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Op een mooie winterse dinsdagmiddag in januari sta ik bij “onze” 
wethouder Fleur Imming op de stoep van haar gezellige woning 
in Schothorst waar ze samen met haar man en zoon woont.  Breed 
lachend doet ze open en heet mij gastvrij welkom. 

Fleur en ik kennen elkaar al lang. 
Ons gezamenlijke politieke leven 
begint in 2002 als we voor het 
eerst samen in de gemeenteraad 
zitten. Nu gaan we samen de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
2018  in. Ik als lijsttrekker en Fleur 
wil dolgraag haar zware portefeuil-
les wonen en zorg, verder vorm 
blijven geven. Ze heeft de basis 
gelegd  en wil het karwei afmaken. 
Samen voeren we weer strijd voor 
alles waar wij in geloven. Tegen 
de tweedeling in de maatschappij, 
voor rechtvaardigheid en gelijke 
kansen voor iedereen. 

Waar ben je trots op na 4  jaar 
wethouderschap?
Als beginnend wethouder dacht ik 
heel  even: “waar begin ik aan”. Ik 
zal nooit vergeten dat Danielle van 
Wijngaarden van de VVD aan mij 
vroeg of ik wel zeker wist dat ik dit 
zou aankunnen. Vanaf het begin 
was geen dag hetzelfde en ik vond 
dat alles wat ik deed belangrijk 
was.  Het gevoel dat ik het verschil 
kon maken voor de mensen die 
zorg en ondersteuning nodig heb-
ben. Ik ben trots op de wijkteams 
en de mensen met wie ik elke 
dag weer mag samenwerken. Zij 
inspireren mij en ik heb bewonde-
ring voor hun inzet, kennis en hun 
passie.  Samen hebben wij zorg 
dichtbij mensen in de eigen buurt 
gerealiseerd. Een goede basis om 
op verder te bouwen.

Wat zijn je grootste uitdagingen?
Alles heeft een keerzijde. 
Vraagstukken met betrekking tot 

de financiën en de Jeugdzorg zijn 
lastig. De jeugdzorg en de orga-
nisatie daarvan is verschrikkelijk 
belangrijk. Het is een samenspel 
tussen verschillende aanbieders 
en een tekort aan financiën. Dat 
loopt niet altijd even soepel omdat 
er ook verschillende zorgwetten 
bij betrokken zijn. Een deel van de 
betrokken wetgeving gaat buiten 
de gemeente om en dat maakt 
het soms ingewikkeld. Ik vind het 
ontzettend belangrijk dat kinderen 
op de juiste plek de juiste zorg 
krijgen. Het hele gezin is hierbij 
betrokken. Ik voel dit als een zware 
verantwoordelijkheid waar ik mij 
met hart en ziel voor inzet. 

Wat had je anders kunnen doen 
en wat heb je ervan geleerd?
Ik heb moeten leren om mijn 
ambitieniveau bij te stellen. Het 
kan gewoon niet allemaal tege-
lijk. Ik moet prioriteiten stellen en 
geduld hebben. Het duurt vaak 
veel langer dan ik zou willen en dat 
vind ik soms erg moeilijk. (Een van 
de ambtenaren heeft eens tegen 
Fleur gezegd dat ze altijd 200% wil 
en dat ze ook tevreden mag zijn 
wanneer het 100% is.) 

Welk initiatief van Amersfoortse 
burgers heeft indruk op je 
gemaakt?
Daar hoef ik helemaal niet 
lang over na te denken. In het 
Leusderkwartier staat  Wijkcentrum  
de Driehoek. Het  wordt beheerd 
door de organisatie Kwintes.  De 
Weekendtref wordt daar georga-
niseerd en is een ontmoetingsi-

Lijsttrekker Grace Tanamal in gesprek met wethouder Fleur Imming 

“Onder de indruk van al die Amersfoorters met 
zorg en aandacht voor elkaar”

nitiatief van en door mensen met 
een psychische kwetsbaarheid. Ik 
heb een enorme waardering voor 
de cliëntenraad en de gebruikers 
die daar met elkaar zoveel acti-
viteiten ondernemen. Zij hebben 
zorg en aandacht voor elkaar.  Ik 
sla geen nieuwjaarsreceptie  van 
de Weekendtref over! Ik kom daar 
heel graag en het is een van mijn 
drijfveren om me voor deze men-
sen in te zetten en met woning-
bouwcorporaties het gesprek 
aan te gaan. Mensen hebben een 
goede woonplek nodig en het is 
belangrijk om mensen met een 
psychische kwetsbaarheid niet te 
stigmatiseren. Vooroordelen zijn 
er veel en het is jammer dat het 
beeld niet altijd klopt met de wer-
kelijkheid. Vaak is het de onbe-
kendheid. Het zou fijn zijn wanneer 
meer mensen zich verdiepen in 
anderen  die kwetsbaar zijn en 
soms ondersteuning of zorg nodig 
hebben. 

