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Aan de leden van de PvdA in de Gemeente Soest

Soest, 9 november 2009

Beste partijgenoten,
Op 3 maart 2010 vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats en overal zijn
de voorbereidingen daartoe inmiddels in volle gang. Hoewel het lokale verkiezingen betreft,
toch is het voor landelijke politieke partij als de PvdA ook een belangrijke graadmeter voor
de waardering van het landelijk gevoerde beleid en de landelijke populariteit van de partij.
Op lokaal niveau heeft de PvdA hier mee te maken. De vorige gemeenteraadsverkiezing
heeft de PvdA in Soest vijf raadszetels opgeleverd en daarmee is aangetoond dat er ook in
Soest/Soesterberg voldoende inwoners zijn die een partij met een progressief beleid willen
steunen. Het zal onder de huidige omstandigheden moeilijk zijn om de score van 2006 te
evenaren of te overtreffen, maar in Soest is de PvdA vrijwel de enige partij met een
progressief geluid. Het is aan ons om inwoners en de jonge nieuwe kiezers te overtuigen van
de noodzaak van progressief beleid in Soest/Soesterberg.
Soest is een conservatieve gemeente. Veel partijen richten hun blik meer op het verleden en
het behoud van het bestaande dan op de toekomst. Je krijgt weleens het gevoel dat iedereen
gaat voor zijn eigen achtertuin en dat daarin vooral niets mag gebeuren. Actiegroepen
schieten als paddenstoelen uit de grond, als er in Soest maar iets dreigt te veranderen in de
bestaande situatie. Eigen belang en niet het algemeen belang staat centraal. Solidariteit lijkt
een besmette term geworden. Soms heb ik de indruk dat je in Soest beter een boom of een
paard kunt zijn, aangezien je dan meer rechten hebt dan een inwoner.
De PvdA Soest/Soesterberg blijft haar blik wel op de toekomst richten en blijft solidair met
de zwakkeren en hulpbehoeftige mensen in de samenleving. De sterkste schouders moeten
de zwaarste lasten blijven dragen. De lokale overheid moet voor het algemeen belang blijven
opkomen. De PvdA heeft hier de afgelopen vier jaren door collegedeelname
verantwoordelijkheid voor gedragen en is ook bereid dit in de komende vier jaren te doen.
Voorop staat dat zij belangrijke uitgangspunten en onderdelen van het door haar
voorgestane beleid kan verwezenlijken.
Voor u ligt het conceptverkiezingsprogramma waarover het bestuur graag met u van
gedachten wil wisselen, waarop uiteraard amendementen kunnen worden ingediend en
waarna tot vaststelling kan worden overgegaan. Schriftelijke amendementen kunnen tot
zeven dagen voor de ledenvergadering te worden toegezonden aan ons bestuurslid Jan
Willen Nuismer
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Daarna zal de lijst van kandidaten voor de gemeenteraad worden voorgelegd aan de
vergadering. Elf mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep van het bestuur om zich
hiervoor kandidaat te stellen. De kandidaatstellingscommissie heeft het bestuur een
kandidatenlijst voorgesteld. Ook hier op kunnen wijzigingsvoorstellen worden gedaan,
waarna de vergadering overgaat tot vaststelling van de definitieve lijst. Wij leggen u voorts
het conceptwerkplan 2010 en de conceptbegroting 2010 ter goedkeuring voor.
Als een en ander is vastgesteld, moet het ook onder de aandacht van de inwoners van Soest
en Soesterberg worden gebracht. Er is inmiddels een verkiezingscampagneteam opgericht
onder leiding van campagneleider Frans Bos. Wilt u ook een bijdrage leveren aan de
campagne laat het dan Frans Bos weten (Email: info@pvda.nu Tel.nr.: 035-6026102 óf 0628949774). Uiteraard mag u ook met een bijdrage voor de verkiezingskas uw partij steunen.
U kunt uw bijdrage over maken op ING-rekeningnummer 44.50.712 ten name van PvdA
Soest/Soesterberg o.v.v. verkiezingskas 2010.
Het bestuur nodigt u van harte uit om deze vergadering bij te wonen en hoopt u op haar
ledenvergadering te mogen verwelkomen en wel op 30 november 2009. We beginnen om
20.00 uur. In het Kompas vindt u de agenda en de locatie.
De agenda en de stukken voor de ledenvergadering treft u hierbij in dit Kompas aan.

