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 Verkiezingscampagne 

Provinciale Staten en 1e Kamer 

Wil u één of meerdere dagen meedoen, geef u op bij campagnecoördinator Norbert 

Wille. npw1965@xs4all.nl. of 0620321203. U wordt dan op de hoogte gehouden 

van tijden en verzamelpunten.  

 

Programma: 

19 februari (10.30 – 13.00)  Bezoekt Jet Bussemaker de IJmond, waaronder de 

Technische school in IJmuiden 

 

27 februari: De PvdA-Frisse-Wind-Tour 

Vanaf de kop van de haven in PvdA kleding mee fietsen met Marieke van Duijn. 

Zij fietst tijdens de campagne Noord-Holland in de rondte met bekende en minder 

bekende PvdA-ers. Deze dag fietst zij van Den Helder naar Haarlem. (tijden zullen 

nog bekend worden gemaakt op onze site, maar gezien de route zal Marieke van 

Duijn eind van de middag onze gemeente aandoen. 

 

28 februari: Campagne Velsen-Noord 

11.00 – 14.00 uur straat campagne (flyeren op straat) Winkelcentrum 

Wijkerstraatweg en brievenbus campagne. Verzamelen winkelcentrum (fietsers bij 

de pont afvaart 10.40) 

 

1 maart: Schoonmaak actie strand (12.00 uur) 

verzamelen bij Paviljoen Noordzee (na afloop warme chocolade melk) 

 

7 maart: campagne Velserbroek 14.00 – 16.00 uur 

Straat campagne (flyeren op straat) Winkelcentrum en brievenbus campagne.  

Verzamelen achterzijde winkelcentrum (voor bibliotheek). aansluitend napraten 

(borrel) watermuur 6 Velserbroek.  

 

14 maart: campagne Zeewijk & IJmuiden 11.00 – 14.00 uur 

Straat campagne (flyeren op straat) lopend van het stadhuis naar Zeewijkplein en 

brievenbus campagne. verzamelen bibliotheek stadhuisplein 

 

15 maart: grote gezamenlijke IJmond campagne in de Bazaar in Beverwijk 

Dit in gezelschap van Kamerleden en andere partij prominenten. Tijd en 

verzamellocatie worden nog bekend gemaakt op de site 
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Van de voorzitter Aris Blok 

Beste rode vrienden: 

Het belang van een goede verkiezingsuitslag voor de PvdA hoef ik u niet meer uit te leggen. 

Mocht u dat nog niet weten dan wordt dat door Alman en Norbert hieronder nog een keer 

uitgelegd. In heel het land bruist het binnen de PvdA voor wat betreft het de schouders onder 

deze campagne te zetten. Wij zijn al een aantal weken bezig e.e.a. regionaal af te stemmen. 

Nu is het tijd u te informeren. Helaas is nog niet alles bekend, maar als u zich opgeeft bij 

Norbert dan houden wij u op de hoogte. Ik hoop dat veel leden willen meedoen aan deze 

campagne. Ik krijg altijd een kick als ik veel PvdA leden in die rode jasjes op straat met 

mensen zie praten. Iedereen die het heeft gedaan weet ook hoe leuk dat is. Doe mee en geef u 

op bij onze coördinator Norbert Wille. npw1965@xs4all.nl of 0620321203. U hoeft natuurlijk niet 

alle dagen mee te doen. 

Groet Aris Blok, Afdelingsvoorzitter PvdA afdeling Velsen 

 

Waarom voor de PVDA kiezen? 

18 maart: stemmen voor Provincie en Eerste Kamer 

Komende verkiezingen zijn belangrijker dan op het eerste gezicht lijkt. 

Ze gaan niet alleen om de Provinciale Staten, maar ook om de samenstelling van de Eerste 

Kamer. Deze laatste wordt immers getrapt gekozen door de Statenleden van alle provincies 

samen. 