Wat zijn je ambities voor de 
komende periode?
Er moet nog veel gebeuren, maar 
ik heb de basis gelegd. Er blijven 
nog genoeg vraagstukken over om 
me over te buigen. Ik zou heel 
graag willen dat er meer infor-
matiewinkels komen van “ In de 
buurt033”. Op mijn vraag wat men-
sen daar voor informatie kunnen 
halen is het antwoord van Fleur 
kort. “ALLES”. Een ander belangrijk 
punt dat ik absoluut wil aanpak-
ken is de schuldenproblematiek. 
Het geeft mensen verschrikkelijk 
veel stress. Het stapelt zich op en 
er komen deurwaarders aan te 
pas waardoor boetes e.d. weer 
oplopen en het steeds maar erger 
wordt. Als gemeente moeten wij 
hier nadrukkelijk een rol in gaan 
spelen. Ik wil  schulden van men-
sen overnemen zodat we zelf een 
afbetalingsregeling met hen kun-
nen treffen zonder deurwaarders 
en schuldeisers aan de deur. Het 
maakt dat mensen geen uitweg 
meer zien en daardoor  soms ook 
niet meer productief kunnen zijn. 
Ik wil mensen uit die vicieuze cirkel 
halen zodat ze schoon schip kun-
nen maken en verder kunnen met 
hun leven. 

Grace Tanamal

PvdAmersfoort.nl

Colofon
De PvdAmersfoort.nl is een uitgave van 
de PvdA afdeling Amersfoort ter gelegen-
heid van de gemeenteraadsverkiezingen 
op woensdag 21 maart 2018

Kijk voor meer informatie op 
www.pvdamersfoort.nl

zeker zijn 
van een veilige buurt
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Lijsttrekker Grace Tanamal: 

“Zeker zijn van gelijke
kansen voor iedereen” 
Na viereneenhalf jaar als Tweede 
Kamerlid in Den Haag actief te 
zijn geweest, ben ik weer  terug 
in  de Amersfoortse politiek. Voor 
mij  is Amersfoort  een prachtige 
stad waar armoedebeleid en zorg 
hoog op de agenda staan en waar 
ook veel aandacht is voor milieu, 
duurzaamheid en groene ener-
gie. Amersfoort bereidt zich voor 
op een klimaatneutrale toekomst. 
Geen wonder dat Amersfoort een 
stad is waar mensen willen wonen. 
Een belangrijk punt voor de PvdA 
is het realiseren van betaalbare 
woningen voor iedereen. Wat ons 
betreft kan er niet snel genoeg 
gebouwd worden zodat jonge-
ren en starters in de stad kunnen 
blijven wonen en niet jarenlang 
op een wachtlijst hoeven te staan. 
Daarom willen wij 35% sociale 
woningbouw in alle nieuwbouw-
wijken. Daar zetten wij op in. 
Ook in Amersfoort worden men-

Zeker zijn van ombudswerk 
in Amersfoort

Het ombudsteam van de Partij van de Arbeid in Amersfoort biedt 
mensen hulp bij zorgvragen en schulden. We staan mensen bij om 
uit de ellende te komen, al is dat moeilijk en weerbarstig. Zij bellen 
of mailen ons met een verzoek om hulp. We maken op korte termijn 
een afspraak om het probleem helder te krijgen. Vaak kunnen we 
mensen verwijzen naar de gemeente.

Het wijkteam is in de meeste gevallen de aangewezen partij om met 
de mensen in gesprek te gaan. Als het probleem ernstig en schijn-
baar onoplosbaar is, dan belt het ombudsteam met het wijkteam. 
Zeker als verhoudingen verstoord zijn, en dat komt nog wel eens 
voor, is het belangrijk dat mensen toch de hulp krijgen die ze nodig 
hebben. Zo nodig gaan wij samen met de cliënt, wijkteam en andere 
partijen om de tafel. Het ombudsteam is vaak in staat om de verhou-
dingen te normaliseren en conflicten te beslechten. Heel dankbaar 
werk als blijkt dat een cliënt dan weer verder kan.

