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Wisseling van de wacht  
Tijdens de ledenvergadering op 25 september werd afscheid genomen van 
voorzitter Wim Derksen, secretaris Nynke de Jong en penningmeester 
Chris Mulder. Dezelfde avond traden vier nieuwe bestuursleden aan: Max 
Donk (voorzitter), Flip Versteegh (secretaris, penningmeester), Yvonne 
Irving-Schrader (webmaster, campagnecoördinator) en Els Meester.  
Een van de eerste besluiten van het nieuwe bestuur was het uitbrengen 
van een nieuwsbrief om de leden op de hoogte te houden van het wel en 
wee in de afdeling en de raadsfractie. Het eerste nummer van 
INFRAROOD ligt nu voor jullie. 
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De partij, dat zijn we samen! 
Het voltallige bestuur van onze afdeling trad op 25 september 
af om plaats te maken voor een vierkoppig nieuw bestuur. Met 
bloemen en mooie woorden over wat Wim, Nynke en Chris 
hebben betekend voor de afdeling en de partij, werden de 
scheidende bestuursleden bedankt.  

En we gaan ze missen als bestuurders. Wim die bijna een halve 
eeuw ervaring in de Doesburgse politiek met zich meebracht; 
Nynke die flamboyant een brug wist te slaan tussen bestuur en 
fractie;  Chris die meer op de achtergrond ervoor zorgde dat de 
formele kant van de zaak gewoon goed stond. Zij hielden de 
afdeling de afgelopen jaren, die voor de partij lang niet altijd 
gemakkelijk waren, op de rails. Daarvoor wil ik hen nog eens 

op deze plek 
hartelijk danken! 
Het is ook daardoor 
dat het nieuwe 
bestuur de boel nu 
gewoon kan 
oppakken. 

Niet onbelangrijk bij 
het stellen van de 
ambities voor het 
nieuwe bestuur, was 
de rol die 
aangenomen wordt 
naar de 
gemeenschappelijke 
fractie van PvdA/
GroenLinks. In mijn 
ogen laat die zich het 
best vergelijken met 
de samenwerking 
tussen twee 
voetbalclubs die een 
gezamenlijk eerste 
elftal hebben. Als 

bestuur steunen we die ploeg (net zoals  het bestuur van Groen 
Links dat doet). Die ondersteuning zal ook in gezamenlijke 
activiteiten vorm kunnen krijgen. Maar we blijven ook nog 
gewoon ons eigen clubje. Met onze eigen activiteiten, tradities 
en natuurlijk onze eigen leden! 

Samen met Els, Flip en Yvonne mag ik de komende periode de 
kar gaan trekken. En we hebben er zin in. Dat werd meteen al 
duidelijk in ons eerste overleg. Leidraad daarin was het belang 
dat we allemaal hechten aan het contact met de leden. Met u 
dus! Onder meer door het uitbrengen van deze nieuwsbrief 
INFRAROOD maar ook met bijeenkomsten en door u actief te 
benaderen zullen we de verbinding weer opzoeken. De sociaal-
democratie heeft de leden hard nodig als basis van de 
beweging. Daaraan willen we vorm geven.  

Want de partij zijn we samen! 
Max Donk, voorzitter 
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EVEN  
VOORSTELLEN:

 Yvonne Irving-Schrader  
(57), geboren en getogen 
Doesburger. Sinds 2002 actief 
lid van de PvdA. Verschillende 
functies gehad, zoals raadslid 
en fractievoorzitter. Nu 
fractievolger en bestuurslid. 
Doktersassistente bij de GGD. 
Twee volwassen kinderen 
Nicole en Jeff. 32 jaar 
getrouwd met Allan.

 Els Meester  (53), lid sinds 
1983. Ik werk in de zorg en  
ben bestuurslid van de 
Gehandicaptenraad en lid van 
het 4-5 Mei Comité. Tevens 
ben ik mantelzorger voor mijn 
zoon Dennis die in Het Dorp 
in Arnhem woont.

 Flip Versteegh  (66), PvdA-
stemmer vanaf mijn 18e, lid 
sinds 2012. Ik ben oud-
journalist en woon nu 15 jaar 
in Doesburg. In het bestuur 
vervul ik de functies van 
secretaris en penningmeester. 
Ernaast doe ik vrijwilligerswerk 
in de ouderenzorg.

 Max Donk  (50), vader van twee kinderen die 
inmiddels zijn uitgevlogen. Ik werk bij het COA. 
Daar help ik mensen bij de start van hun 
inburgering. Van 2002 tot 2006 zat ik voor de 
PvdA in de raad. De periode daar omheen 
(’99-’02 en ’06-’09) was ik afdelingsvoorzitter. 
De afgelopen jaren was ik lid van de BSMR 
(sociale adviesraad).
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Spelen, bewegen en ontmoeten 
 
Partijgenoten, fijn om in de nieuwe nieuwsbrief een plek te krijgen 
om bevindingen vanuit de fractie met jullie te delen.  

