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Gewestelijke ledenvergadering van 26 januari 2019 in Zeist 

Aanwezig 38 leden. 

René heet iedereen welkom. 

1. Vaststelling agenda.  

Zoals aangekondigd, we houden een minuut stilte ter nagedachtenis aan oud-

burgemeester Beverwijk en oud/wethouder Utrecht Will Velders. 

 

2. Het Jaarplan 2019. 

René leidt de discussie over het Jaarplan in. Hij noemt de drie verkiezingen die in 

aantocht zijn, en via die voor de provincie indirect ook ver de Eerste Kamer. Hij feliciteert 

Jopie Nooren met haar mooie plek op de lijst. 

Jopie haakt in op het Jaarplan, er zijn afdelingen waarbij we niet meer in de raad 

vertegenwoordigd zijn. Daar zakt de afdeling vaak in elkaar. Heeft het gewestelijk 

bestuur daar een taak in en wordt er ook provinciaal samengewerkt met groen Links en 

D’66. 

René neemt dat de vorige landelijke voorzitter samenwerking op links af hield maar nu is 

de tijd anders, het zou zeker een goede zaak zijn om de contacten aan te halen. 

Samenwerking in progressief verband kan dan een oplossing zijn. Jopie en Jelle IJpma 

bieden hun hulp aan en kunnen ervaringen inbrengen. 

In Wijk bij Duurstede wordt aan samenwerking gewerkt. In Woudenberg is ervaring in 

samenwerking met Groen Links. Afgesproken wordt dat het gewestelijk bestuur hierin 

het voortouw gaat nemen. 

Rob Muilekom merkt op dat je bij de campagne de grote verschillen ziet tussen 

afdelingen. 

Jan Reerink vult aan wat er rond scouting gebeurt. Hij noemt de taakverdeling tussen de 

drie leden van de scoutingscommissie. De commissie begon in de aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezing. Nu is er opnieuw begonnen, weer spelen verkiezingen een rol 

in de aandacht die er vanuit afdelingen is voor scoutingsactiviteiten. Het gaat om het 

ophalen van namen en ideeën en het melden van vacatures zodat er kandidaten 

genoemd kunnen worden. Als deze hernieuwde poging niet lukt geeft de commissie haar 

opdracht terug. Julie pleit nadrukkelijk voor aandacht voor diversiteit. 

Ook de gewestelijke adviesgroep ouderen heeft dezelfde ervaring met het benaderen van 

afdelingen. 

Bert Veenstra pleit voor het zoeken van mensen met een activistisch profiel om zo een 

verandering te bewerkstelligen. Je moet actief op zoek naar leden die aan te zoeken 

bent. 

Iemand heeft ervaring om mensen te benaderen op onderwerp, niet op mogelijke 

kandidaat stellen voor een functie. 
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Ook in Utrecht stad merkt men dat het moeilijk gaat om mensen te benaderen, daar 

wordt nu gepoogd om mensen te benaderen voor een projectteam op onderwerp. Laten 

we vooral ervaringen op dit onderwerp uitwisselen. 

Het Jaarplan 2019 wordt nu aangepast met de inbreng van Jan Reerink die per abuis niet 

aangekomen zijn. 

 

    3. Verslag 24 november 2018.   

Geen inhoudelijke opmerkingen, allen tekstuele. Daarmee vastgesteld. In het vervolg zal 

het aantal leden dat aanwezig was worden opgenomen. 

 

           4. Campagne. 

Bert Venstra geeft de aftrap. Er is een stijgende lijn zichtbaar, volgens Maurice de Hond 

zou het resultaat 10% kunnen worden. We moeten een energieke uitstraling laten zien, 

we moeten actievoeren. Neem een voorbeeld aan de speech van Frans Timmermans.  

Dee landelijke lijn is geen deals meer sluiten of in een gedoogrol zitten. Wat we goed 

vinden gaan we steunen. Richt je niet op onze vrienden aan de zijkant maar op de 

liberalen! 

Qua inhoud wonen, werk, onderwijs en zorg. We gaan voor mensen en niet voor 

bedrijven. 

Duurzaamheid is een issue zowel bij de PS als bij en de waterschappen. 

Vergaderen is voorbij, ga aan de slag, regel zaken, voer acties, maak je zichtbaar! Staat 

ook in regionale campagneplannen. Als je samenwerkt is er subsidie van ‘landelijk’ heel 

goed mogelijk. Bijvoorbeeld de rode slinger in IJsselstein en omliggende gemeenten. En 

rond het OV in Utrecht. 