Het ombudsteam helpt
Niet alleen in Amersfoort maar in heel Nederland leven 1,2 miljoen 
mensen, waarvan 400.000 kinderen, in armoede. Hiervan wonen 
er zo’n 4.000 in Amersfoort. 1 op de 9 kinderen in onze gemeente 
gaat met honger naar school. Mensen kiezen niet voor armoede en 
kinderen zeker niet. Armoede wordt vaak veroorzaakt door schulden, 
en schulden worden doorgaans veroorzaakt door een tekort aan 
inkomsten. Meestal heeft deze groep mensen hoge woonlasten ten 
opzichte van hun inkomen.

De Partij van de Arbeid wil daarom dat mensen met schulden worden 
ontlast en de hulp krijgen die ze nodig hebben. Hoe dit kan? Door 
als gemeente in ernstige gevallen de schulden over te nemen van 
mensen. De gemeente handelt dan de schuld met schuldeisers af 
en bemiddelt om de hoge boetes van deurwaarders en schuldeisers 
van tafel te krijgen of kwijt te schelden. En treft met de schuldenaar 
een afbetalingsregeling tegen een normaal rentetarief.

Dan hebben wij bereikt wat we graag willen: geen torenhoge kosten 
en boetes voor gezinnen die het toch al moeilijk hebben. En kinde-
ren gaan dan, mét een boterham op, naar school.

Ombudsman PvdAmersfoort, Bert Veenstra

sen ouder en hulpbehoevend. 
Minimaal 1 op de 7 werkenden 
is mantelzorger. Dat kan zwaar 
zijn en daarom verdienen zij onze 
waardering en ondersteuning. 
Mantelzorgers zijn onmisbaar.  Als 
woordvoerder mantelzorg in de 
Tweede Kamer  heb ik gereali-
seerd dat werkende mantelzor-
gers zorgverlof mogen  aanvragen 
voor iedereen met wie zij een 
sociale relatie onderhouden en 
niet meer alleen voor familie in de 
eerste graad. Op die manier kun 
je de zorg met veel meer mensen 
delen. 

Door een wijziging van de wet 
aanpassing arbeidsduur hebben 
we ervoor gezorgd dat  mantel-
zorgers voor een bepaalde perio-
de het  aantal uren dat zij werken 
kunnen  verlagen. Wanneer het 
verlenen van mantelzorg niet lan-
ger nodig is kunnen zij weer terug 

naar het oude aantal uren.  Een 
belangrijke wijziging in de wet 
waar we in Amersfoort veel meer 
bekendheid aan gaan geven. 
Ik houd al van Amersfoort sinds 
ik er in 1972 ben gaan  wonen. 
Ik ben jarenlang maatschappelijk 
actief geweest in de stad voor 
ik in 2002 in de gemeenteraad 
werd gekozen. Ik wil me  graag 
weer inzetten voor zaken die van 
grote waarde zijn voor onze stad 
en  voor onze inwoners. Mensen 
moeten er zeker van zijn dat ze 
de zorg  en ondersteuning krijgen 
die ze nodig hebben en dat ze in 
een betaalbare woning kunnen 
wonen. Dat is een zekerheid waar 
iedereen recht op heeft. 
De tweedeling is groot in 
Nederland en ook in Amersfoort 
zien we verschillen tussen arm en 
rijk, oud en jong. Dat is zichtbaar 
in de wijken en op de scholen. 
Geen enkel kind mag zonder ont-
bijt naar school gaan en moet er 
zeker van zijn dat het muziekles 
mag volgen en kan meedoen aan 
sport. Daar gaat de lokale politiek 
over en dat maakt deze zo mooi 
en belangrijk. Dat we zelf kunnen 
beslissen  hoe wij de zaken in de 
stad met elkaar regelen.
Ik sta als mens en als gemeente-
raadslid dicht bij mensen wanneer 
dat nodig is. Het gesprek aangaan   
met diverse mensen, onderne-
mers en vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties  
vind ik belangrijk.  Dat doe ik van-
uit een oprechte interesse voor 
hun ideeën en zorgen.  Daarin wil 
ik als raadslid het verschil maken.

Ik hoop u snel een keer te ont-
moeten.

Grace Tanamal
Lijsttrekker PvdA Amersfoort

Wat heeft de PvdA de afgelopen raadsperiode bereikt?

