
 

CAMPAGNEFLITS ZONDAG 18 FEBRUARI 2018 

Wat een energie 
Als secretaris en nu ook als tijdelijk voorzitter zie ik de mailtjes en appjes in de groepsapp en 
groepsmail heen en weer gaan. En ik kan u zeggen dat zijn er nogal wat. Ideeën en plannen vliegen 
heen en weer. Het campagneteam is met veel energie en bezieling gestart met de campagne en 
komt iedere zaterdagmorgen bij elkaar. Dan wordt er orde gebracht in de plannen en nieuwe 
afspraken gemaakt. Het campagneteam staat onder de bezielende leiding van bestuurslid Jan-
Herman Koller, lijsttrekker Grace Tanamal en fractievoorzitter Rob Smulders en bestaat uit tien 
leden, waaronder natuurlijk alle kandidaatraadsleden.  
 
Een belangrijk deel van de campagne wordt gevoerd via sociale media maar dat betekent niet dat je 
alleen een mobieltje nodig hebt. Er is nog veel meer te doen. Tal van activiteiten worden gepland en 
debatten worden voorbereid. Zo zien we onze kandidaatraadsleden terug in winkelcentra, op de 
zeepkist en in diverse debatten. Om de boodschap van de PvdA goed over te brengen, heeft iedere 
kandidaat een pitch voorbereid. Die treft u ook aan op hun individuele flyers. Waar u onze 
kandidaten  tegen kunt komen, ziet u op onze activiteitenkalender in deze nieuwsflits en natuurlijk 
op onze nieuwe website www.amersfoort.pvda.nl/agenda 
 
En dan nog dit. We gaan weer van alles uitdelen tijdens de campagne. Wat nieuw is dit jaar zijn een 
soort kunststofroosjes. Als je het roosje uitpakt blijkt het een handig tasje te zijn. Hoe we daaraan 
konen?  Via onze penningmeester Iris Homeijer. Iris heeft ze voor eigen rekening aangeschaft en aan 
het campagneteam cadeau gedaan. “Iris bedankt voor de sponsoring. Top”  
 
Dan rest me iedereen succes te wensen en we komen elkaar vast ergens tegen. Op naar een 
geweldige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op woensdagavond 21 maart. 
 
Vriendelijke groet, 
Ties ter Horst, voorzitter a.i. en secretaris PvdA Amersfoort 
  
 
 

http://www.amersfoort.pvda.nl/agenda


In deze Campagneflits  
 
ONZE KANDIDAATRAADSLEDEN 
Op 14 december 2017 is de kandidatenlijst van de PvdA Amersfoort definitief vastgesteld. Door de 
leden, wellicht was u erbij. Ieder kandidaatraadslid heeft zijn focus op een specifiek speerpunt uit het 
verkiezingsprogramma van de PvdA. Deze zogeheten pitches kunt u ook terugvinden op de website 
www.amersfoort.pvda.nl/wieiswie en op de individuele flyers die de kandidaten verspreiden. Om 
ook een gezicht bij hun naam te krijgen hebben we ze voor u op een rij gezet.  
  
VERKIEZINGSPROGRAMMA’S POLITIEKE PARTIJEN AMERSFOORT LANGS DE GROENE MEETLAT 
Milieudefensie Amersfoort heeft de programma's van de politieke partijen die in Amersfoort 
meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 getoetst op hun groene en 
milieuvriendelijke inhoud. Langs de groene meetlat gelegd. Het resultaat is bekend en gepresenteerd 
aan de politiek. Op de 1e plaats met de meeste groene punten is GroenLinks geëindigd. De partij 
heeft een goed uitgewerkt programma waarin natuur en milieu een belangrijke rol spelen! 
 
