Nieuwsbrief PvdA Den Helder
Beste leden van de Partij van de Arbeid
Mei 2017. Hierbij ontvangt u de eerste
nieuwsbrief van 2017. In deze nieuwsbrief
staat informatie over de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
Tevens staat op de achterzijde de agenda voor
de ledenvergadering van 1 juni aanstaande.
Redactie:
Maja de Jong en Andrea van Herwijnen
Mail naar: pvdadenhelder1@gmail.com

1 mei 2017
Dit jaar hebben wij alle leden een speciale
1 mei kaart toegestuurd.

Jubileum
De heer Hans Kroonstuiver is dit jaar 65 jaar
lid van de PvdA. Het bestuur en wethouder
Trees van der Paard hebben hem op 1 mei j.l.
bezocht en hem de bij dit jubileum behorende
Dreespenning namens het hoofdbestuur van
de partij overhandigd.

gemeente vanuit de idealen van de PvdA. Wil
jij meebeslissen over (bijvoorbeeld) parkeren in
de binnenstad, bestrijding van armoede,
bereikbare zorg voor iedereen? Ben jij de
bevlogen buurtbewoner of ben jij juist het
financiële wonder die elke euro verantwoord
wil (laten) uitgeven? Stuur dan een mail voor
25 september 2017 naar het bestuur,
pvdadenhelder1@gmail.com, om je interesse
voor het raadslidmaatschap kenbaar te maken.
Een raadslid van de PvdA in Den Helder kent
vele
rollen.
Je
bent
een
integere
volksvertegenwoordiger die het belangrijk vindt
om de inwoners actief te betrekken bij het
gemeentelijk beleid. Je legt aan de inwoners
publiekelijk verantwoording af over dat beleid
en jouw opvattingen daarover. Je ziet het
bovendien als jouw taak om met anderen in de
gemeenschap, bijvoorbeeld maatschappelijke
organisaties, maar ook met fracties van andere
partijen, zaken voor elkaar te krijgen. Je toont
lef bij het kritisch volgen en controleren van het
college. Tot slot ben je een actief en solidair lid
van een fractie die collegiaal samenwerkt en
de ambitie heeft om de sociaaldemocratie in
Den Helder een stap verder te brengen.
Nieuwsgierig? Wil je meer weten? Kijk dan
voor het profiel van de PvdA-fractie en profiel
van PvdA raadslid op:
https://denhelder.pvda.nl/
Heb je twijfels of vragen over je mogelijke
kandidaatstelling, bel dan met de voorzitter via
0223-668848 voor een goede kop koffie. Dan
combineren wij het nuttige met het aangename
en bespreken wij alle vragen over een
mogelijke kandidaatstelling.
Heb je zelf geen interesse, maar ken jij iemand
die wij mogelijk kunnen overtuigen dan horen
wij dat ook graag. Wij zijn altijd op zoek naar
die onbekende mensen die ons kunnen helpen
bij het vertegenwoordigen van onze idealen.

De heer Hans Kroonstuiver

Vanuit de Provinciale fractie
Kandidaten gezocht
Wij zoeken kandidaat raadsleden en steunfractieleden voor de periode 2018-2022. Een
krachtige PvdA in de coalitie of oppositie is
nodig om Den Helder duurzamer, mooier en
socialer te maken. Daarbij kan jouw inzet het
verschil maken.
Wij zijn op zoek naar diegene die zich
betrokken voelt bij de gemeente Den Helder en
die zich in wil zetten voor een mooiere