Zorg en welzijn naar wijkniveau 
gebracht
De sociale wijkteams voor zorg 
en InDeBuurt033 voor welzijns-
activiteiten. Verder ook (sociale) 
basisinfrastructuur inclusief o.a. 
schuldhulpverlening.
Wijkcentra hebben altijd al aan-
dacht van de PvdA gehad, 5 wijk-
centra krijgen weer € 75.000 sub-
sidie In 2018/2019 zullen wat de 
PvdA betreft minimaal 5 nieuwe 
initiatieven volgen.

Om er voor te zorgen dat ieder-
een passende zorg krijgt is in het 
sociaal domein de Extra Sociale 
Reserve voor eventuele tegenval-
lers ingesteld en gevuld met €10 
miljoen.

Minimabeleid en armoedebestrij-
ding op de kaart gezet. 
Structureel jaarlijks € 90.000,- om 
het bereik te vergroten en drem-
pels die het gebruik van minima-
regelingen in de weg staan weg te 
nemen. Ook is er extra geld voor 
het minimabeleid gereserveerd, 
structureel € 740.000,- voor het 
stimuleren van sociale participa-
tie van kinderen uit arme gezin-
nen, incidenteel (2018 - 2020) € 
250.000,- voor de sociale partici-
patie van volwassenen. 

Stimuleren bouw sociale woning-
bouw en betaalbare woningen 
jongeren
Tot 2021 realiseren van 2000 
extra sociale huurwoningen en 

het beperken (tot zelfs helemaal 
niet meer) afstoten huurwoningen 
door corporaties. Daarnaast een 
percentage van 35 % sociale huur-
woningen verplicht gesteld bij de 
ontwikkeling van woningbouw op 
nieuwe locaties. Het budget voor 
facilitering van woningbouw is uit-
gebreid tot € 8,15 miljoen. 
Bedrijventerrein De Hoef wordt 
omgevormd naar een woon- en 
werkgebied. Samen met private 
partijen, bewoners en belangheb-
benden op zoek naar een nieuwe 
invulling van de wijk.

Binnenstad autoluw maken (pro-
gramma Stadshart, als vastgesteld 
beleid)
Doorrijdend verkeer (sluiproutes) 
zoveel als mogelijk onmogelijk 
maken. Voorrang voor de voetgan-
ger in de stad op de pleinen, inclu-
sief de Varkensmarkt die nu alleen 

dient als fietsenstalling. Verder ook 
de binnenstad parkeerluw maken 
in samenspraak met de bewoners 
in de vorm van een pilot op het 
Spui en deel Muurhuizen.
In het algemeen meer ruimte voor 
levendigheid, groen en speelmo-
gelijkheden kinderen.

Ouderen
Voor ouderen, en fysiek beperk-
ten, hebben we (als buurtinitiatief) 
vrijwilligersvervoer met elektrische 
buurtmobiel opgezet in Schothorst/
Zielhorst. In de komende tijd willen 
we dat dit uitgebreid wordt naar 
het Soesterkwartier en andere nog 
nader te bepalen wijken.

Duurzaamheid
We hebben locaties voor zon-
ne-energievelden en windmolens 
vastgesteld. Initiatiefnemers kun-
nen nu samen met bewoners aan 

de slag. Samen met bewoners 
hebben we de groenvisie opge-
steld. Hierin hebben we gezamen-
lijk opgetrokken met GroenLinks, 
D66 en SP. Samen met GroenLinks, 
ChristenUnie en CDA hebben we 
de klimaatkadernota ingesteld. Dit 
betekent dat bij de jaarlijkse finan-
ciële kaders altijd gekeken wordt 
naar de klimaatbegroting ter ver-
mindering van de Amersfoortse 
CO2 uitstoot.

Op verschillende terreinen heeft de PvdAmersfoort, de afgelopen 
jaren, zaken voor elkaar gekregen, al dan niet in samenwerking met 
andere partijen uit de coalitie en oppositie.