Met vriendelijke groet mede namens bestuur en fractie,

Han van Marwijk
Voorzitter PvdA Soest/Soesterberg

P.S. Noteer alvast in uw agenda: de traditionele Oudejaarsborrel van de PvdA. Deze borrel
vindt plaats op dinsdag 29 december 2009 van 17.00 tot 19.00 uur in Café Centraal te Soest.
U en uw partner nodigen wij hiervoor van harte uit (uitnodiging volgt).
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Agenda ledenvergadering 30 november 2009. Aanvang 20.00 uur.
Zaal open 19.30 uur.
Bowlingcentrum Soest
Willaertstraat 49-C
3766 CP Soest
035 6095841

1. Opening, welkom en vaststellen van de agenda
2. Mededelingen
¾ Oudejaarsborrel 29 december 2009
3. Verkiezingsprogramma
¾ Toelichting
¾ Mogelijkheid tot het stellen van vragen
¾ Voorstellen tot wijziging
¾ Stemming
4. Lijst kandidaten
¾ Mogelijkheid tot het stellen van vragen
¾ Voorstellen tot wijziging
¾ Stemming
5. Werkplan 2010 ter besluitvorming
6. Begroting 2010 ter besluitvorming1
7. Campagne 3 maart 2010.
¾ Deelname aan campagne opgave bij Frans Bos
¾ Financiële bijdrage aan de campagne
8. Rondvraag en sluiting.

1

De begroting kunt u op verzoek toegestuurd krijgen en/of tijdens de vergadering inzien.
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Conceptverkiezingsprogramma PvdA 2010-2014.
Eén ding is wel zeker. Soest en Soesterberg (hierna gemeente Soest) verdienen een
progressief gemeentebestuur dat opkomt voor de belangen van alle mensen. Dat moet tot
uiting komen in de gemeentepolitiek. De PvdA wil zich daar sterk voor maken.
Voor eerlijk delen
De Partij van de Arbeid is een partij voor iedereen. Mensen die het moeilijk hebben om het
hoofd boven water te houden verdienen alle steun. De PvdA staat voor eerlijk delen, ook in
de gemeente Soest. Wie om wat voor reden niet mee kan, moet kunnen rekenen op een
fatsoenlijk vangnet. De bijstand is er voor de mensen die door het ijs dreigen te zakken.
Schuldhulpverlening voor degenen die diep in de schulden terecht zijn gekomen. In het
gewone leven moeten we naar elkaar omkijken. Niemand hoeft aan de kant komen te staan.
Of nog erger, in een isolement terecht te komen. De gemeente Soest moet mensen in nood
bijstaan.
Dit betekent:
-

-

-

-

-

-

De PvdA wil dat mensen die in de schulden raken snel en goed worden geholpen.
Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening zijn uitgesloten. Mensen moeten niet
vergeefs aankloppen bij het Loket Schulden.
De gemeente breidt de mogelijkheden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) uit om mee te doen in de samenleving. Voor mensen met een psychische
problematiek worden de (dag)activiteiten en de begeleiding uitgebreid.
Er komt één gemeentelijk WMO-loket, waar mensen met vragen over huishoudelijke
hulp, mantelzorg of woningaanpassing direct een antwoord krijgen.
De sociale dienst blijft duidelijke voorlichting geven over bijstand, bijzondere bijstand
en kwijtscheldingsregelingen, zodat iedereen op de hoogte is van de regelingen die
voor hen bedoeld zijn.
Raadsleden en wethouder van de PvdA breken door bureaucratische barrières heen
als het gaat om schrijnende gevallen. Niemand mag de dupe worden van het
systeem.
Mensen die een beroep moeten doen op hulp in de huishouding krijgen snel hulp en
zijn verzekerd van een vaste kracht. Wachtlijsten zijn niet aan de orde.
Mantelzorg wordt goed ondersteund. Het WMO-loket bij de gemeente geeft goede
informatie, er komen bijeenkomsten waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten en
hun taak wordt verlicht door vrijwilligers in te zetten.
Alle openbare gebouwen moeten goed toegankelijk zijn voor ouderen en mensen met
een beperking. Dit geldt ook voor straten, stoepen en bushaltes.
Eenzaamheid is voor sommige ouderen een groot probleem. De gemeente moet zich
inzetten om de contacten in de wijken en in de zorgcentra te verbeteren.
De PvdA vindt dat we de risicogroepen, zoals verslaafden en mensen met een
psychische problematiek, niet in de steek moeten laten. In het WMO-beleid moet
plaats zijn voor extra aandacht voor deze groep. Het maatjesproject en de
dagbesteding in De Schoof zijn een goede start.
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Jongeren zijn de toekomst
Onze kinderen hebben de toekomst. Eigenlijk zijn zij de toekomst van de gemeente Soest.
Daarom moeten we ze koesteren en alle kansen geven om bewuste volwassenen te worden.
Zolang ze thuis zijn en naar school gaan, moeten ze verzekerd zijn van een beschermde
omgeving. De gemeente moet zich sterk maken dat alle jongeren met een diploma van school
gaan en vervolgens ook werk krijgen. Maar naast inspanning is er ook plaats voor
ontspanning. Jongeren zullen zich ook in onze gemeente moeten kunnen vermaken:
voldoende mogelijkheden om te sporten, om uit te gaan en om van culturele activiteiten te
genieten.
Jongeren die in de knel komen en voor zichzelf en de gemeenschap een risico opleveren
worden geholpen om hun leven op de rails te krijgen. In geval van probleemgezinnen kan er
geen sprake zijn van vrijblijvendheid. Jongeren die problemen veroorzaken worden
aangepakt.
Dit betekent:
-