De huidige samenstelling van de Eerste Kamer maakt het regeren voor de PvdA-VVD coalitie 

al moeilijk: zij heeft er geen meerderheid, en is afhankelijk van oppositiepartijen die alleen 

steunen in ruil voor concessies. 

 

Veel kiezers blijken ontevreden met het bezuinigingsbeleid dat de regering, met onze 

deelname en steun, heeft gevoerd, en dreigen thuis te blijven of een proteststem uit te 

brengen. 

Het is belangrijk deze kiezers duidelijk te maken dat zo’n keuze volstrekt averechts zal 

uitwerken.  

De PvdA heeft dan wel minder bereikt dan we zelf zouden willen, maar het is goed te 

bedenken wat er zonder ons zou gebeuren. 

Iedereen lijkt de vorige regering, met gedoogsteun van de PVV, alweer vergeten. Maar bijna 

alle bezuinigingsmaatregelen die nu zoveel pijn doen zijn door die regering in gang gezet. 

Maar dan wel in een veel hardere en sociaal onrechtvaardiger versie! De PvdA in de regering 

heeft heel veel verschil gemaakt en doet dat nog steeds, al hebben we niet kunnen voorkomen 

dat er toch drastisch bezuinigd wordt. Maar helaas zijn we niet de grootste partij geworden en 

heeft links geen meerderheid in de Kamers. 

Als de PvdA echt zo’n opdoffer krijgt bij de komende verkiezingen als voorspeld wordt, dan 

worden onze mogelijkheden om de belangen van werknemers en ons sociale zekerheidstelsel 

voor verdere afbraak te behoeden ernstig verzwakt. Want de concessies die CDA en D66 in 

de Eerste Kamer zullen vragen zullen daar gaten in slaan. 

De VVD wil vooral arbeid verder ‘flexibiliseren’ en de rol van de overheid terugdringen ten 

gunste van de markt. Een sterke overheid is echter juist nodig om te voorkomen dat op de 

markt de sterksten altijd aan het langste eind trekken. Het CDA staat hierin zelfs nog rechts 

van de VVD, en D66 slechts een heel klein beetje meer naar het midden. 

 

Misschien is het belangrijkste onderwerp waar komend jaar over besloten gaat worden wel de 

belastingherziening. 
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Op het verlanglijstje van de rechtse partijen staat verlaging van de werkgeverspremie voor de 

sociale verzekeringen, die opgebracht zouden moeten worden door verhoging van het lage 

BTW-tarief en de energiebelastingen. Deze verhogingen treffen vooral de lagere inkomens.  

Daarnaast is rechts voor een “vereenvoudiging” van de inkomstenbelasting, waarbij het CDA 

zich sterk maakt voor één tarief voor zowel veelverdiener als bijstandstrekker, en de VVD 

vooral subsidieregelingen voor gezinnen (zoals voor huur en zorg) wil samenvoegen en erop 

bezuinigen. 

De PvdA wil ook de kosten van arbeid verlagen, maar dat niet laten betalen door gewone 

gezinnen, maar door de opbrengsten van de hoogste vermogens, die tot nu toe aan alle 

bezuinigingsdansen ontsnapt zijn, zwaarder te belasten. Bedenk dat de top-10% meer bezit 

dan 75% van alle vermogens, de top 1% zelfs 40%. Deze groepen betalen nu slechts een 

symbolische belasting op hun extreem hoge vermogensinkomsten. Als het aan de rechtse 

partijen ligt, dan blijft dat zo.  

Dit is slechts één voorbeeld om te laten zien dat de PvdA ook in de komende jaren het 

verschil kan maken. Maar dan is een behoorlijke verkiezingsuitslag wel essentieel. Daarom 

voert de afdeling Velsen ook nu weer campagne. Ik hoop dat ook u daaraan mee wilt doen 

(voor programma, zie elders in deze nieuwsbrief). 

