
 

 
 
CAMPAGNEFLITS ZONDAG 11 FEBRUARI 2018 
 
De Gemeenteraadsverkiezingen 2018 staan voor de deur! En ze worden voor de gemeentelijke 
politiek belangrijker dan ooit. Dus ook voor ons als PvdA. Als PvdA-lid heeft de lokale politiek 
ongetwijfeld uw interesse. Uit onderzoek blijkt echter dat Nederlanders veel minder betrokkenheid 
hebben en tonen bij de lokale politiek dan bij de landelijke. En dat is toch eigenlijk vreemd want veel 
taken zijn neergelegd bij de gemeenten.  
 
In Amersfoort waren de afgelopen 4 jaar belangrijke decentralisaties in de zorg, de 
verantwoordelijkheid van “onze “ eigen PvdA wethouder Fleur Imming. En dat heeft ze meer dan 
goed gedaan. In het Amersfoortse College  met D66, VVD en Christen Unie., wist ze haar plannen er 
keer op keer door te krijgen en ze munt uit in het maatwerk dat ze in individuele situaties toepast. 
“Laat het me weten en ik los het op”, is de grootste drijfveer in het werk van Fleur. Niet voor niets 
heeft ze de prijs voor meest succesvolle nieuwkomer in de gemeentepolitiek in 2014 ontvangen.  
 
In de coalitie hebben we de voorbije jaren ons linkse geluid flink laten horen. En dat willen we de 
komende 4 jaar graag weer doen. Vandaar dat we onze campagneactiviteiten al in november 2017 
zijn gestart. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 december 2017 kozen de leden  oud 
Tweede kamerlid  Grace Tanamal als onze lijsttrekker.  Met fractievoorzitter Rob Smulders en 
Raadslid Harun Keskin op de tweede en derde plaats van de verkiezingslijst en 5 sterke 
kandidaatraadsleden op de plaatsen 4 t/m 8 hebben we een bestuurlijk sterk en ervaren team klaar 
staan om ook na 21 maart het Amersfoortse beleid verder vorm te geven. 
 



 
 
 
Met deze campagneflits houden we u op de hoogte van alle activiteiten. Wie, wanneer en waar u ons 
kunt vinden. We gaan deze vanaf nu iedere week uitbrengen. We zijn nog steeds erg blij met uw 
lidmaatschap van de vereniging en kunnen uw hulp en ondersteuning  de komende periode zeer 
gebruiken. Het allerbelangrijkste is dat mensen gaan stemmen en ja, natuurlijk heel graag op de 
PvdA.  
 
Ga naar onze nieuwe website www.amersfoort.pvda.nl waarop u onze laatste nieuws en activiteiten 
kunt zien. Volg onze Facebookpagina PvdA Amersfoort https://www.facebook.com/pvdaamersfoort. 
En last but not least bezoek en steun ons in onze campagneactiviteiten. Die staan weergegeven in de 
agenda op onze website. En hebt u tips en adviezen voor ons, laat het ons zeker weten. Stuur een 
mail naar secretaris@pvda-amersfoort.nl 
 
Ik wens u een goede campagnetijd en reserveer woensdagavond 21 maart vast in uw agenda. De 
uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 is een spannende. Wees erbij! 
 
Vriendelijke groet, 
namens de Campagnecommissie  
Joycet Reinders 
 

 
 
 
 

http://www.amersfoort.pvda.nl/
https://www.facebook.com/pvdaamersfoort
mailto:secretaris@pvda-amersfoort.nl


In deze Campagneflits  

DE NIEUWJAARSRECEPTIE OP 18 JANUARI 2018 
Tijdens onze nieuwjaarsreceptie van 18 januari was de opkomst groter dan ooit. Het zegt ons dat 
onze leden zich nog steeds betrokken bij ons voelen en ons steunen. Daar zijn we erg blij mee. 
Tijdens de bijeenkomst in Speeltuin ‘Het Soesterkwartier” stelden alle kandidaatraadsleden zich met 
een korte pitch voor aan de aanwezigen. Fractievoorzitter Rob Smulders blikte terug op de afgelopen 
raadsperiode en is blij met de door de fractie en coalitie behaalde resultaten. Armoedebestrijding, als 
vanouds een belangrijk speerpunt van de PvdA,  krijgt steeds beter vorm. De Amersfoortse burger 
weet het Ombudsteam van de PvdA te vinden. En niet minder belangrijk, de Amersfoortse buurten 
worden veiliger en burgers krijgen meer gelegenheid hun eigen initiatieven te ontplooien. Tot slot 
nam lijsttrekker Grace Tanamal het woord. Zij lanceerde het verkiezingsprogramma  

De nieuwjaarsbijeenkomst werd afgesloten met de lancering van de nieuwe website 
www.amersfoort.pvda.nl. 

