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CAMPAGNEFLITS ZONDAG 11 MAART 2018 
 
De campagnecommissie en programmacommissie gaan al in oktober 2017 van start. De eerste ideeën 
worden geboren. “Laten we een effectieve en vooral ook digitale campagne houden om meer mensen 
te bereiken”, en dat zijn we nu ook aan het doen! Al wekenlang staat er een PvdA-advertentie online 
bij De Stad Amersfoort en bij het AD. We maken filmpjes en foto’s en delen ze op onze nieuwe PvdA 
website www.amersfoort.pvda.nl en in de sociale media twitter en Facebook. Alles om maar extra 
zichtbaar te zijn. Dat vinden we nog niet genoeg en daarom hebben we een campagnekrant met 
persoonlijke flyers van de 8 kandidaatraadsleden gemaakt. De campagnekrant  wordt aanstaande 
woensdag 14 maart overal in Amersfoort (55.000 brievenbussen) bezorgd wordt.  En natuurlijk lopen 
we door de stad, staan we op de Varkensmarkt en delen we rozen uit op de NS-stations. 
 
De afgelopen week waren er heel veel verkiezingsactiviteiten en hield ik me tussendoor nog met de 
laatste fractievergadering en de laatste raadsvergadering bezig. In de laatste raadsvergadering van 
afgelopen dinsdag is er over veel onderwerpen nog een Besluit vastgesteld.   Over het raadsvoorstel 
om nu snel met de CO2-neutrale stad in 2030 te beginnen, hakken we op 27 maart alsnog de knoop 
door. Wel bijzonder dat er na 4 jaar politiek bedrijven een nieuwe tijd aanbreekt met andere thema’s 
op de agenda, een vernieuwde samenwerking met partijen én een nieuwe PvdA-fractie! We stevenen 
af op 21 maart en gaan er van uit dat we 4 tot 6 zetels kunnen halen. 
 
Er zijn al veel debatten geweest. Afgelopen woensdag was er het debat over wonen. Dit werd 
georganiseerd door de drie Amersfoortse corporaties Omnia, Portaal en de Alliantie.  De boodschap is 
duidelijk, er moeten minstens 10.000 woningen bij komen, liefst zoveel mogelijk sociale huur! De PvdA 
wil de groene gebieden niet opofferen maar vooral inbreiden op de Wagenwerkplaats, De Nieuwe 
Stad, Kop van Isselt, Vathorst-West en andere kleinere locaties. En waar mogelijk willen we de hoogte 
in bouwen.  
 
Deze week  was er ook een mooi debat over duurzaamheid in de Johanneskerk. Amersfoort wil in 
2030 CO2 neutraal zijn. Dat is echt een hele opgave die ook kosten met zich mee brengt voor mensen 
met een kleine beurs die nu al veel geld aan wonen en energie uitgeven. We willen duurzame 
woningen, wijken loskoppelen van het gas en andere hernieuwbare bronnen gebruiken. Van belang is 

http://www.amersfoort.pvda.nl/
https://twitter.com/?logged_out=1&lang=nl
https://www.facebook.com/pvdaamersfoort/


dat we alle inwoners van Amersfoort hier goed in meenemen! 
 
Zaterdagmorgen was er in de Koperhorst een mooi debat met ouderen over mobiliteit, kleiner wonen 
en kwalitatieve zorg dichtbij brengen. Echt heel interessant om te zien hoe de discussie gaat tussen 
betrokken ouderen en raadsleden van andere partijen. Op de website  www.AmersfoortKiest.nl staan 
mooie interviews met mensen die betrokken zijn bij de stad, zoals Cieka Galenkamp van de 
Voedselbank. Maar ook vind u er nieuws over Stadsring 51, Milieudefensie en initiatieven om een 
woonwijk op Zon en Schild te laten verrijzen zodat GGZ-zorg dichtbij de cliënten kan worden 
georganiseerd. Zelf had ik zaterdag in het Eemhuis een interview over ruimtelijke ontwikkeling en 
bezuinigingen op de GGZ.  
 