Zeker zijn 
van een 

veilige buurt
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Interview met fractievoorzitter Rob Smulders 

“Er is nog veel te doen en voor te 
knokken in deze prachtige stad”

Welke onderwerpen vind je belang-
rijk? Is het mogelijk je met elk onder-
werp in de stad bezig te houden? 
“Eigenlijk zijn alle onderwerpen van 
belang voor de stad. Je moet wel zelf 
keuzes maken in  samenhang met 
wat van belang is voor onze bewo-
ners. Voor mij en onze partij zijn 
betaalbaar wonen en goede zorg 
voor alle inwoners heel belangrijk. 
Maar daarnaast heeft wat er speelt 
in de wijken ook mijn volle aan-
dacht. Zo mooi om te zien welke 
initiatieven daar bewoners ontplooid 
worden. Milieu en duurzaamheid in 
combinatie met werkgelegenheid, 
hebben mijn persoonlijke interesse. 
Dit zijn niet altijd de meest in het 
oog springende zaken als ruimtelijke 
ordening, de aanleg van wegen en 
gebouwen, maar het zijn wel de the-
ma’s die spelen in de wijk en in de 
buurt. Thema’s  die zeer belangrijk 
zijn om van Amersfoort in 2030 een 
energieneutrale stad te hebben. Een 
stad die zich bekommert om het wel-
zijn en het geluk van haar inwoners.”

Welke zaken spelen er op dit 
moment prominent?
“Op dit moment lopen we naar 
de verkiezingen toe en zie je dat 

Gedicht
Voormalig stadsdichter Nynke Geertsma heeft verschillende odes 
aan de stad geschreven. 
Een van haar mooiste is “Jouw stad, mijn stad”.

Jouw stad, mijn stad

partijen zich profileren op hun 
eigen thema’s. Dat zien we nu bij 
de inrichting van het stationsge-
bied met fietskelder en tunnel, 
bij de rotonde De Nieuwe Poort 
bij het Eemplein en bij parkeer-
problemen in en rondom de stad 
(Jeruzalem) Ik ben blij dat we in 
het sociaal domein een reserve van 
10 miljoen hebben kunnen reali-
seren. Dat is van groot belang om 
goede zorg te kunnen garande-
ren. De Buurtmobiel voor vervoer 
van ouderen die zich eenzaam en 
soms geïsoleerd voelen, hebben 
we als wijkinitiatief in Schothorst 
en Zielhorst kunnen ondersteunen. 
De bedoeling is dat er een uitrol 
naar andere wijken kan komen. 
Voor een 5-tal wijkcentra zijn nu 
financiële middelen vrijgemaakt 
om te garanderen dat zij door kun-
nen gaan met hun belangrijke acti-
viteiten in de wijk. 

Hoe gaat het eruit zien na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
21 maart?
Dat is voor de meeste partijen 
altijd een verrassing, ook voor 
ons. De landelijke partijen worden 
vaak beoordeeld op het lande-

lijke beeld en helaas minder op 
zaken die in de stad hun aandacht 
hebben. Voor ons is het belang-
rijk op het gebied van veiligheid 
en leefbaarheid, dicht bij de men-
sen in de wijken te staan en hun 
gebruik te laten maken van hun 
‘Right to Challenge’.  Als we na de 
Gemeenteraadsverkiezingen op 
21 maart voldoende zetels in de 
Raad behalen, wil de PvdA haar 
verantwoordelijkheid weer nemen 
en de stad zeker verder besturen 
met onze huidige wethouder Fleur 
Imming die het in de afgelopen 
periode uitstekend heeft gedaan. 
Met oud Tweede Kamerlid Grace 
Tanamal als lijsttrekker en 6 andere 
zeer betrokken en geschikte kandi-
daat raadsleden zijn wij voorbereid 
op een nieuwe termijn.

Wat wil je dan bereiken de aanko-
mende periode?
Er is nog veel te doen en voor te 
knokken in deze prachtige stad. 
Zeker als je ziet dat er nog steeds 
echte armoede in onze stad bestaat 
en er lange wachtlijsten bestaan 
voor vele jonge woningzoekenden. 
Wat ons betreft moeten de wacht-
lijsten binnen afzienbare tijd met 
de helft omlaag. We kunnen dit 
bereiken door bij elk nieuwbouw-
project 35% sociale huurwoningen 
te bouwen. Daarnaast willen we 
goede voorzieningen voor sport 
en cultuurbeleving. En in 2030 een 
duurzame CO2-neutrale stad. Maar 
bovenal moeten inwoners kunnen 
rekenen op goede zorg dichtbij! 

Zeker zijn van een 

veilige buurt

Bruisende buurten 

waar mensen zich 

veilig voelen. Ont-

moetingsplekken 

voor jong en oud.

