veel minder breed gedragen.
Daarom hebben we als Statenfractie
deze periode van leefbaarheid een
speerpunt gemaakt; we gaan voor
een gezonde, en kwalitatief goede
leefomgeving voor alle mensen in
Noord-Holland.

Rook

In het IJmondgebied, Wijk aan Zee
in het bijzonder, is deze strijd
tussen economie en leefbaarheid
bijna letterlijk zichtbaar. Daar knokt
Tata als staalbedrijf met 9.000
werknemers om te overleven in
een sterk concurrerende mondiale
markt, en knokken bewoners onder
de rook van Tata om gezond en
zonder voortdurende overlast te
kunnen leven.

Balans

Politiek gaat altijd over het wegen
van belangen. Simpele oplossingen
zijn niet te geven, maar dat er
meer balans moet komen tussen
de economische belangen die Tata
vertegenwoordigt en de aanslag die

de staalfabriek doet op mens en
milieu staat voor ons als een paal
boven water. We zien de
‘programmatische aanpak Tata’ die
de provincie samen met de IJmond
gemeenten heeft gepresenteerd, als
een eerste stap om dit evenwicht te
herstellen.

“Niet alleen
schone lucht
maar ook
voldoende
woningen zijn
belangrijk.”
Ook het programma Gezonde
Leefomgeving zien we als zo’n stap.
Tijdens de coalitie-onderhandelingen hebben we ons als PvdA sterk
gemaakt voor een leefbaarheidsfonds waar uiteindelijk 13 miljoen
euro voor is gereserveerd. Het
Programma Gezonde Leefomgeving
vormt het beleidskader voor dit
fonds. Het programma richt zich
wat de PvdA betreft nog wel te
eenzijdig op de milieukant van leefbaarheid: schone lucht, maatregelen tegen geluidsoverlast, etc. Dat is
zeker belangrijk, maar leefbaarheid

van steden en dorpen gaat óók
over voldoende woningen zodat
kinderen als ze dat willen in hun
eigen dorp kunnen blijven wonen
en voor hun ouders kunnen blijven
zorgen. Over bereikbaarheid en
goed openbaar vervoer, over werkgelegenheid in de regio. Of over
voorzieningen en overlast van te
veel toeristen in Amsterdam en te
weinig in Enkhuizen of Den Helder.

Monitor

Het debat waar leefbaarheid écht
over gaat en waar we als Provincie
op willen sturen, gaan we de
komende tijd voeren als we gaan
spreken over het ontwikkelen van
een Noord-Hollandse Leefbaarheidsmonitor. Heb jij er ideeën
over?

Ideeën over
leefbaarheid?
Neem contact op met
Statenlid:

Gert-Jan Leerink
leerinkg@noord-holland.nl
of
Aukelien Jellema.
jellemaa@noord-holland.nl

In 2020 slaat de droogte
opnieuw toe

Door Bea de Buisonjé - DB-lid waterschap Amstel, Gooi en Vecht

De heftige regenval in de eerste
weken van juni leek de droogte
enigszins af te remmen. Maar
voordat we het neerslagtekort
(verdamping min neerslag) van 150
mm hebben weggewerkt, moet er
nog veel regen vallen. Bovendien
leveren stortbuien relatief weinig
soelaas, omdat het meeste regenwater snel afstroomt. De voorspellingen zijn niet positief, de zomer
is immers nog nauwelijks begonnen. En het is nu al het derde jaar
op rij met extreem droog weer. De
klimaatverandering wordt steeds
meer merkbaar.

Samenwerking

De waterschappen in West-Nederland hebben relatief nog weinig
problemen. Dat komt ook omdat
de waterschappen samenwerken
in Slim Watermanagement. Als
het ene waterschap te kort komt
dan helpen andere waterschappen
en Rijkswaterstaat mee om het op
te lossen. Zo heeft Rijkswaterstaat

om de droogte voor te zijn het peil
van het IJsselmeer in het voorjaar
al zo’n 5 cm hoger gezet. En dat
is een behoorlijk bak zoet water.
Daarnaast meten de waterschappen voortdurend de kwaliteit van
het water. Gaat die achteruit door
de verdroging dan grijpen ze in.

Deze noodmaatregel was in 2015,
2018 en 2019 ook al nodig, waardoor nu is besloten om een
permanente oplossing te bouwen.
Die is helaas pas eind van het
jaar klaar, zodat nu weer een
noodvoorziening nodig is.

