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AGENDA

01-12-2015 inloop 19.30 
Thuishuisgroep (THG)
Locatie: Buurthuis de Spil 
Frans Halsstraat 29, IJmuiden

03-12-2015 10.00 uur 
Rooie vrouwen
Locatie: Buurthuis de Spil 
Frans Halsstraat 29, IJmuiden

09-12-2015 inloop 19.30.
Algemene Leden Vergadering
Lokatie: nog onbekend 

05-01-2016 inloop 19.30 
Thuishuisgroep (THG)
Locatie: Buurthuis de Spil 
Frans Halsstraat 29, IJmuiden

07-01-2016 10.00 uur 
Rooie vrouwen
Locatie: Buurthuis de Spil 
Frans Halsstraat 29, IJmuiden

10-01-2016 16,00 uur
Nieuwjaarsreceptie & IJmondeus 
lezing
Lokatie: nog onbekend

PvdA Velsen Koers 2018 - thema voor de
eerstvolgende ALV op 9 december a.s.

“Het is al bijna 21 maart 2018!”. Vreemd, zult u zeggen, dat
heb  ik  nog  niemand  horen  roepen.  Klopt,  want  het  is
inderdaad nog (lang) geen maart 2018. Maar aan de andere
kant:  die datum komt sneller  dichterbij  dan je denkt.  Maar
wat  is  er  dan  op  die  datum?  De  eerstvolgende
gemeenteraadsverkiezingen. Hèt belangrijkste, vierjaarlijkse
moment voor de lokale afdeling van een politieke partij.

Het  bestuur  en  de  fractie  gaan  binnenkort  met  elkaar  in
gesprek over onze koers richting 2018. Welke plannen willen
we  nog  bereiken  in  de  periode  die  rest  tot  de  volgende
gemeenteraadsverkiezingen?  Op  welke  wijze  vertellen  we
ons verhaal het beste en hoe kunnen we de successen die
we  behalen  voor  het  voetlicht  brengen?  Welke  partners,
zowel  binnen  als  buiten  de  politiek,  hebben  we  daarvoor
nodig?  En  hoe  verhouden  we  ons  tot  processen  op  het
terrein van samenwerking met andere gemeenten? Over dit
soort zaken zullen we het gaan hebben.

De weerslag van onze brainstorm willen we graag met de
leden  delen.  Daarom  nodigen  we  jullie  uit  voor  de
eerstvolgende ALV op woensdag 9 december a.s. Inloop om
19.30 uur, start om 20.00 uur. De locatie moet nog worden
bepaald, daarover later meer. Tot slot wil ik eraan toevoegen
dat we graag vervoer regelen voor leden die minder goed ter
been zijn. Laat het ons weten via  info@pvdavelsen.nl of via
06-50215282.
Martijn Mewe
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PERMANENTECAMPAGNE

Tijdens de zomer maanden is een klein
maar enthousiast team van de afdeling
aan de slag geggaan met het op zetten
van  de  permanente  campagne.  In  het
verleden werd dit 'canvassen' genoemd
maar sinds september van dit jaar heeft
de  permanente  campagne  een  andere
naam gekregen en heet voortaan 'PvdA
in de buurt'.
Zaterdag  19  september  werd  in  onze
afdeling   de  eerste  'PvdA  in  de  buurt'
campagne  gevoerd.  Voorafgaand  aan  de
daadwerkelijke  campagne  werden  de
deelnemers  voorbereid  door  Tim  van
Lieshout  die  vanuit  het  Partij  Buro  was
afgevaardigd  om  een  korte  training  te
geven.
Na een korte lunch, sloot tweede-kamerlid
Roelof van Laar zich bij onze groep aan en
zijn wij de Zeeheldenbuurt ingetrokken om
huis aan huis gesprekken te voeren.

In  totaal  zijn  er  meer dan 40 gesprekken
met  bewoners  gevoerd.  Voor  de  afdeling
zeer  waardevolle  gesprekken  waarin  een
aantal  terugkerende  aspecten  naar  voren
kwamen.  De  PvdA Velsen  heeft  hierdoor
een beeld gekregen hoe er  verbeteringen
kunnen worden uitgevoerd in deze wijk en
onze gemeente nog mooier kunnen maken.
Bij  de  gebruikelijke  nazit  waren  alle
deelnemers  voor  wie  dit  een  nieuwe
ervaring  was,  uitermate  enthousiast  over
deze eerste PvdA in de Buurt campagne in
de  gemeente  Velsen.  Deze  actie  zal  dan
ook zeker worden gecontinueerd. 