Als fractievoorzitter is Rob nu het gezicht van de PvdA in de 
Amersfoortse gemeenteraad en voert hij namens de fractie het overleg 
met de andere fractievoorzitters in de Raad. Hij heeft het fractievoor-
zitterschap van de PvdA overgenomen van Louis de la Combé die na 
de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart niet herkiesbaar is. De 
PvdA fractie heeft de afgelopen periode uitstekend werk verricht en  
gedurende deze raadsperiode een coalitie gevormd met D66, VVD en 
Christen Unie. 

 Het botst, het ratelt 
en het tiert.
Het klotst, het klatert 
en het viert.

Het spettert, sputtert 
en het spookt.
Het tettert, tuttelt 
en het rookt.

Het dartelt, dommelt 
en het dreunt.
Het spartelt, rommelt 
en het kreunt.

Het swingt, het drinkt,
het bakt, het breit.
Het wringt, het stinkt,
het bakkeleit.

Het is de voor 
wars van de tegen.
Het is de zon 
dwars door de regen.

Het is de hik,
de hak, de tak.
Het is de knik,
de mik, de mak.

Het is het zout 
naast zuur en zoet.
Het is het fout 
naast puur en goed.

Het is nu dit 
en morgen dat.
Het is de stad, 
jouw stad, mijn stad.

Er is een stad waar 
mensen willen wonen
Dat is de titel van het verkiezingsprogramma van de PvdAmersfoort 
voor de komende vier jaar. Een titel die verwijst naar het gedicht van 
Joke Smit (“Er is een land waar vrouwen willen wonen”).

Grace Tanamal noemt dit een inspirerende en passende titel; “want 
Amersfoort is een aantrekkelijke stad met diverse culturele voorzie-
ningen en met voldoende mogelijkheden om in het groen en op het 
water te recreëren. Samen met buurtbewoners willen wij werken aan 
veilige wijken waarbij  betrokkenheid en zeggenschap  leidend zijn en 
bijdragen aan buurtontwikkeling”. 

Belangrijk punten uit het verkiezingsprogramma zijn volgens Grace:
•  Zorg dichtbij huis in je  eigen buurt. Toegankelijk en betaalbaar.  De 

noodzaak van zorg en hulp staan centraal en niet de kosten.
•  Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd. De PvdA wil meer 

betaalbare woningen bouwen. Goed geïsoleerd en duurzaam o.a. 
door zonnepanelen.

•  Een schone en veilige  wijk waarbij meldingen van overlast en crimi-
naliteit snel worden opgepakt. Ontmoeting in de wijk bevorderen 
zodat bewoners elkaar kennen.

•  Nieuwe vormen van democratie waarbij burgers meer zeggenschap 
krijgen in hun eigen wijk .Zelf initiatieven nemen met een faciliteren-
de overheid. Werk maken van de Right To Challenge. 

Kijk voor het volledige verkiezingsprogramma op 
www.pvdamersfoort.nl
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Zij stellen zich aan 
u voor
Dat was een uitdaging voor de acht kandidaat gemeenteraadsleden 
en de kandidaat wethouder! Stel je voor aan iemand waarmee je korte 
tijd in de lift staat: een elevator pitch.
Een korte presentatie waarin je duidelijk maakt waar jij voor staat.
Op deze pagina leest u het resultaat.

ZEKER ZIJN VAN GEIJKE 
KANSEN VOOR IEDEREEN 

Amersfoort is een stad waar-
in mensen willen wonen. Als 
Tweede Kamerlid voor de 
PvdA heb ik mij de afgelopen 
4 jaar  sterk gemaakt de twee-
deling in de samenleving te  
bestrijden. Er gaan nog te vaak 
kinderen zonder ontbijt naar 
school. 

Ik wil dat iedereen de moge-
lijkheid heeft in een betaal-
baar en goed huis te wonen in 
een wijk waar je elkaar kent en 
waar je je veilig voelt. Een wijk 
waar plaats is voor iedereen en 
waar mensen met verschillen-
de achtergrond en herkomst, 
samenleven. Bruisende wijken 
waar  bewonersinitiatieven tot 
stand komen met nieuwe kan-
sen en mogelijkheden op het 
gebied van economie, zorg en 
welzijn. Daar wil ik mij samen 
met de Amersfoortse bewo-
ners  voor  inzetten.