We sloten de dag gisteren af met Europarlementariër  Paul Tang. Het campagneteam liep samen met 
Paul en lijsttrekker Grace Tanamal door de Langestraat. Op de Varkensmarkt hadden we leuke 
gesprekken met mensen. Soms gaat het over verlies van vertrouwen in de politiek en vaak horen we 
ook “jullie zijn goed bezig, ik ga op jullie stemmen”. 
 
Maandag 12 maart gaan we de wijk in met Tweede Kamerlid Henk Nijboer. We spreken over sociale 
huurwoningen in Randenbroek en goedkope koop- en huurwoningen. Aanstaande woensdag vind in 
het Eemhuis het groot lijstrekkersdebat plaats en zaterdag 17 maart organiseert de PvdA een 
zorgdebat in het Sint Pieters en Bloklandsgasthuis in Vathorst. Grace Tanamal, Fleur Imming en Annet 
de Raadt zijn daarbij aanwezig. Houd Facebook, twitter en onze PvdA website 
www.amersfoort.pvda.nl in de gaten. 
 
Ik hoop u de komende week ergens te treffen! 
 

 
 
Rob Smulders, fractievoorzitter en nummer 2 op de kandidatenlijst van de PvdA 
 
In deze Campagneflits verder 
 
ONZE KANDIDAATRAADSLEDEN 
We stellen ze nog een keer aan u voor. Onze kandidaatraadsleden waarvan we graag willen dat u ze 
goed kent en onthoudt. U komt Grace Tanamal, Rob Smulders, Harun Keskin, Bert Veenstra, Gert 
Koudijs, Annet de Raadt, Dico Kuiper en Roel Holthuijsen momenteel overal tegen in de stad en dat 
blijft na 21 maart ook zo. Ieder kandidaatraadslid heeft zijn of haar focus op een specifiek speerpunt 
uit het verkiezingsprogramma van de PvdA. Deze zogeheten pitches kunt u ook terugvinden op de 
website en op de individuele flyers die de kandidaten verspreiden.  
 
Vandaag stellen we u graag voor  
 
BERT VEENSTRA, nummer 4 op de kandidatenlijst van de PvdA Amersfoort. 
Bert is de man van het debat. De sociaal democratische waarden staan hoog in zijn vaandel. Geen 
wonder dat hij diep bewogen werd door de eerste Banninglezing van Lodewijk Asscher op 21 februari 
in de Rode Hoed in Amsterdam. De lezing heeft Bert er toe aangezet maandagavond 12 maart in de 
Witte Vlinder aan de van Galenstraat 30 in Kruiskamp in Amersfoort een discussieavond te houden over 

http://www.amersfoortkiest.nl/
http://www.amersfoort.pvda.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Huv93zcvj5A
https://amersfoort.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/517/2018/01/Programma-PVDA.pdf
https://amersfoort.pvda.nl/wieiswie/
Banninglezing%20Bert.pdf


de boodschap van Asscher in de Banninglezing . De uitnodiging vindt u hier. Heel leuk als u aanschuift 
en meediscussieert. 
 

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 moeten 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 zorgen, omzien naar elkaar. Naast mensen staan en strijden voor een veilig, 
sociaal en leefbaar Amersfoort. 
 
Bert Veenstra, nummer 4 op de kandidatenlijst van de PvdA Amersfoort 

 
 

 
 
 
HARUN KESKIN, nummer 3 op de kandidatenlijst van de PvdA Amersfoort. 
Opgegroeid in het Soesterkwartier kent Harun de (allochtone) jongeren als geen ander. Hij geeft 
gastlessen op scholen om jongeren betrokken te krijgen bij de (gemeente)politiek. Hij zet zich 
onvermoeibaar in voor de afstand tot de arbeidsmarkt als zij die ervaren. Als sportman is het voor 
hem zeer belangrijk dat iedereen mee kan doen ongeacht leeftijd, afkomst en opleidingsniveau. Harun 
deed mee aan de verkiezing van beste raadslid van Nederland en is bij de laatste 50 geëindigd. PvdA 
raadslid Roy Bouten uit het Limburgse Horst aan de Maas  is als enig partijgenoot wel geselecteerd. 
 