In de afgelopen maand was er een extra commissie die ging over 
LEID, oftewel het Logistiek Ecopark Ijsselvallei Doesburg. We 
hebben daarover de wethouder stevig aan de tand gevoeld. Zij heeft 
erkend dat de verschillende petten - en zeker die van voorzitter van 
de stuurgroep - niet handig was. Wij willen dit in elk geval niet meer 
meemaken.  

Daarnaast hebben we het beleidsplan Spelen, bewegen en 
ontmoeten vastgesteld. We hebben nu veel speelplekken in 
Doesburg. Het beleidsplan heeft als uitgangspunt om deze te 
herzien: in aantal iets minder maar wel met grotere kwaliteit. 
Daarnaast gaat het in de toekomst in plaats van alleen over spelen 
ook over bewegen en ontmoeten. Speelplaatsen worden zo een leuke 
ontmoetingsplaats voor iedereen.  

Het wordt een mooie uitdaging om de fysieke omgeving in te zetten 
om mensen uit te dagen te gaan bewegen. Wij hebben hier 
nadrukkelijk gewezen op de toegankelijkheid. Te veel speeltuinen 
zijn nu niet toegankelijk voor mensen met een beperking. Dit moet 
anders. Het beleidsplan 
wordt  samen ingevuld 
met de wijk en 
organisaties zoals 
wijkraden en de 
gehandicaptenraad. Wat 
ons betreft een 
uitgelezen gelegenheid 
om online ideeën te 
delen, zoals in oktober 
verwoord in onze motie.  

Ook in oktober hebben we kennis kunnen nemen van 
het nieuwe afvalbeleid met daarin de nieuwe locaties 
van ondergrondse containers. Afgelopen maand 
hebben we de tarieven besproken. De laatste jaren 
hebben we de tarieven gecompenseerd uit de 
begroting. Deze compensatie valt eind dit jaar weg. Dit 
zou samen met de indexatie een enorme tariefstijging 
tot gevolg hebben. Wij vinden het een onverstandig 
moment om dit met de invoering van het nieuwe 
systeem te laten samenvallen. Het voorgestelde plan 
van het college om de tarieven in 2019 toch te 
compenseren en dan te kijken naar een duurzame 
oplossing ondersteunen wij. Wat wij hier wel van groot belang vinden is dat er gekeken moet 
worden naar een duurzame oplossing, we kunnen dit niet blijven compenseren. Er moet een 
prikkel blijven om goed te scheiden, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.  

Tot slot zijn we blij met steun uit onverwachte hoek voor het kinderpardon, namelijk van het 
CDA. In de raad is door de Stadspartij gevraagd om dit punt te agenderen voor de commissie van 
januari. Wordt vervolgd.  

Nynke de Jong, raadslid 
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 Nynke de Jong  (35), is 
onze vertegenwoordiger in 
de driekoppige raadsfractie 
van PvdA/GroenLinks.  
In elke INFRAROOD geeft 
zij de leden een kijkje in de 
politieke keuken. 
Meer blogs van Nynke zijn 
te vinden op de website van 
de raadsfractie (zie adres op 
pagina 5).

CODE ROOD

Reageren? 
gendejong@gmail.com 
06-49907933
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Sociale domein is óns ding! 
Partijgenoten, blij ben ik met het initiatief van het bestuur om een 
krantje te maken voor de leden van de PvdA in Doesburg. Als lid 
vind ik het fijn te weten welke keuzes de fractie maakt en waarom. 

Benieuwd ben ik ook naar de samenwerking met Groen Links. Voor 
mij was het even schrikken om - teruggekomen van drie maanden 
Suriname (wat een bijzondere ervaring was) - te ontdekken dat bijna 
het hele sociale domein was verdeeld onder de andere wethouders. 
Het sociale domein is toch ‘óns ding’?! 

Toen het bestuur mij vroeg een stukje te schrijven voor dit krantje 
heb ik nagedacht over zaken die mij het meest bezighouden en 
waarvoor ik de fractie aandacht wil vragen. Er zijn twee 
onderwerpen die mij bijzonder aan het hart gaan. 

Armoedebeleid 
Als bestuurslid en intermediair van Stichting Leergeld Doesburg ga 
ik ervaren hoe het is om samen te werken met de nieuwe wethouder. 

Peter Bollen was namelijk altijd erg betrokken 
bij Leergeld. In Doesburg groeien nog te veel 
kinderen op in (langdurige) armoede. Ik vraag 
de fractie dan ook te bewaken dat hier aandacht en geld voor beschikbaar 
blijven. En te controleren of de zogenaamde Klijnsma-gelden ook 
daadwerkelijk ingezet worden voor de bestrijding van armoede bij kinderen. 
In het verlengde hiervan moet er ook aandacht zijn voor mensen met 

schulden. Hulpverlening moet starten bij weinig schulden, om te voorkomen dat mensen nog 
verder in de schulden raken. 