Voor de verkiezingen veel de straat op, langs de deuren, met flyers. Zoek de thuisblijvers 

op, daar zitten veel mogelijke PvdA stemmers bij. Probeer de pers te halen, plaatselijk, 

regionale en landelijke pers. Sluit ook aan bij de persoonlijke campagnes van kandidaten. 

Focus op enkele onderwerpen. 

Bram Donkers helpt op sociaal mediagebied. Er is een google agenda met alle 

activiteiten, link wordt aangemaakt. Er zijn een paar landelijke dagen gepland: 17 

februari en 17 maart. 

Stel je leden op de hoogte. (14 maart Diederink Samsom in Lopik, 2 maart komt 

Lodewijk Ascher in Utrecht).  Ook de Jonge Socialisten zullen aangezocht worden om aan 

te haken. 

Bert noemt het materiaal dat nu aangemaakt wordt. Hij roept op om bij hem te melden 

wat en in welk aantal je dit kunt verstouwen. 

Als het om fysiek materiaal gaat ligt de inhoud er grotendeels en is niet veel meer aan te 

passen, in de digitale campagne is vanzelfsprekend wel veel meer mogelijk. 

 

 

   DE slogan wordt: ‘ Zeker zijn van een eerlijke toekomst.’  
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Nanda van Zoelen vult aan: Zij staat nummer 2 op de lijst voor waterschap HDSR. Het is 

belangrijk dat mensen ook voor het waterschap kiezen. Voor de stad is een heel andere 

aanpak nodig dan voor het platteland, dus veel regionaal ingevulde punten. 

Duurzaamheid is een belangrijk issue, bijvoorbeeld rond de waterzuivering. 

Energieopwekking uit het afvalwater en restproducten opnieuw gebruiken. 

Waarin onderscheidt de PvdA zich? Bijvoorbeeld rond de kwijtscheldingsregeling, wij 

pleiten voor behoud van deze regeling, wij kijken naar sociaal return.  HDSR heeft het 

hoogste percentage gehaald, boven de 6% waar landelijk de norm 5% is en die vaak niet 

wordt gehaald. 

Niet alle landelijke partijen doen mee aan de verkiezing voor het waterschap. Dat kan 

voor ons positief zijn (bijvoorbeeld voor SP-kiezers). Vanuit de zaal wordt gepleit om aan 

te sluiten bij de CO2 discussie en überhaupt laten zien wat we bereikt hebben. 

Gerjet Wisse vanuit Waterschap AGV: Amsterdam is een belangrijke stad voor dit 

waterschap (eerste 3 kandidaten), Gerjet is de eerste plattelands kandidaat. Regenproof 

maken van tuinen, omgaan met plastic flesjes. Er is een klimaatmars in Amsterdam. 

Aandacht voor het klimaat kan meer uitgevent worden. Er komt vanuit het waterschap 

een debat met alle partijen. Een aantal thema’s die Nanda noemde gelden natuurlijk ook 

in dit gebied. 

Rob van Muilekom vult aan over de PS-campagne. Utrecht is enorm populair, iedereen 

wil hier wonen. Maar waar ga je bouwen? En hoe zorg je ervoor dat wonen voor iedereen 

betaalbaar blijft. 

Binnen de provincie is het thema de Uithoflijn! Ook de komende weken gaat dit een rol 

spelen. 

Jan Reerink noemt voor HDSR het initiatief Sterke Lekdijk. De PvdA heeft een initiatief 

genomen om een waterbouwkundig bolwerk in te passen in de plannen.  

Gerjan Wisse noemt voor AGV het project de Vecht schoon, dat is afgerond. Verder de 

uitgangspunten voor bouwplannen in Amsterdam. 

 

5. Rondvraag: 

 

- Gevraagd wordt om ook aandacht te besteden aan het Waterschap Veluwe en 

Vallei.  

- Behoefte om nog eens terug te komen op de groene en rode contouren. 

 

Daarna ging de bijeenkomst over in de Nieuwjaarsbijeenkomst van gewest en afdeling 

Zeist met als sprekers Rob van Muilekom (lijstrekker Provinciale Staten verkiezing en 

Paul Tang (kandidaat voor Europa). 