ZEKER ZIJN VAN WERK  
 
Als raadslid heb ik mij de afgelopen 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 stageplekken en de bestrijding 
van arbeidsmarktdiscriminatie moeten we als gemeente het voortouw blijven nemen. Ik wil mij de 
komende 4 jaar vooral inzetten voor de bestrijding van werkloosheid onder ouderen en bestrijding 
van de armoede waar ook werkende mensen mee te maken hebben.  
 
Harun Keskin, nummer 3 op de kandidatenlijst van de PvdA Amersfoort 

 

Ledenavond%20Banning%20lezing%20Lodewijk%20Asscher%2012%20maart%202018.docx


 
 
DE CAMPAGNEKRANT 
Op woensdag 14 maart valt de campagnekrant op de deurmat van alle 55.000 Amersfoortse 
huishoudens en op de laatste dagen voor de verkiezingen delen we deze uit bij de Amersfoortse NS 
stations Centraal, Schothorst en Vathorst. Voor u hebben we de campagnekrant al op de website 
gezet. Lees hier het interview dat Gert Koudijs had met fractievoorzitter Rob Smulders.  
 
ONZE ACTIVITEITEN VAN DE AFGELOPEN WEEK 
 
WOONDEBAT 
Woensdag 7 maart werd in het Eemhuis het woondebat gehouden dat georganiseerd werd door de 
drie Amersfoortse wooncorporaties  Omnia, Portaal en de Alliantie. Onder leiding van gespreksleider 
Mirjam Barendregt kwamen aan de hand van stellingen de hoofdthema’s 1. voldoende en betaalbare 
woningen, 2. de duurzaamheidsambitie en 3. het huisvesten van kwetsbare groepen aan de orde. Zowel 
raads- en fractieleden als corporaties kregen de gelegenheid om zaken over de sociale huisvesting aan 
de orde te stellen. De boodschap is duidelijk, er moeten minstens 10.000 woningen bij komen, liefst 
zoveel mogelijk sociale huur! Fractievoorzitter Rob Smulders nam namens de PvdA deel aan het debat. 
De PvdA wil de groene gebieden niet opofferen maar vooral inbreiden op de Wagenwerkplaats, De 
Nieuwe Stad, Kop van Isselt, Vathorst-West en andere kleinere locaties. En waar mogelijk wil de PvdA 
de hoogte in bouwen. Lees hier het verslag van Rob.  
 

 
 
 

https://amersfoort.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/517/2018/02/pvda-amersfoort.pdf
Interview%20door%20Gert%20Koudijs%20met%20Rob%20Smulders.pdf
https://amersfoortkiest.nl/corporaties-bouwen-stad-is-nodig/
https://amersfoortkiest.nl/corporaties-bouwen-stad-is-nodig/
Woondebat.pdf


GROOT AMERSFOORTS DUURZAAMHEIDSDEBAT OVER DUURZAAMHEID 
Op donderdag 8 maart werd in de Johanneskerk aan de Westsingel onder leiding van Marion van der 
Voort het duurzaamheidsdebat gehouden.  Amersfoort heeft ambitieuze doelen gesteld om de stad 
schoner, groener en klimaatneutraal te maken. De doelen sluiten mooi aan bij het landelijke beleid: 
energiebesparing, zon- en windenergie, aardgasloos verwarmen, schone mobiliteit, en geen materiaal-
verspilling. Daarvan willen we samen de vruchten plukken. Minder verspilling bespaart geld, en 
duurzame oplossingen leiden tot nieuw ondernemerschap, schone lucht en minder vervuiling. Maar 
dat gaat niet vanzelf! 
 