-

-

-

-

-

-

Geen jongere gaat zonder diploma van school. Extra aandacht is nodig voor kinderen
met een achterstand. Scholen worden gesteund om het schoolverzuim terug te
dringen. De leerplichtambtenaren zullen daar handelend in optreden.
Jonge kinderen die dat nodig hebben kunnen gebruik maken van voorschoolse
activiteiten met aandacht voor taalontwikkeling en sociale vaardigheden. Een goede
samenwerking is noodzakelijk tussen kinderopvang, peuterspeelplaatsen en
basisonderwijs.
Uitgaan is ook voor jongeren een groot goed. Daarvoor zijn voldoende
uitgaansmogelijkheden nodig. De komst van het Grand café aan de Van Weedestraat
is een mooie uitbreiding. De PvdA zal ook een initiatief voor een bioscoop of een
filmhuis in Soest ondersteunen.
Het is nodig dat jongeren gezond uitgaan zonder drank- en drugsproblemen. Het
verstrekken van alcohol aan jongeren onder de zestien jaar wordt stevig aangepakt.
Jongeren moeten kansen geboden worden om mee te doen met culturele activiteiten.
Een gevarieerd cultureel aanbod is van belang. En om jonge leerlingen in aanraking
te laten komen met kunst en cultuur moet de gemeente het Jeugdcultuurfonds
voortzetten en de drempels voor de muziekschool verlagen
De gemeente helpt jongeren om werk te vinden. Samen met scholen en lokale
ondernemers worden zoveel mogelijk stageplaatsen gerealiseerd, ook voor jongeren
met een beperking. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door extra stages aan
te bieden.
In de gemeente Soest gaat het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de slag om
risicojongeren op te sporen en – op maat - hulp te bieden aan ouders en kinderen; het
Centrum coördineert de lokale hulpverlening.
Voor probleemgezinnen komt er een gebundelde aanpak. Niet hordes hulpverleners
over de vloer, maar gerichte hulp door professionals. En als hulp steevast wordt
geweigerd, dient te worden ingegrepen.
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Goed onderwijs, daar begint het mee!
In onze samenleving is goed onderwijs belangrijk om volwaardig mee te kunnen doen. Niet
alleen voor kinderen en jongeren, maar ook voor volwassenen. “Bijblijven en bewegen” is
het motto. Daarom moet de gemeente standvastig blijven inzetten op allerlei vormen van
onderwijs binnen onze gemeente.

Dit betekent:
-

-

-

-

-

-

Voldoende voor– en naschoolse opvang voor alle kinderen realiseren en deze
betaalbaar houden voor ouders. De mogelijkheden voor continu-onderwijs
uitbreiden, zodat werkende ouders werk en zorg voor hun kinderen beter kunnen
combineren.
Stimuleren van initiatieven op het gebied van voorschoolse voorzieningen en
huiswerkbegeleiding voor kinderen in achterstandssituaties; ideeën en wensen in
kaart brengen.
Vroegtijdig signaleren van taalachterstanden en stimuleren van taalonderwijs bij
kinderdagverblijven.
We gaan door met de strijd om het ontstaan van zwarte scholen tegen te gaan.
Ouderinitiatieven in de richting van gemengde scholen worden ondersteund. De
gemeente maakt bindende afspraken met schoolbesturen.
Alle jongeren verlaten de school met een diploma. Hiervoor worden scholen
gesteund om verzuim tegen te gaan. Registratie van het verzuim en optreden van de
leerplichtambtenaar is hierbij een voorwaarde.
Succesvolle jongeren als mentor inschakelen voor jongeren die in ons
onderwijssysteem dreigen af te haken.
De gemeente bewaakt de kwaliteit van de inburgeringcursus. Hiervoor de
inburgeringambtenaren bijscholing aanbieden, zodat zij goed op de hoogte zijn van
beleid en wetgeving. Op die manier kunnen zij hun werk goed doen.
Bij de keuze uit aangeboden cursussen de kwaliteit boven de prijs stellen.
Inburgeraars de gelegenheid bieden om - al dan niet via lokale cliëntenpanels - mee te
praten over de ontwikkeling en uitvoering van het lokale inburgeringbeleid.