Alman Metten 

 

Van de campagnecoördinator 

De partij gaat door zwaar weer en dat is zeker niet de eerste keer in haar bestaan. Door de 

decentralisaties en veranderingen in de zorgwet zijn is het accent komen te liggen bij de 

verschillende oppositie partijen bij het creëren van angst. Alles zou minder en slechter 

worden. Zeker in Velsen is het niet minder en slechter geworden en voor zo ver we kunnen 

zien zijn de decentralisatie goed verlopen.  

Minder thuis zorg wil niet zeggen minder menselijke thuis zorg. Het is een thuis zorg die 

gericht is op zelfstandigheid. De man met overgewicht die niet meer zelfstandig de trap op 

kan om te douchen wordt begeleid naar een situatie waarin hij door middel van 

gewichtsverlies wel zelfstandig de trap op kan. Een win-win situatie, grotere zelfstandigheid, 

door minder afhankelijkheid voor de cliënt en uiteindelijk een blijvende besparing op de zorg. 

In het document: “Waar heeft de PvdA zekerheid geboden.“ staat een grote lijst met 

voorstellen en wetten die tijdens deze kabinets periode door de partij in werking zijn getreden, 

dan wel worden uitgevoerd. Een verplicht stuk voor iedereen die op straat campagne gaat 

voeren. Dat geld ook voor de toespraak van Samson op het partij 

congres.(http://www.pvda.nl/data/sitemanagement/media/2015-

1/PvdA_Samsom_Congrestoespraak%20Diederik%20Samsom%202015.pdf) 

 Vanaf nu wil ik geen gezeur meer horen, geen zure gezichten meer zien, maar een zo groot 

mogelijke groep van strijdbare leden die campagne gaan voren om er voor te zorgen dat: 

 we ons werk kunnen en mogen afmaken. 

 we voldoende zetels hebben in de waterschappen, provincie en de 1-ste kamer om 

de PvdA ideologieën te blijven uitdragen. 

 hetgeen waar wij als sociaal democraten voor staan werkelijkheid te laten worden. 

Het gaat een korte en hevige campagne worden.  

Een campagne waarin wij het vertrouwen van de kiezer in de partij gaan herstellen. De partij 

rekent op alle leden van de afdeling. Hier onder staan de campagne activiteiten wil je aan een 

of meerde deelnemen laat het ons weten via pvdacamp@xs4all.nl.  

 

http://www.pvda.nl/data/sitemanagement/media/2015-1/PvdA_Samsom_Congrestoespraak%20Diederik%20Samsom%202015.pdf
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Voor het allerlaatste nieuws en eventuele wijzigingen verwijs ik graag naar onze website 

https://velsen.pvda.nl/ en onze facebookpagina 'PvdA Velsen' 

 

De Tuinhuisgroep 

Elke eerste dinsdag van de maand komt de tuinhuisgroep in Buurthuis de Spil bij elkaar. 

19.30 uur inloop start 20.00 uur. Wie of wat is de tuinhuisgroep? De tuinhuisgroep is een 

discussietafel van en voor lokale PvdA-leden. Dus ook voor U! Er is geen vooropgezette 

agenda. Die bepalen de deelnemers op de avond zelf. Meestal ligt de opkomst rond de 15 

leden. Pas op het is wel een beetje verslavend. Bent u één keer geweest dan kan u bijna niet 

meer zonder. Een politieke vriend van mij noemt het “Slow Politics” met andere woorden 

genieten van de politieke discussie. 

Groet Aris Blok 

 

De rooie vrouwen 

Rooie Vrouwen, 

Onze afdeling heeft nog altijd een groepje actieve Rooie Vrouwen. Eén keer in de maand, op 

de eerste donderdag, komen we om 10 uur bij elkaar In De Spil. 

Helaas wordt ons groepje steeds kleiner en we zouden het heel prettig vinden, als er nog wat 

in politiek en maatschappij geïnteresseerde vrouwen bij zouden komen! 

Onze eerstvolgende vergadering is op 8 januari 2015.  

Graag tot ziens in De Spil 

Riek Rademaker  

https://velsen.pvda.nl/