Grace Tanamal, 
lijsttrekker PvdA Amersfoort

ZEKER ZIJN VAN EEN 
VERBONDEN SAMENLEVING 

Als raadslid en fractievoorzit-
ter hecht ik aan een authen-
tieke en transparante manier 
van besturen, die mensen bij 
elkaar brengt. Ik ken de stad 
inmiddels goed en ik weet 
hoe de wijken en buurten van 
elkaar verschillen en allemaal 
een eigen identiteit hebben. 
Ik wil de Amersfoortse wijk- 
en dorpsbewoners nog beter 
leren kennen en hen de weg 
wijzen in de besluitvorming 
voor initiatieven in hun wijk 
op het gebied van veilig-
heid, wonen, onderwijs, zorg, 
groen en leefbaarheid. 

Wat mij betreft gaan we met 
een gezonde gemeente-
begroting zo snel mogelijk 
zorgen voor de bouw van 
betaalbare sociale woningen, 
een sterke regionale econo-
mie voor werkgelegenheid. 
Een autoluwe, bruisende bin-
nenstad en voldoende mobi-
liteit voor ouderen. 

Op naar  een energieneutrale 
stad in 2030! 

Rob Smulders, 
nummer 2 op de kandidaten-
lijst van de PvdA Amersfoort

ZEKER ZIJN VAN WERK 

Als raadslid heb ik mij de afge-
lopen vier jaar sterk gemaakt 
voor de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid en voor 
een betere aansluiting van het 
onderwijs op de arbeidsmarkt. 
Vooral voor MBO-studenten 
op niveau 1 en 2 is dit zeer 
belangrijk. Ook wat betreft sta-
geplekken en de bestrijding 
van arbeidsmarktdiscrimina-
tie moeten we als gemeente 
het voortouw blijven nemen. 
Ik wil mij de komende 4 jaar 
vooral inzetten voor de bestrij-
ding van werkloosheid onder 
ouderen en bestrijding van de 
armoede waar ook werkende 
mensen mee te maken heb-
ben. 

Harun Keskin, 
nummer 3 op de kandidaten-
lijst van de PvdA Amersfoort

ZEKER ZIJN VAN EEN 
BETAALBARE WONING
Ik verricht ombudswerk voor 
de PvdA in Amersfoort omdat 
ik vind dat mensen die het 
moeilijk hebben geholpen 
moeten worden. Mensen moe-
ten zeker zijn van goede zorg, 
een veilige buurt en een dak 
boven hun hoofd. De PvdA 
wil nu snel sociale woningen 
bouwen. Voor de jongeren 
moet er toegang zijn tot goed 
onderwijs, ook voor kinderen 
van ouders met een smalle 
beurs. Daar zet ik mij voor in 
als ik in de gemeenteraad van 
Amersfoort kom. Solidariteit 
en rechtvaardigheid maken 
dat mensen voor elkaar zor-
gen, omzien naar elkaar. Naast 
mensen staan en strijden voor 
een veilig, sociaal en leefbaar 
Amersfoort.

Bert Veenstra, 
nummer 4 op de kandidaten-
lijst van de PvdA Amersfoort

ZEKER ZIJN VAN MEE 
KUNNEN DOEN
Voor mij is toegankelijkheid 
het sleutelwoord. Daar ga ik 
de komende vier jaar aan wer-
ken. Eén keer per vier jaar je 
stem kunnen laten horen, is niet 
genoeg. Mensen moeten meer 
mee kunnen praten. Daarom 
wil ik aan de slag met nieuwe 
vormen van democratie! Laat 
bewoners zelf organiseren wat 
bij hen past. Mensen weten zelf 
wat het beste is voor hun buurt. 
Geef hen meer de regie. Dat 
leidt tot de beste oplossingen. 
Toegankelijkheid betekent 
voor mij ook een goede bereik-
baarheid van de wijken en de 
binnenstad. Mensen moeten 
goed op hun werk kunnen 
komen en op een gemakkelijke 
manier hun sociale contacten 
kunnen onderhouden. Daarom 
wil ik samen met bewoners en 
lokale ondernemers werken 
aan slimme en schone mobili-
teitsoplossingen!