“Bij verdroging
wordt er meteen
ingegrepen.”

In het grootste deel van NoordHolland kunnen we gebruikmaken
van water uit de Rijn. Dat is een
luxe die bijvoorbeeld het eiland
Texel niet heeft. Texel is helemaal
afhankelijk van regenwater. En als
die niet valt, ontstaat er dus een
levensgroot probleem. Al in 2014
is de initiatiefgroep Platform Texel
Water van start gegaan met als
doel initiatieven te stimuleren om
Texel klimaatbestendig te maken.
Het platform bestaat uit individuele vertegenwoordigers van partijen die allen belang hebben of
een rol spelen in het waterbeheer
(Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, de gemeente
Texel, Provincie Noord- Holland,
Waterleidingbedrijf Noord-Holland
(PWN), Rijkswaterstaat, Land- en
Tuinbouworganisatie (LTO), Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,
agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw, Texel Ondernemers Platform en het Zilt proefbedrijf). Het is goed om te zien dat
deze samenwerking leidt tot allerlei
innovatieve oplossingen die maken
dat het zoete water op Texel langer
wordt vastgehouden.

Zo heeft het Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht de Kromme Mijdrecht afgedamd om het mogelijk
te maken zoet water uit het
Amsterdam-Rijnkanaal richting
Amstel te pompen. Doel is onder
meer de natuurgebieden van de
Vinkeveense Plassen (Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht) en de Nieuwkoopse Plassen (Hoogheemraadschap Rijnland) zoet te houden.

Klimaatbestendig

Water vasthouden

De ervaringen uit voorgaande jaren
hebben gezorgd dat de waterschappen hun scope hebben verlegd.
Waar ze vroeger vooral bezig waren
regenwater zo snel mogelijk weg
te pompen om wateroverlast te
voorkomen, weten ze nu regenwater ook beter vast te houden.

Als het nog droger wordt gaan waterschappen dijken controleren
waarbij ook drones worden ingezet.

uitnodiging zaterdag 28 november 2020
Regiodag in Castricum

Het concept ‘Knarrenhof’ voor seniorenhuisvesting is erg populair.
Dit moderne ‘hofje’ staat in Zwolle.

Wij kijken uit naar onze eerste live

bestuurders van het gewest NoordHolland en bestuurders van woningbouwverenigingen uit samen na
te denken over ouder worden en
de vraag hoe het woningbeleid in
Noord-Holland hierop kan inspelen.

Het thema van de Regiodag: Ouder
worden en zijn en het woningbeleid
in Noord-Holland. Dit onderwerp
wordt verzorgd door het Provinciaal
Senioren Overleg.
Tweede Kamerlid John Kerstens is
bereid samen met het Provinciaal
Senioren Overleg en de aanwezigen
op deze Regiodag van gedachten te
wisselen.

Corona

Algemene ledenvergadering en
Regiodag na de Corona-uitbraak.
Zaterdag 28 november zijn jullie
van harte welkom in het Huis van
Hilde in Castricum.

Bestuurders welkom

Graag nodigen wij vooral ook

Een ander thema tijdens de Regiodag: de gevolgen van Corona voor
ons gewest. Wij zijn nog in gesprek
met een bestuurder, die
samen met ons de
gevolgen van deze crisis
in kaart wil brengen en welke
activiteiten wij vanuit het
gewest kunnen oppakken.
Jullie ontvangen nadere
informatie uiterlijk in de eerste
helft van november.

Mocht je zelf ideeën of voorstellen
hebben die aansluiten bij deze
thema’s, neem dan contact op met
het bestuur van het gewest NoordHolland.
Namens het bestuur
Thelma Pondaag, organisatie ALV
en Regiodagen
Farida Polsbroek, secretaris

regiodag
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Colofon
Aan dit nummer werkten mee: Erica Bastiaans, Coby van Berkum, Bert Breij, Bea de Buisonjé, Aukelien Jellema, Martin Kip,
Gert-Jan Leerink, Marjan Leijen, Mirjam van Musscher, Piet Oudega, Farida Polsbroek, Bas Sepers en Lars Voskuil.
Eindredactie en lay-out Mirjam van Musscher
Telefoon 06-515 32 469
Aanleveren kopij via mirjam@mus.nl

