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Niemand mag in de kou blijven staan!  
De verkiezingen staan voor de deur! Op 20 maart mogen we naar 
de stembus voor zowel de Waterschappen als de Provinciale Staten. Indirect zal die laatste stem 
ook doorklinken in Eerste Kamer die door de Staten gekozen wordt. Een belangrijke dag dus! In 
alle beslis-lagen staat de Partij voor de opvatting dat niemand in de kou mag blijven staan. 

Klimaatmaatregelen moeten worden genomen, maar blijven betaalbaar voor 
iedereen door de industrie mee te laten betalen. De PvdA houdt zorg voor 
iedereen dichtbij en biedt kinderen de ruimte die nodig is om op te groeien. 
Zeker zijn van een fijne, betaalbare woning en goed werk; van een eerlijke 
toekomst voor iedereen. In een samenleving waar niet multinationals en 
bedrijfsleven alle voordelen opstrijken, maar waar alle mensen meedelen. Deze 
waarden dragen we graag uit in onze campagne. Natuurlijk kunt u daaraan 
meedoen.  

In dit nummer vindt u hierover alle informatie. Mocht u echter niet in die 
gelegenheid zijn, dan daag ik u uit om in uw omgeving met mensen te praten over onze 
uitgangspunten. Laten we allemaal proberen zo veel mogelijk mensen duidelijk te maken dat het 
belangrijk is om op 20 maart voor de PvdA te kiezen. Uw aandeel is zó belangrijk! Want de partij 
zijn we samen.     

Max Donk, voorzitter 
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Campagne van start 
Een stralende zon en volop rood op 
straat tijdens onze eerste 
campagnedag, zaterdag 23 februari. 
We trokken de wijk in met  Esther-
Mirjam Sent (2e op de 
kandidatenlijst voor de Eerste 
Kamer) en Mehmet Sahan (3e op de 
lijst voor de Gelderse Staten). Op de 
foto v.l.n.r. Mehmet Sahan, Peter 
Bollen, Esther-Mirjam Sent, Els 
Meester, Hans Gerritsen, Yvonne 
Irving en Nynke de Jong. 

Alles over de campagne 
verderop in dit nummer
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Laten we de straten rood kleuren! 
De straat op gaan is leuk; de straat op gaan met een heerlijke zon en 
leuke gesprekken is echt geweldig! Onze eerste campagnedag vorige 
week zaterdag - eerst in Doesburg, erna in Doetinchem - mag voor 
herhaling vatbaar worden genoemd. En dat is ook precies wat we gaan 
doen.  

De komende drie zaterdagen (2, 9 en 16 maart) 
gaan we weer canvassen; de kiezers opzoeken 
en laten zien dat we heel goede kandidaten 
hebben voor Provinciale Staten, Waterschap en 
Eerste Kamer. En dat die kandidaten (zie 

pagina 4) allemaal staan voor prachtige programma’s die de 
kernwaarden van de PvdA met trots uitdragen. De programma’s 
vind je trouwens hier: https://gelderland.pvda.nl/
verkiezingsprogramma-2019-pvda-gelderland/  

Laten we de straten de 
komende weken nóg 
roder kleuren. Zodat 
we op 20 maart een 
prachtige uitslag 
hebben voor onze 
partij en vooral voor 
de waarden waarvoor 
de PvdA staat. We 
hebben jullie hulp 
nodig om deze 
campagne tot een 
succes te maken. Kun 
je een of meer dagen 
met ons mee op pad, 
meld je dan aan bij 
mij. Of sluit gewoon 
aan. Hoe meer betrokken leden, hoe beter. 

Waarmee kun je verder helpen? 
- Flyers rondbrengen vlak voor 20 maart 
- Een poster op je ruit plakken 
- Ons kraampje bemensen op 16 maart 
- Social media in de gaten houden en alles delen wat je langs ziet komen 
- Iemand uit je omgeving dit doorgeven en met ons in contact brengen. 

Ik hoop jullie te zien. Laten we de straten in Doesburg en omgeving rood 
kleuren! 
  

Yvonne Irving-Schrader, campagne-coördinator 
06-41088718, yvonneirving@icloud.com 
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DOE MEE! 
🌹 Zaterdag 2 maart 
trekken we de wijk 
Noordelijk-Molenveld in. 
Om 11:30 uur verzamelen 
bij bloemisterij Erica aan 
de Kraakselaan. 
🌹 Zaterdag 9 maart is 
Beinum aan de beurt. Dan 
gaat lijsttrekker Anna-
Lena Penninx van het 
waterschap mee (vanaf 
13:00 uur, vertrek bij 
DekaMarkt). 
🌹 Zaterdag 16 maart 
staan we vanaf 13:00 uur 
met een kraam in de stad. 
Gelijktijdig maken we een 
‘slinger’ met andere 
afdelingen in de regio en 
tot slot eten we 
gezamenlijk in het 
partijkantoor in 
Doetinchem.

https://gelderland.pvda.nl/verkiezingsprogramma-2019-pvda-gelderland/
https://gelderland.pvda.nl/verkiezingsprogramma-2019-pvda-gelderland/
https://gelderland.pvda.nl/verkiezingsprogramma-2019-pvda-gelderland/
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Weer verkiezingen? 
’t Klinkt als een last, terwijl we eigenlijk blij zouden moeten zijn. We 
krijgen weer de gelegenheid onze stem uit te brengen, een oordeel te 
vellen over het beleid van partijen en bestuurders. Dit keer van de 
provincie en het waterschap. We zouden trots moeten zijn op dit 
democratische recht. 