 

https://amersfoort.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/517/2018/01/Programma-PVDA.pdf
http://www.amersfoort.pvda.nl/


 
 
ZEKER ZIJN VAN GELIJKE KANSEN 
Dat is het persoonlijk verkiezingsthema van onze lijsttrekker Grace Tanamal. Wat Grace daaronder 
verstaat, leest u in dit artikel dat ze erover schreef voor de campagnekrant die binnenkort uitkomt.  
Ook de andere kandidaatraadsleden hebben ieder hun eigen verkiezingsthema. Dit thema nemen zij 
mee in hun campagne-uitingen en dit kunt u ook terugvinden op onze website 
 
SPEERPUNTEN 
Grace is de afgelopen tijd al zeer actief geweest. Met haar terugkeer naar Amersfoort heeft ze de 
banden met de stad weer flink aangehaald en zich ook al uitgesproken over de speerpunten 
waarmee ze de verkiezingen in gaat. Deze speerpunten zult u ook volop terug zien op onze 
campagnematerialen. 
 

ZEKER ZIJN VAN ZORG EN ONDERSTEUNING 
Toegankelijke en betaalbare zorg. Dichtbij, in je eigen buurt. Kwaliteit staat centraal. 

ZEKER ZIJN VAN EEN BETAALBARE WONING 
Betaalbaar wonen is een recht. 35% sociale woningbouw. De wachtlijsten snel omlaag. 

ZEKER ZIJN VAN EEN VEILIGE BUURT 
Bruisende buurten waar mensen zich veilig voelen. Ontmoetingsplekken voor jong en oud. 

 
MBO Amersfoort 
Op vrijdag 19 januari 2018 heeft PvdA Amersfoort fractielid Harun Keskin een gastles gegeven op het 
MBO Amersfoort in de Nieuwe Stad. Samen met Frans Prins van Groen Links en Roel Mulder van 
Actief heeft hij vragen van de leerlingen over de taken en verantwoordelijkheid van de lokale 
overheid beantwoordt.  
De groep van ongeveer 20 studenten waren goed op de hoogte over de taken en bevoegdheden van 
de Raad, maar vooral ook benieuwd naar de praktische kant van het lokale bestuur. Zo kwamen 
vragen als : “Wat zijn je persoonlijke beweegredenen geweest om in de politiek te gaan?” en “Hoe 

https://amersfoort.pvda.nl/3-2/verkiezingen/


kom je eruit met andere partijen wanneer de meningen en ideologieën ver van elkaar af staan?”. De 
belangrijkste conclusie was toch wel dat een goede samenwerking, zowel binnen als buiten het 
stadhuis, het allerbelangrijkste is om tot een goed resultaat te komen. 
 

 
 
HOOGLANDSE MAATJES 
De Hooglandse Maatjes is een hartverwarmend burgerinitiatief In Hoogland dat eenzaamheid onder 
ouderen wil tegengaan. Hooglandse Maatjes doet dit door ouderen actief te terzijde te staan en ze 
activiteiten aan te bieden. Zij organiseren ontmoetingen tussen mensen. Vaak hard nodig  in onze 
geïndividualiseerde maatschappij waar toch ook veel mensen zich alleen voelen. Bert Veenstra was 
vrijdag 26 februari in de Neng in Hoogland aanwezig en had deze middag leuke gesprekken met 
mensen van #indebuurt033 en ook met vrijwilligers uit andere wijken. Het was een goede 
netwerkbijeenkomst waar nieuwe contacten in het welzijns- en buurtwerk werden gelegd en 
ervaringen gedeeld.  
 
POLITIEK CAFÉ ‘GEZONDE SCHOLEN’ 
Donderdag 25 januari bezocht kandidaatraadslid Bert Veenstra het Politiek Café ‘Gezonde Scholen’ 
van de Amersfoortse Sportfederatie in KadECafe op het Eemplein. ‘Gezonde scholen’ is één van de 10 
speerpunten uit het plan van ASF ten aanzien van sport in Amersfoort. 
Drie sprekers voerden het woord over hoe belangrijk beweging en sport is voor kinderen en 
jongeren. Zij pleitten voor meer sport op (basis)scholen in Amersfoort. Politici en publiek konden 
hierop reageren. Vanuit ons verkiezingsprogramma kan de PvdA prima instemmen met de 
voorstellen om 3 uur per week onder leiding van een sportleerkracht, sportles te geven. ‘Playing for 
Succes’ is een bijlesproject waarbij in een grote sportaccommodatie of stadion kinderen worden 
geholpen met motivatie én zelfvertrouwen. Een derde voorstel is de ‘Daily Mile’. In zijn eenvoud een 
geweldig concept om de conditie van kinderen te verbeteren tijdens hun verblijf op school. Al met al 
was het een leerzame avond waarin aankomende en zittende raadsleden overeenstemming hadden 
over de gepresenteerde initiatieven. Zolang het niet over geld gaat klopt de uitspraak: ‘sport 
verbroederd’. 
 