Duurzaamheid 
Onze wethouder heeft duurzaamheid in zijn portefeuille. In deze tijd een belangrijke portefeuille. 

In onze kleine huishouding proberen we ook ons steentje bij te dragen. 
Toch maak ik mij zorgen. Duurzaamheidsmaatregelen gaan veel geld kosten. 
Ik doe dan ook een dringend beroep op de fractie om aandacht te hebben voor 
de gevolgen van deze maatregelen voor de midden- en vooral de lage inkomens. 
Het kan niet zo zijn dat deze groep de rekening gaat betalen. 
Landelijk praat men al over een tweedeling in de maatschappij als het gaat om 
mensen die profijt hebben van alle duurzaamheidsmaatregelen. Een voorbeeld 
hiervan is de subsidie en andere voordelen, die eigenaren van een elektrische 
auto krijgen. Helaas kunnen alleen hoge inkomens een elektrische auto kopen. 
In Doesburg is het belangrijk dat ook mensen met lage inkomens mee kunnen 

doen met de maatregelen, die getroffen worden om duurzaamheid te bevorderen zonder dat dit 
hun lasten verhoogt. 

Als laatste doe ik een dringend beroep op de fractie om het initiatief van de kerken te steunen om 
een kinderpardon-gemeente te worden. 

Thea Verhoef-Overgoor, lid 
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 Thea Verhoef-Overgoor  
(66) levert de eerste 
bijdrage voor de column 
Onder De Leden, waarmee   
INFRAROOD de leden bij 
toerbeurt een podium wil 
bieden. 

Reageren? 
pvdadoesburg@outlook.com

ONDER DE LEDEN
C O L U M N
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In gesprek met onze leden 
Een van de eerste besluiten die het nieuwe afdelingsbestuur 
nam, was het contact met de leden te willen verstevigen. In 
december en januari hopen we daarvoor iedereen persoonlijk 
te ontmoeten. Centrale vragen daarbij: wat verwachten jullie 
van het bestuur? En wat kunnen jullie betekenen voor de partij 
en de afdeling? 

De vier bestuursleden worden (in 
tweetallen) bij die rondgang langs de 
leden geassisteerd door Hans Gerritsen, 
43 jaar PvdA-lid en voorzien van een 
langdurige ervaring als onder andere 
raadslid, wethouder en bestuurslid. 

We hopen uit de persoonlijke 
ontmoetingen nieuw elan te putten , dat 
we goed kunnen gebruiken bij het 
verbinden van de achterban met 
de gekozen vertegenwoordigers in 
de gemeenteraad. 

Ondertussen bouwt het 
afdelingsbestuur ook aan 
intensivering van de contacten 
met het GroenLinks-smaldeel in 
de achterban van onze 
gezamenlijke raadsfractie.  

Bedoeling is een gemengde 
ondersteuningsgroep van de grond 
te krijgen, die de raadsleden 
gevraagd en ongevraagd kan 
bijstaan.  

We zijn benieuwd hoe onze leden 
daar tegenaan kijken. En 
natuurlijk ook wie er wil meedoen.
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  www.pvdagroenlinksdoesburg.nl 

  www.doesburg pvda.nl

Afdeling 
Doesburg

AFDELING 
IN CIJFERS

Eind november telde de 
afdeling Doesburg 51 
leden: 24 vrouwen en 27 
mannen. 
Het oudste lid is 89 jaar, 
het jongste 28 jaar. Het 
trouwste lid is maar liefst 
bijna 67 jaar bij de PvdA. 

In 2019 hopen 8 leden een 
kroonjaar in hun 
lidmaatschap te bereiken. 
Dat zijn: R. van 
Broeckhuysen (25), R. W. 
van Broeckhuysen (45), W. 
Derksen (55), M. Donk 
(30), D. P. Klein (45), B. 
Schmidt (30), K. M. 
Timmer (50) en E. 
Versteegh (45).  
Het is de bedoeling de 
jubilarissen te huldigen 
tijdens de ledenvergadering 
van 17 januari.  

Bestuur:  pvdadoesburg@outlook.com 

Max Donk, voorzitter: 06-30395373 

Flip Versteegh, secretaris /  
penningmeester: 06-81377468 

Yvonne Irving, campagnecoördinator,  
webmaster: 06-41088718 

Els Meester: 06-11206005

Om alvast in de agenda te 
noteren: op 17 januari 2019 
houden we een algemene 
ledenvergadering. De 
locatie wordt nog 
bekendgemaakt.  

Op agenda staat in elk geval 
de huldiging van jubilarissen. 
Ook moet de begroting 2019 
worden vastgesteld en 
blikken we vooruit naar de 
verkiezingen dit voorjaar. 
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