Gezien de opkomstpercentages lijkt het tegendeel wel het geval. 
Zeker de verkiezing van Provinciale Staten en de waterschappen 
heeft te lijden onder de desinteresse van de kiezer (samenvoeging 
van deze twee zou trouwens een goede zaak zijn!) Het proces van 
lage opkomst bij deze verkiezingen is al jaren gaande. 

En als politieke partij moet je daar dan tegenop boksen. Analyses 
van de slechte opkomst geven wel oorzaken maar geen concrete 
oplossingen. Als oorzaak geeft men bijvoorbeeld: 
- ‘mijn stem helpt toch niet’ 
- ‘ze doen maar wat; luisteren toch niet’ 
- ‘het zijn allemaal graaiers, baantjesjagers’ 

Bewonderenswaardig is toch telkens weer het enthousiasme van de 
politieke partijen om te proberen de negatieve houding om te 
buigen. Campagneleid(st)ers en -commissies proberen eerst de leden 
van hun afdeling in beweging te krijgen en vervolgens de kiezers.  
 

Zo ook in Doesburg! Yvonne Irving heeft 
ons via de mail opgeroepen mee te doen, te denken of te helpen. Ik 
hoop dat haar enthousiasme overslaat op meerdere leden, om zo op 20 
maart een goed resultaat te bereiken voor de PvdA. 

Meestal wordt het daarna politiek weer stil. De gekozenen gaan hun 
werk doen. Om de betrokkenheid van de kiezers bij het bestuur te 
vergroten, zou het een goede zaak zijn deze de komende vier jaar 
regelmatig te horen over of te betrekken bij belangrijke beleidszaken: 
- vroegtijdige inspraak bij planvoorbereiding 
- open oor en oog voor onvrede 
- contacten leggen met actie- en belangengroepen. 

De gekozenen zijn, vaak naast hun werk, erg druk met vergaderen en overleg. Besturen van 
afdeling en gewest kunnen grote steun verlenen bij het organiseren van die contacten met de 
burgers.  

Ik hoop dat afdeling- en gewestbestuur dit als een prioriteit in hun beleidsprogramma zetten (als 
het er al niet in staat!) Misschien wordt dan de betrokkenheid groter. 

Wim Derksen, 55 jaar lid, oud-wethouder, oud-voorzitter 
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 Wim Derksen  (85) 
levert ditmaal een 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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Alsnog: op naar Keigroen 
Begin dit jaar kon door 
omstandigheden de excursie naar het 
windmolenbedrijf Keigroen niet 
doorgaan. We hebben nu een nieuwe 
afspraak. Op zaterdag 6 april vanaf 
10.00 uur zijn we welkom op de  
Nijverheidsweg 9 in Hengelo (Gld). 
Vandaar brengen we een bezoek aan 
de windturbine van de familie De 
Vries aan de Hardsteestraat 16 in 
Toldijk, met uitleg ter plaatse. 
Wil je mee? Graag vóór 2 april 
opgeven. Laat ook even weten of er 
mensen kunnen meerijden.  

Nynke de Jong, raadslid, 
06-49907933
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Bestuur:     pvdadoesburg@outlook.com 

Max Donk, voorzitter:              06-30395373 

Flip Versteegh, secretaris /  
penningmeester:                       06-81377468 

Yvonne Irving-Schrader, campagne-
coördinator, webmaster:          06-41088718 

Els Meester:                              06-11206005

  CONTACT

ADRESLABEL

Kandidaten 

PROVINCIALE STATEN 

1. Peter Kerris, 2. Marilyn A-Kum, 3. Mehmet 
Sahan, 4. Fokko Spoelstra, 5. Karin Jeurink, 6. 
Jan Daenen, 7. Peter Baks, 8. Paul Hoogland, 
9. Judith Tenbusch, 10. Dave Verbeek. 

WATERSCHAP RIJN-IJSSEL 

1. Anna-Lena Penninx, 2. Jos Hollander, 3. 
André Menting, 4. Marlies van de Voort, 5. 
Barbara Veltrop, 6. Gerrit Gudden, 7. René 
Isselman, 8. Jos Ross, 9. Theo van Amersfoort, 
10. Marcel Lap 

EVALUATIE: HOE 
DOEN WE HET? 

De fractie van PvdA en 
GroenLinks in de 
gemeenteraad is bijna 
een jaar onderweg. Tijd 
om onze leden de vraag 
voor te leggen: hoe doen 
we het? 

De fractie houdt daarom 
op 22 mei een 
jaarevaluatie voor alle 
leden van PvdA en 
GroenLinks. Nadere 
informatie over locatie en 
agenda volgt.

http://pvda.nl
http://www.pvdagroenlinksdoesburg.nl
http://pvda.nl
http://www.pvdagroenlinksdoesburg.nl