‘Op de 2e plaats eindigde de Partij van de Arbeid, eveneens met een goed uitgewerkt groen plan’. 
Wow daar zijn we trots op. Lees hier het artikel op de website van Milieudefensie Amersfoort  
 
AMERSFOORT KIEST! 
Amersfoort Kiest brengt in de periode van nú tot en met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 
2018 serieuze informatie, opvallende meningen en onmisbare nieuwtjes. De komende weken 
worden er in Amersfoort veel politieke debatten georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om 
de kiezers in de gemeente beter te informeren over de standpunten van de politieke partijen. Kijk of 
er een debat tussen zit dat je niet wilt missen. 
 
Komende debatten: 

 Woensdag 21 februari 2018 in Bibliotheek Eemland. Debat georganiseerd door BDU, RTV 
Utrecht en de bibliotheek. Aanvang 20.00 uur. 

 Donderdag 22 februari 2018  
Debatavond met mensen met een verstandelijke beperking, georganiseerd door Conny 
Kooijman, coördinator Themacafé Amersfoort voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Locatie: kerk De Kandelaar, Heiligenbergerweg 64. | 19.30-21.30 uur. 

 Woensdag 07 maart 2018. Het Woondebat in het Eemhuis, georganiseerd door de drie 
Amersfoortse wooncorporaties. Gesprekleider Mirjam Barendregt. Zowel raads- en 
fractieleden als corporaties krijgen de gelegenheid om zaken over de sociale huisvesting aan 
de orde te stellen. | 20.00 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. 

 Donderdag 08 maart 2018. ‘Groot Amersfoorts Lijsttrekkersdebat’ over Duurzaamheid, 
georganiseerd door de duurzaamheidsambassadeurs van Amersfoort. Gespreksleider: 
Marion van der Voort. Locatie: Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. De toegang is 
gratis. | 19.30-22.00 uur. 

 Woensdag 14 maart 2018. De 7e editie van ‘het Stadsdebat’, georganiseerd door studenten 
van de HU. De lokale politiek gaat met HBO- en MBO-studenten in debat met als thema 
‘Amersfoort studentenstad‘. De locatie en het programma volgen nog. | 15.00 uur. 

 Woensdag14 maart 2018. Bibliotheek Eemland: debat georganiseerd door BDU, RTV Utrecht 
en de bibliotheek. Aanvang 20.00 uur. 

 Donderdag 15 maart 2018. KAdE Café: Sportdebat, georganiseerd door ASF. | 20.00 uur. 
 
VALENTIJNSDAG 2018 
Wie PvdA zegt, zegt rode rozen. Wie rode rozen zegt, zegt Valentijnsdag. Dus stond het 
campagneteam van de PvdA afgelopen woensdag 14 februari aan het einde van de middag voor NS 

https://amersfoort.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/517/2018/01/Programma-PVDA.pdf
http://www.amersfoort.pvda.nl/wieiswie
https://www.youtube.com/watch?v=Huv93zcvj5A
https://milieudefensie.nl/lokaal/amersfoort/nieuws/programma2019s-politieke-partijen-amersfoort-langs-groene-meetlat-de-uitslag


station Amersfoort Centraal om rozen uit te delen. En natuurlijk om onze verkiezingsboodschap te 
vertellen. Ons echte verhaal vertellen want dat klopt.  
 

 
 
 

 
 
VALENTIJNSDEBAT 
Het Valentijnsdebat ‘Hart tegen hard’ werd afgelopen woensdag een avond vol vuur, hartstocht en 
passie. De Amersfoortse politici moesten zich verantwoorden voor vier jaar beleid. De 
verkiezingsprogramma’s werden tegen het licht gehouden. Wat zijn de partijen van plan na de 
verkiezingen van 21 maart." Jelle Koolstra, van het platform AmersfoortKiest.nl presenteerde het 
Valentijnsdebat. Hij legde de verschillende raadsleden het vuur aan de schenen. Onze raadsleden 
Rob Smulders en Harun Keskin spraken daar over de westelijke ontsluiting die er gaat komen. Over 



35% sociale huur bij bouwprojecten. Zeker zijn van goede huisvesting voor lagere inkomensgroepen. 
Niet bebouwen van de buitengebieden en het behouden groene contouren door deels hoogbouw 
toe te passen. Zeker zijn van leefbare wijken. Na de politiek was de bevolking aan zet en was er 
ruimte om kritische vragen te stellen aan de aanwezige politici.  
 