Gert Koudijs, 
nummer 5 op de kandidaten-
lijst van de PvdA Amersfoort

ZEKER ZIJN VAN HULP ALS 
DAT NODIG IS
Als ombudsvrouw voor de 
PvdA maak ik mij sterk voor een 
gemeente die geen enkele bur-
ger laat vallen. Ik zet mij in voor 
veiligheid, gelijkheid en recht-
vaardigheid en als raadslid zal 
ik de gemeente Amersfoort 
aanspreken op goed democra-
tisch functioneren en het leve-
ren van kwaliteit van zorg aan 
haar burgers. Dat betekent voor 
mij dat wachtlijsten voor een 
woning korter worden en dat 
mensen een betaalbare woning 
hebben. Goed onderwijs en 
kwalitatief hoogwaardige zorg 
en bestaanszekerheid voor 
iedereen. Het is mijn ambitie 
dat er naar elkaar wordt omge-
keken en dat iedereen de hulp 
krijgt die hij of zij nodig heeft. 
Dat alle talenten van mensen 
worden gezien en dat goed 
samenleven in de wijken, buur-
ten en straten van Amersfoort 
mogelijk is.

Annet de Raadt, 
nummer 6 op de kandidaten-
lijst van de PvdA Amersfoort

ZEKER ZIJN VAN BRUISENDE 
EN VEILIGE BUURTEN VOOR 
IEDER1!
De afgelopen jaren heb ik met 
geweldige buren gebouwd aan 
Verkeerstuin Amersfoort, de 
Wagenspeelplaats en speeltuin 
Amelie. Ontmoetingsplekken 
voor jong en oud voor het 
Soesterkwartier en ver daarbui-
ten. Daarbij heb ik ervaren wat 
een meedenkende overheid 
betekent. Als gemeenteraads-
lid  ga ik betrokken bewoners 
met initiatieven ruimte bieden 
en hen, waar nodig, met raad 
en daad ondersteunen, hun 
ideeën te verwezenlijken.. 
Ik ga voor bruisende buurten 
waarin het prettig wonen is. 
Bruisende buurten waar buren 
elkaar kennen en elkaar helpen. 
Bruisende buurten waar ieder-
een zich veilig voelt; met ruimte 
voor kinderen om te spelen, 
voor jongeren om elkaar te 
ontmoeten, voor harde wer-
kers en voor ouderen om te 
ontspannen, te werken en te 
wonen. Bruisende buurten met 
een buurthuis of een andere 
ontmoetingsplek.

Dico Kuiper, nummer 7 op de 
kandidatenlijst van de PvdA 
Amersfoort

ZEKER ZIJN VAN ZORG EN ONDERSTEUNING
De afgelopen jaren heb ik als wethouder de nodige veranderingen 
in de zorg moeten doorvoeren De wetgeving veranderde en de 
gemeente moest flink aan de bak. Maar het resultaat mag er zijn. Er 
ligt nu een stevig fundament voor goede zorg en ondersteuning in 
Amersfoort. De komende jaren wil ik graag de verantwoordelijkheid 
blijven nemen om de zorg nóg beter te maken en te organiseren 
zodat deze voor iedereen dichtbij en toegankelijk is. 
Ook op het gebied van wonen liggen er nog de nodige uitdagingen. 
We hebben een mooi begin gemaakt maar er moeten de komende 
jaren meer sociale woningen in een hoger tempo gebouwd worden. 
De wachtlijst moet omlaag zodat iedereen de plek krijgt die hij nodig 
heeft om goed te kunnen wonen. Kortom, het werk is nog niet af!

Fleur Imming, wethouder 

ZEKER ZIJN VAN DUURZAME 
ENERGIE

Ik wil me inzetten voor een 
beter klimaat en ik vind het 
belangrijk dat mensen betaal-
baar kunnen blijven wonen. 
Daarom is het noodzakelijk dat 
we meer gebruik maken van 
de mogelijkheden van zon-
ne-energie. De woningbouw-
coöperaties kunnen daarbij 
helpen door hun sociale huur-
woningen van zonnepanelen 
te voorzien. 

Dat is goed voor het klimaat 
en de kosten van energie gaan 
voor individuele huurders 
omlaag. Goed wonen blijft 
hierdoor ook in de toekomst 
voor hen betaalbaar. De eco-
nomie trekt aan, maar nog 
niet iedereen voelt dat. Goed 
onderwijs is zeer belangrijk en 
onze jongeren hebben een 
stageplek nodig om hun diplo-
ma te behalen. 

Als raadslid ga ik daar samen 
met de Amersfoortse onderne-
mers en scholen aan werken. 

Roel Holthuijsen, nummer 8 op 
de kandidatenlijst van de PvdA 
Amersfoort

Zeker zijn van een 

gezonde en groene 

leefomgeving

Duurzame energie. 

Schone lucht en 

groene zones. 

Kwaliteit van leven.
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