Het nieuwe college van Amersfoort heeft de eervolle taak om ambities om te zetten in uitvoering, 
concrete plannen, afspraken en maatregelen. Welke rol nemen de partijen hierin als zij deel gaan 
nemen aan een nieuw college? Een leidende rol, een regiefunctie, of laten zij het aan de stad en markt 
over? Hoe gaan zij de plannen financieren, en hoe gaan zij bewoners, wijken, woningbouwcorporaties 
en bedrijven helpen om te verduurzamen? Gaan we er als stad op vooruit, ook economisch en sociaal? 
 
Namens de PvdA nam fractievoorzitter Rob Smulders deel aan het debat. Lees hier waar de PvdA in 
Amersfoort voor staat als het gaat om duurzaamheid.  
 
U kunt het allemaal teruglezen in ons verkiezingsprogramma op onze website 
www.amersfoort.pvda.nl.  
 

 
 
DEBAT OVER DE TOEKOMST VAN OUDEREN 
Zaterdagmorgen 10 maart werd door de KBO in Verzorgingshuis de Koperhorst een debat 
georganiseerd over de toekomst van ouderen. Wethouder Stegeman opende het debat. Thema’s die 
aan de orde kwamen waren mobiliteit, kleiner wonen en kwalitatieve zorg dichtbij brengen. Namens 
de PvdA deed Annet de Raadt het woord. Kijk hier naar de 2 minuten pitch van Annet over de 
speerpunten van de PvdA over het ouderenbeleid. Er is een nieuwe groep ouderen, dat is wel 
duidelijk. Vitale ouderen die op andere manieren wonen en recreëren. Ouderen die soms zelfs nog 
ouders hebben en waarvan niet vanzelfsprekend verwacht mag worden dat die mantelzorg volledig op 
zich nemen. Ouderen moeten kunnen blijven rekenen op hulp als ze dat nodig hebben. Lees hier hoe 
Annet het debat ervaren heeft.  
 
 

Duurzaamheidsdebat%20PvdA,%20Rob%20Smulders.pdf
http://verkiezingsprogramma/
http://www.amersfoort.pvda.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=QjSEsGUB55c
seniorendebat.pdf


 
 
EUROPARLEMENTARIÉR PAUL TANG ZATERDAG 10 MAART  IN AMERSFOORT 
Zaterdag 10 maart was PvdA Europarlementariër Paul Tang in Amersfoort. Als delegatieleider namens 
de PvdA in het Europees Parlement houd hij zich met name bezig met het economisch en monetair 
beleid, financiële regelgeving, belastingontwijking, budget, energie en innovatie. Geen gemeentelijke 
onderwerpen maar daarom niet minder interessant voor de bezoekers van de Amersfoortse 
binnenstad. Paul ging in gesprek met voorbijgangers en winkelend publiek. Op de Varkensmarkt ging 
Grace Tanamal voor de camera van Louis de la Combé met Paul in gesprek over duurzaamheid en hoe 
Europa Amersfoort daar bij kan helpen.  
 

 
 
NLDOET 
Op 9 en 10 maart organiseerde het Oranje Fonds NLdoet. Duizenden vrijwilligers in het hele land 
zetten zich deze dagen in om samen met anderen een vrijwilligersklus te doen of mensen een 
gezellige dag te bezorgen. Vrijwilligers zijn belangrijk voor de samenleving. Burgers die zich actief 
inzetten voor anderen en dit belangeloos doen wilden wij een blijk van waardering geven.  
 