 
 
 
GRACE TANAMAL OVER WONEN EN ZORG 
Grace Tanamal is zeer helder in haar boodschap over wonen en zorg. De komende 5 jaar moeten er 
3000 nieuwe woningen worden gebouwd. 35% daarvan moet worden bestemd voor sociale 
woningbouw. Ouderen moeten in hun eigen buurt de kwaliteit van zorg krijgen die ze nodig hebben. 
Ze vertelt het in dit filmpje 
 
ROB SMULDERS OVER INNOVATIE EN WERK 
Rob Smulders is een fervent voorvechter van innovatieve maakindustrie. Hier vertelt hij hoe hij de 
Nieuwe Stad ziet 
 
WAT HEBBEN AMERSFOORTSE POLITICI DE AFGELOPEN 4 JAAR BEREIKT EN WAT ZIJN ZE NOG VAN PLAN?  

Op woensdagavond 24 januari sprak RTV Utrecht-verslaggever Kees Hoogendijk met de wethouders 
Fleur Imming en Hans Buijtelaar onder meer over de komst van de Westelijke ontsluiting die al jaren 
voor politieke onrust zorgt, en er definitief komt. Fleur Imming sprak over de veranderingen in de 
welzijnssector en het woonbeleid in de stad. Maar bovenal werd duidelijk dat er een goede 
teamsfeer heerst binnen het huidige college en Fleur Imming liet er geen misverstand over bestaan 
graag nog 4 jaar door te gaan want het karwei is nog niet af.  
 
PAUL TANG EN AGNES JONGERIUS NAAR AMERSFOORT 
In een aantal gemeenten hebben PvdA afdelingen hun naam omgedoopt in een lokale partij. Na het 
verlies aan zetels in 2017 is in een aantal gemeenten de opvatting ontstaan dat de naam PvdA kiezers 
afschrikt. In Amersfoort zijn we er nog steeds trots op deel uit te maken van een Haagse club. Op 10 
en 17 maart komen respectievelijk Paul Tang en Agnes Jongerius, die beiden deel uitmaken van het 
Europese Parlement in Brussel,  naar Amersfoort on ons te steunen in de campagne. Het 
programma voor bede dagen is nog niet bekend maar we houden u op de hoogte. 

ACTIVITEITENKALENDER (KIJK VOOR INFORMATIE OOK OP WWW.AMERSFOORTKIEST.NL) 

https://youtu.be/SisfimKsgWY
https://www.youtube.com/watch?v=x5bpxyhn4ts
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1717618/
https://www.facebook.com/pvdaamersfoort/videos/1295477773887176/


Wanneer Waar Activiteit 

Woensdag 21 februari, 
19:30 – 21:00uur 

Lokaal Mediacentrum. KadEcafé Zin en onzin van kleine (lokale) 
partijen 

Donderdag 22 februari, 
17:30uur  

Stadhuis Amersfoort VAB-Vereniging Amersfoortse 
Bedrijven. 
Grace Tanamal en Rob Smulders 
zijn aanwezig 

Donderdag 22 februari,  
19:30 – 21:30uur 

Raadszaal Stadhuis Debatavond met mensen met 
een verstandelijke beperking. 
Grace Tanamal is aanwezig 

Zaterdag 24 februari Bibliotheek in het Eemhuis Onderwerp: Cultuur, Kunst & 
Festivals 

Woensdag 28 februari, 
van 17:00 – 19:00uur 

Groene Huis, Schothorsterlaan 
21, 3822 NA Amersfoort 

Op de zeepkist, Groenvisie 

  

 