Zoals ik eerder geschreven heb, mag ik mij in
onze provinciale PvdA-fractie bezig houden
met de portefeuille Natuur, Landbouw en
Milieu (NLM).Omdat fractiegenoot Adnan Tekin
in december gedeputeerde is geworden, zijn er
wat ‘changementen’ in de portefeuilleverdeling
geweest. Dat betekent dat ik in de commissie
NLM een nieuw ‘maatje’ heb omdat Nico
Papineau Salm naar een andere commissie is
gegaan. Sinds 2 maanden is nu Huseyin
Erarslan mijn fractiegenoot bij NLM. Huseyin is
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in het dagelijks leven werkzaam bij de
Omgevings- en milieudienst van Amsterdam,
als milieuhandhaver. Hij heeft door zijn
professionele achtergrond veel ervaring met,
en verstand van milieuonderwerpen.
In de commissie NLM zal ik mij in het komende
jaar ook bezig gaan houden met de naderende
nieuwe Omgevingswet. Die moet medio 2019
in werking treden. En verder blijft het
onderwerp Natuur erg belangrijk in onze
provincie. Binnen het coalitieakkoord hebben
we ons immers tot doel gesteld om jaarlijks
250 ha. natuur erbij te ontwikkelen.
Tot slot houdt ik mij ook bezig met Schiphol en
dan vooral in het licht van milieu. Schiphol mag
een zege voor de Noord Hollandse economie
zijn, voor omwonenden is de luchthaven vooral
een bron van geluidsoverlast en vervuilde lucht
door fijnstof. Deze week bezoek ik samen met
een partijgenoot uit de afdeling Uithoorn onze
woordvoerder Schiphol in de Tweede Kamer.
Zulke gesprekken helpen om het onderwerp in
onze landelijke fractie ‘warm te houden’Het is
verbazingwekkend hoe snel die eerste twee
jaren van mijn Statenlidmaatschap voorbij zijn
gegaan.

spijtig dat het zo is gelopen en hopen dat een
ieder zich in de toekomst weer voor de Partij
van de Arbeid zal inzetten.
Frits Dijkshoorn

Uitnodiging voor de algemene
ledenvergadering op 1 juni a.s.
Agenda:





Aukelien Jellema

Bemiddelingspoging
Samenvatting van de bemiddelings poging
tussen de bestuursleden Maja de Jong en
Andrea van Herwijnen en Richard de Graaf.
Tijdens twee dagdelen werd besproken hoe
Richard door de ledenvergadering gekozen
werd tot secretaris en hoe door diezelfde
ledenvergadering het vertrouwen weer werd
opgezegd. De bijeenkomsten werden geleid
door Geke Faber o.a. bekend door haar
burgemeesterschap van Den Helder en
Zaandstad.
Bij deze bijeenkomsten waren aanwezig: Geke
Faber, Maja de Jong, Andrea van Herwijnen
en Peter de Vrij, Richard de Graaf en als
ondersteuning van Richard, Andries Pruiksma
en Aukelien Jellema en namens de leden Frits
Dijkshoorn.
Er werd in een redelijke sfeer zeer openhartig
met elkaar overlegd, maar beide partijen
bleven bij hun standpunten en van een echte
toenadering was geen sprake. Het werd
duidelijk dat een goede samenwerking op dit
moment niet mogelijk is. Wel was er
overeenstemming over het feit dat er in het
verleden wat fouten zijn gemaakt en dat de
onderlinge communicatie beter en duidelijker
had gemoeten. Al de aanwezigen vonden het



Mededelingen
Notulen jaarvergadering van 22 maart j.l.
Verkiezingen:
 Voorstel tot het meedoen met de
gemeenteraadsverkiezingen
 Vaststellen draaiboek verkiezingen
 Vaststellen profielen Raadsleden
 Voorstel tot het niet houden van
lijsttrekkersverkiezing
 Voorstel tot het loslaten van het
principe man, vrouw, man, vrouw op
de kandidatenlijst
 Voorstel dat de selectie van
kandidaten gedaan wordt door het
bestuur bijgestaan door een
adviescommissie
 Voorstel tot onderzoeken
mogelijkheid lijstverbinding Groen
Links
 De voorstellen en andere informatie
over bovenstaande agendapunten
vindt u op de website van de PvdA
Den Helder
Verder:
 Verslag uit de fractie
 Verslag wethouder
 Verslag statenlid
 Rondvraag

De vergadering vindt plaats in De draaikolk
Dollardlaan 202 Den Helder.
Aanvang 19.30 uur.
Mocht u vervoer nodig hebben dan kunt u
contact met Andrea van Herwijnen tel. 636322
of voor Julianadorp met Maja de Jong 668848.

Oproep:
Wij zoeken mensen die tijdens de campagne
actief willen meehelpen met verschillende
activiteiten.