Wil je ons team de volgende keer op 21 
november versterken, kennismaken met de 
fractie, het bestuur en ander actieve leden, 
meld je dan aan op info@pvdavelsen.nl of 
bel Norbert Wille 06-20321203. 
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HERFST
De natuur geeft het weer onmiskenbaar aan: het is herfst. De temperatuur daalt
geleidelijk en het wordt bijna ongeriefelijk klam. Ook worden we (onaangenaam)
verrast door dreigende herfststormen, bladeren op de rails en op de weg, mist en
sluierwolken. Wat dat betreft zeker niet mijn favoriete seizoen.
Maar de herfst heeft ook andere kanten. We kunnen in de lucht vaak een spannend
spel zien, waarbij grote en kleine, volle en doorzichtige wolken met verschillende
snelheden door de lucht  schuiven en als in een caleidoscoop voor steeds een
ander  beeld  zorgen.  Ook  zien  we  in  de  herfst  de  prachtige  zonsondergangen
waarbij  de  laatste  lage  zonnestralen  via  wolken  aan  de  horizon  voor  een
spectaculair  kleurenspel  zorgen.  En dan de  bomen:  elk  jaar  opnieuw  (eigenlijk
moet  ik  zeggen  elk  jaar  meer!)  verbaas  ik  me  over  de  vele  kleuren  die  de
boombladeren kunnen krijgen (zelfs aan één boom) en ook hoeveel bladeren er aan
één boom zitten.
Wat dat betreft mijn favoriete seizoen.
In  mijn omgeving kom ik  veel  mensen tegen die  beide aspecten van de herfst
herkennen; sommigen hebben zelfs een uitgesproken voorkeur voor een van de
twee aspecten. Maar toch blijkt iedereen goed in staat om ook ‘de andere kant’ van
de  herfst  te  zien  èn  te  accepteren  dat  mensen  niet  allemaal  hetzelfde  gevoel
hebben bij de herfst.
Kortom: mensen blijkt in staat om goed met anderen over alle aspecten van de
herfst te kunnen praten!

In mijn omgeving kom ik veel mensen tegen die
beide  aspecten  van  de  herfst  herkennen;
sommigen hebben zelfs een uitgesproken voorkeur
voor een van de twee aspecten. Maar toch blijkt
iedereen goed in staat om ook ‘de andere kant’ van
de herfst te zien èn te accepteren dat mensen niet
allemaal hetzelfde gevoel hebben bij de herfst.
Kortom:  mensen  blijkt  in  staat  om  goed  met
anderen  over  alle  aspecten  van  de  herfst  te
kunnen praten!

Ik  moest  daaraan  denken  toen  ik  op  de  radio
hoorde dat voor de zoveelste keer partijen lijnrecht
tegenover elkaar staan als het gaat om de vraag
hoe Zwarte Piet (of moet ik tegenwoordig zeggen
“de medewerker van Sinterklaas”) er zou moeten
uitzien.
Nog veel  heftiger,  maar het  is  naar mijn  mening
ook  een  ‘zwaardere’  kwestie,  lopen  de
gemoederen op als het gaat over de (nood)opvang
van  vluchtelingen  en  de  huisvesting  van
statushouders.
Voor  zowel  voor-  als  tegenstanders  van  deze
problematiek  blijkt  het  erg  lastig  te  zijn  om echt
naar elkaar te luisteren. Ook lukt het kennelijk niet
of nauwelijks om je in het standpunt van de ander
te verplaatsen of verdiepen en zo te proberen om
met  elkaar  de  over  en  weer  gesignaleerde
problemen  zo  te  beschrijven  en  daarvoor  een
oplossingsrichting  te  beschrijven  zo,  dat  er  een
voor beide partijen aanvaardbare aanpak komt.
Voor  mij,  voor  de  PvdA,  is  vanzelfsprekend  dat
noodhulp moet worden geboden aan mensen die
daarom vragen. 

Het blijkt om veel vluchtelingen te gaan, die bijna
van de ene dag op de andere in beeld komen met
hun  hulpvraag.  Tegelijkertijd  blijken  er  ook  veel
mensen  te  zijn  die  zich  door  deze  plotselinge
toevloed  zorgen  maken.  Zorgen  die  vragen
oproepen; zorgen waaraan voor betrokkenen (de
vrees voor) een probleem ten grondslag ligt.