Mikado, een peuterdagcentrum in de wijk Schothorst en onderdeel van de Amerpoort,  had op 
vrijdag 9 maart een groep vrijwilligers over de vloer. Een groep collega’s die de buitenboel aan het 
opknappen waren. Schilderen en klussen om de speelomgeving van de kinderen nog mooier te 
maken. Deze mensen en ook de medewerkers die zich elke dag vol passie inzetten voor de kinderen,  
hebben we die morgen bedankt met taart. Vertederende momenten op de leefgroepen waar de 
kindjes vooral oog hadden voor een speeltje dat speciaal voor hen was gemaakt door PvdA voorzitter 
a.i. Ties ter Horst.  Zelf gaan we ook nog een klus doen en daar komen we binnenkort voor terug! 

https://www.youtube.com/watch?v=Sqrgg4PAgcg


 
UITNODIGING DENK 
Vrijdagmiddag 9 maart maken lijsttrekker Grace Tanamal en voorzitter a.i. Ties ter Horst kennis met de 
nummers 1 en 2 van DENK die deze gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst meedoen. DENK 
neemt niet deel aan debatten en dat vind Grace Tanamal jammer. DENK heeft ons daarom een 
uitnodiging gestuurd om kennis te maken. Daarvan hebben we gebruik gemaakt.  

 
 
ACTIVITEITEN KOMENDE WEEK 
 
TWEEDE KAMERLID HENK NIJBOER KOMT OP MANDAG 12 MAART NAAR AMERSFOORT 
Henk brengt samen met Rob Smulders en Bert Veenstra een werkbezoek aan de nieuwbouwprojecten 
in Randenbroek. 
 
JONGERENDEBAT OP VRIJDAG 16 MAART 
Op vrijdag 16 maart organiseert de PvdA het Jongerencafé. Raadslid Harun Keskin en lijsttrekker Grace 
Tanamal gaan van 20:00 tot 21:00 uur met de jonge kiezers in gesprek over onder andere de Right to 
challenge. . Vanaf 21: 00 uur zetten zij het gesprek voort in het Stadscafé aan het Onze 
Lievevrouwekerkhof 3. 
 
LAST BUT NOT LEAST organiseert de PvdA op zaterdagmorgen 17 maart een ZORGDEBAT in Sint Pieters- 
en Bloklands Gasthuis in Vathorst.  Waarvoor bijgaand de uitnodiging. Als zorg, op welke manier dan 
ook, uw interesse heeft, zorg dan dat u erbij bent. We zien u graag! 
 

 

 

Uitnodiging Zorgdebat  

De zorg in Amersfoort: de gemeente sociaal aan zet 
Wat gaat goed en wat kan (of moet) er beter? 

Graag nodigen wij u uit voor het zorgdebat georganiseerd door  
de PvdA Amersfoort 

 
 



Op zaterdag 17 maart a.s. organiseert de PvdA Amersfoort een bijeenkomst over de 
zorg. De bijeenkomst begint om 10.00 uur (inloop 9:30uur) en wordt om 12.00 uur 
beëindigd. Aansluitend kunt u lunchen in het restaurant. 
 
Doelstelling is het ophalen van informatie over de zorg en het gesprek aangaan voor de 
nieuwe gemeenteraadsperiode 2018 – 2022. Bij grote veranderingen (zoals de 
decentralisatie van de zorg) is het van belang de vinger aan de pols te houden: wat zijn 
de ervaringen? Wat zijn de leerpunten? Maar ook, wat gaat er goed?  
Wij vinden het belangrijk om te horen wat uw ervaringen zijn. 

De bijeenkomst bestaat uit 3 onderdelen: 

1. Inleiding door zorgprofessionals: wethouder Fleur Imming, PvdA-lijsttrekker Grace 

Tanamal, RvB ouderenzorgorganisatie Hilverzorg Ben Hammer, regiomanager 

welzijnsorganisatie Inge Wellecomme en cliënt Edwin Ruyer. 

2. Muzikale intermezzo’s door de kleinzoon van Willy Alberti, Dennis Alberti. 

3. Een interactief deel door de inleiders met de aanwezigen. 

De bijeenkomst staat onder leiding van Annet de Raadt en Bert Veenstra, beiden 
kandidaatraadsleden voor de PvdA. In verband met de organisatie, horen wij graag of u 
komt. U kunt dit doorgeven aan Annet de Raadt: annetderaadt.pvda@gmail.com 

Informatie 

Waar:    Sint Pieters en Bloklands gasthuis, Wervershoofstraat 157, Amersfoort-Vathorst 
Wanneer: 17 maart 2018 
Aanvang: 9.30uur – 12:00uur 
Toegang: gratis 

U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Tot 17 maart ! 