 
Foto: nieuwe zwembad ‘Amerena Amersfoort’ 
 
 
POLITIEK CAFE HOOGLAND  
Donderdagavond 18 januari richtte PvdAmersfoort haar tafel in, in het ‘Politiek Café Hoogland’ in de 
Neng in Hoogland. Onze banner prijkte in vol ornaat achter de tafel. Hooglanders schoven aan en 
stelden hun vragen over Hoogland. Er bleek een raakvlak te bestaan tussen hulp aan ouderen door 
vrijwilligers van De Inham en het ombudsteam van de PvdA. Er zullen contacten om elkaar te 
versterken volgen en er werden alvast handzame tips uitgewisseld. Een gevoelig issue in Hoogland 
betreft het brandstofstation aan de Laan van Duurzaamheid en het verkeer op de Zevenhuizerstraat 
Opvallende eensgezindheid tussen de verschillende partijen werd duidelijk in het debat tussen de 
lijsttrekkers na afloop van het café. Iedereen is het erover eens dat er in Hoogland-West NIET 
gebouwd mag worden. Verder konden de Hooglanders gerust worden gesteld betreffende hun 
zwembad. Dit zal in de komende vier jaar worden gerenoveerd. 
Wilt u het Politiek Café terugzien? Ga naar https://amersfoortkiest.nl/eerste-politiek-debat-in-
hoogland 
 

 
 
 

https://amersfoortkiest.nl/eerste-politiek-debat-in-hoogland
https://amersfoortkiest.nl/eerste-politiek-debat-in-hoogland


 
 
 
AMERSFOORT KIEST 
AmersfoortKiest.NL  is een platform dat brengt serieuze informatie, aardige weetjes en onmisbare 
nieuwtjes in de periode van nú tot en met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 naar 
voren brengt. Amersfoort Kiest doet dat door het organiseren van debatten . Iedere zaterdagmiddag 
is er in de bibliotheek in het Eemhuis een bijeenkomst. Op zaterdag 3 februari is onze lijsttrekker 
Grace Tanamal in gesprek gegaan met Marijke Jongeman van de SP, Kijk hier naar het filmpje en volg 
de Facebookpagina van Amersfoort Kiest om op de hoogte te blijven van alle activiteiten.  
 
DOE-DEMOCRATIE 
Onder leiding van Kandidaatraadslid Dico Kuiper organiseerde de PvdAmersfoort een Pop-up café in 
het Stadscafé. Onder het genot van koffie en thee discussieerden 25 geïnteresseerden op 
woensdagavond 7 februari over doe-democratie. Welke mogelijkheden zijn er voor buurtrechten in 
Amersfoort? Lijsttrekker Grace Tanamal gaf tekst en uitleg bij haar initiatiefvoorstel buurtrechten in 
de Tweede Kamer. Vanuit haar ervaring met Buurtrechten in heel Nederland, gaat Amersfoort de 
komende jaren veel leren. Voor veilige en bruisende buurten waar bewoners baas zijn in eigen buurt. 
Statement van Grace over “Doe mee met de doe-democratie!” Wat kan de PvdAmersfoort doen om 
buurtbewoners meer kansen te geven om zelf initiatieven te nemen. Hoe kunnen we betrokkenheid 
en zeggenschap van buurtbewoners vergroten. 
Tijdens het pop-up café hebben alle aanwezige kandidaat raadsleden een korte pitch gegeven. Van 
werk, wonen, zorg in de buurt, tot bruisende en veilige buurten. De PvdAmersfoort gaat er voor; 
#ZekerNu! 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7fAwPDgzODU


 
 
 
 
 

 
 
 
NOTEER ALVAST IN UW AGENDA 
 
Woensdag 14 februari    Valentijnsdebat 
Zaterdag 17 februari   Amersfoort Kiest over wonen en ruimtelijke ordening 
Woensdag 21 februari    Lokaal Media Centrum 
 

 