Die  vragen moeten,  ook  als  ze  niet  onmiddellijk
beantwoord  kunnen  worden,  serieus  genomen
worden  en  voldoende  aandacht  krijgen.  De
(gevreesde)  problemen  moeten  besproken  en  in
kaart  gebracht  worden  en  er  zal  onderbouwd
moeten worden aangegeven of dat probleem wordt
aangepakt  en  zo  ja  hoe.  Dat  zal  niet  altijd  tot
tevredenheid van iedereen kunnen, maar onduide-
lijkheid en onzekerheid daarover mag er zeker niet
zijn.
Kortom: open en eerlijke communicatie en respect
voor elkaars standpunt, zelfs als dat haaks op het
jouwe staat, is juist hier van wezenlijk belang,
Bedreigingen,  kleineren  en  vernielingen  maken
gelukkig  geen  deel  uit  van  ons  democratisch
instrumentarium.  Helaas  worden  deze
drukmiddelen  in  dit  dossier  wel  in  toenemende
mate  gebruikt.  Maar  dat  biedt  zeker  geen
oplossing!
Misschien moeten voor- en tegenstanders voor ze
elkaar  bestrijden  eerst  eens  samen  een
herfstwandeling maken om tot  rust  te  komen en
pas  dan  bespreken  hoe  de  noodzakelijke
hulpverlening vorm gegeven kan worden. 

Karel Ockeloen – fractievoorzitter



LEES VERDER ….

De P en de A in PvdA
Op 30 september is Hans Spekman te gast bij de
PvdA.  Hij  rookt  nog  snel  een  sigaretje  voor  hij
klokslag  20.00  uur  het  Zee-  en  Havenmuseum
binnenstapt,  waar  Gert-Jan  Huijbens  hem
verwelkomt. Er zijn zo’n 40 leden op af gekomen,
uit  de  IJmond  en  Haarlem.  Deze  regionale
opkomst is een illustratie bij het verhaal van Martijn
Mewe,  voorzitter  van  de  PvdA  Velsen,  die
samenwerking  als  rode  draad  ziet  voor  de
Velsense afdeling, zowel regionaal als met andere
partijen.  Voordat  Spekman  het  worodt  krijgt,
spreekt Ronald Vennik, wethouder in Velsen, zich
uit voor zijn ideaal, de ‘all inclusive’ samenleving,
waarin voor iedereen plaats is. 

De leden laten zich oppeppen door het verhaal van
Spekman, die het kabinetsbeleid verdedigt,  maar
niet blind is voor de peilingen die voorspellen dat
de  PvdA  nu  zetels  zou  verliezen  als  er
verkiezingen waren. Afname van het ledenaantal,
bijvoorbeeld, gebeurt niet alleen bij de PvdA maar
bij alle partijen. Jacquelien Dorenbos merkt op dat
die de landelijke politiek grote impact heeft op de
lokale verkiezingsuitslagen. Toch kun je lokaal nog
steeds  een  verschil  maken.  De  oplossing  van
Spekman is  om te blijven staan voor je idealen.
‘Van  Waarde’  is  de  leidraad  voor  alle  politici.
Consistent zijn, het ombudswerk, en allianties met
anderen,  zoals  energiecoöperaties,  en  duidelijk
zijn. 

Lees verder op https://velsen.pvda.nl/?p=1488

Inleiding PvdA ledenavond
Waar staat de P in de PvdA (nog) voor?

All inclusive: ideale vakantie voor de een; door de
ander  verafschuwd.  Die  zou  het  in  de  woorden
van  Jesse  Klaver  misschien  wel  een  vorm
economisme noemen.

Bij  All  inclusive denk ik nog aan iets anders:  de
inclusieve  samenleving.  Een  inclusieve
samenleving is een samenleving waar iedereen tot
zijn  recht  kan  komen.  Het  maakt  niet  uit  welke
culturele achtergrond, geslacht, leeftijd, talenten of
beperkingen iemand heeft. Iedereen neemt op een
gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij.
Mensen  worden  aangesproken  op  hun
mogelijkheden, niet op hun beperkingen.

En de routekaart daar naar toe, de routekaart die
we daar binnen de PvdA voor gebruiken heet Van
Waarde;  ik  noem  het  ook  wel  Maslow  voor
sociaal-democraten. Het is geen piramide maar is
het zo veel meer dan een basis; het is een stevig
fundament  onder  onze  sociaal-democratische
politiek.

Lees verder op https://velsen.pvda.nl/?p=1486

Vastgelopen in de overheidsregels?

PvdA OMBUDS TEAM VELSEN                    06-14164015
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