Annet de Raadt, kandidaatraadslid PvdA Amersfoort  

 
EN ALS ALLERLAATSTE: EUROPARLEMENTARIËR AGNES JONGERIUS KOMT ZATERDAGMIDDAG  17 
MAART  NAAR AMERSFOORT 
Oud FNV-voorzitter Agnes Jongerius maakt namens de PvdA deel uit van het Europese Parlement in 
Brussel. Ze komt naar Amersfoort on ons te steunen in de campagne. Het programma voor die middag 
is nog niet bekend maar we houden u op de hoogte. 
 

 
 
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 

mailto:annetderaadt.pvda@gmail.com


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 u niet wilt missen. 
 

 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‘. Hal Eemhuis | 15.00-17.00 uur.  

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

 Donderdag 15 maart 2018. Een politiek debat om zoveel mogelijk jonge kiezers te motiveren 
om te gaan stemmen. Campus ROC Midden Nederland-Amersfoort, in de aula van locatie 
Disketteweg 10, Amersfoort | 10.00-11.00 uur. 

 Donderdag 15 maart 2018. KadE Café: Sportdebat, georganiseerd door ASF. Tijdens het 
Politiek Café gaan de Amersfoortse politieke partijen met elkaar in discussie over sport. De 
afgelopen maanden heeft de ASF verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarin steeds 
één of twee thema’s uit het “ASF 10 -puntenplan voor de sport” centraal stonden.| 20.00 uur. 

 

 
 
STEMWIJZER 
Test uw politieke voorkeur aan de hand van 25 stellingen. Vul de stemwijzer in. 
Laat ons weten wat eruit komt zodat we de Stemwijzer de volgende keer nog nauwkeuriger kunnen 
maken.  
 

21 MAART NADERT SNEL 
En natuurlijk willen we dolgraag dat u op de PvdA stemt. Ook als dat niet zo is, laat uw stem dan niet 
verloren gaan. Dat we in een democratie leven en een stem hebben, is onze grootste vrijheid. Als u 
geen mogelijkheid hebt zelfstandig naar een stembureau te komen, laat het ons weten. We komen u 
halen en brengen u weer thuis.  Even een mail naar secretaris@pvda-amersfoort.nl of een telefoontje 
naar 06 43 897 132 en we regelen het voor u. 

 
ACTIVITEITENKALENDER tot 21 maart 2018 
En natuurlijk hebben we onze eigen activiteitenkalender. Klik hier om te zien hoe onze agenda er de 
komende weken uitziet. Waar u ons kunt vinden en welke ervaringen we opdoen. En heeft u adviezen 
en ideeën? Laat het ons weten. Stuur een mail naar secretaris@pvda-amersfoort.nl. 
Kijk ook op onze website voor mee informatie en volg onze Facebookpagina 
 
DONATIE 

https://amersfoort.stemwijzer.nl/#intro
mailto:secretaris@pvda-amersfoort.nl
https://amersfoort.pvda.nl/agenda/
mailto:secretaris@pvda-amersfoort.nl
https://www.facebook.com/pvdaamersfoort/


Het zal u niet vreemd in de oren klinken. Campagnevoeren kost veel geld. Wij zijn l heel blij met uw 
structurele steun en hebben de afgelopen weken extra geld ontvangen van leden en niet-leden die 
ons een warm hart toedragen en de campagne van de PvdA willen steunen. HEEL VEEL DANK 
DAARVOOR!  
Mocht ú in de gelegenheid zijn ons extra te steunen dan stellen wij dat zeer op prijs. Ons IBANnummer 
is NL25RABO0117242438 t.n.v. PvdA Afdeling Amersfoort-Bunschoten. 
 
Met vriendelijke groet 
namens de campagnecommissie van de PvdA Amersfoort 
Joycet Reinders 
 

 

 

 