Iedere inwoner moet in de gemeente Soest kunnen blijven wonen
De woningmarkt raakt op slot. Er wordt in de gemeente Soest te weinig gebouwd voor de
eigen behoefte. En als er wordt gebouwd is het te weinig in de betaalbare sector.
Vooral voor jongeren moeten er betaalbare woningen komen, maar ook voor ouderen en
alleenverdieners. Voor mensen die het niet breed hebben moeten er plannen worden
gemaakt om deze mensen ook een kans te geven op de woningmarkt!
De PvdA heeft voor de komende raadsperiode een aantal creatieve ideeën om een gehoor te
geven aan de woningbehoefte in de gemeente. Het gaat om maatregelen die hard nodig zijn
en waar mensen echt wat aan hebben!
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Dit betekent:
- Jongeren zijn de toekomst en die moet je juist niet wegjagen uit de gemeente Soest. Er
moet (vooral op gemeentegrond) jongerenhuisvesting gerealiseerd worden.
- Differentiatie van allerlei woonsoorten in verschillende wijken, vooral in Soesterberg
moet de komende periode hier aandacht aan gegeven worden.
- Vasthouden aan de regel dat 40% van alle woningen in de sociale sector gebouwd
moet worden, want dit is de komende periode noodzakelijk voor een evenwichtige
bevolkingsopbouw. De 40%-regel zonder uitzondering toepassen op alle
woningbouwprojecten.
- De woningbouwprojecten moeten eindelijk van de grond komen. Plannen voor
Apollo-Noord en de vliegbasis moeten snel worden uitgevoerd.
- Masterplan moet zorgvuldig maar snel resulteren in zichtbare projecten.
- Vernieuwing van Smitsveen, zonder dat de bewoners er nadelige gevolgen van
ondervinden.
- Verleggen van de bouwgrenzen aan de randen van Soest om de nodige
woningbehoefte te realiseren. Dit moet gebeuren zonder dat de Eng en belangrijke
natuurgebieden worden aangetast; daarbij niet doorslaan en dus niet elk weiland tot
waardevol natuurgebied verheffen.
- De doorstroming in de woningmarkt op gang brengen door met de
woningcorporaties een aantal regelingen, zoals Sociale Koop, op te zetten. Hierdoor
wordt het makkelijker voor mensen met een laag inkomen om een woning te kopen.
- Mensen die samen gaan wonen en ieder een betaalbare woning achterlaten voorrang
geven bij woningtoewijzing. Waardoor er dus weer één extra woning op de markt
komt.
- In samenwerking met woningcorporaties illegaal onderhuur tegengaan en
aanpakken.
- Alternatieve woonvormen voor jongeren creëren, zoals wonen boven de winkel of
“friends-living”2.
- Starterleningen in de gemeente Soest invoeren, waardoor de jongeren kans krijgen
om zelf te kunnen kopen. Deze woningen voor de doelgroep behouden door een antispeculatiebeding erop van toepassing te verklaren.
- Betaalbare woningbouw voor ouderen is ook een knelpunt in de gemeente Soest. Het
bieden van nieuwe kansen voor ouderen op het oude Molenschot terrein is een begin.
Ook op andere lege plekken, vooral in de buurt van een winkelcentrum, moet er voor
deze doelgroep betaalbare woningbouw worden gecreëerd. Woningen voor ouderen
situeren dicht bij de voorzieningen. De Inspecteur Schreuderlaan is een zeer geschikte
plek hiervoor.
- Het oude “Opel Nefkens” terrein aan de Birkstraat bestemmen voor
jongerenwoningen.

2

Het delen van een huis met een groepje vrienden.
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Soest blijft bereikbaar
Het wordt steeds drukker op de weg. Niet voor niets heeft Soest relatief het hoogste
autobezit in de provincie. Dit zorgt voor onveilige verkeerssituaties, overlast en
verkeersopstoppingen. De PvdA wil Soest bereikbaar houden.
We zien een toename van het gebruik van de fiets. Een positieve ontwikkeling. De fiets krijgt
de ruimte zonder de auto te pesten. Wat door de PvdA deze raadsperiode in gang is gezet
dient ook de volgende raadsperiode te worden voortgezet.
Dit betekent:
-

-

-

-

-

-

We gaan door met het beleid om het fietsen te stimuleren. Nieuwe doorgaande
fietsroutes worden aangelegd en bestaande fietspaden worden verbeterd.
Het NS-station Soest Zuid wordt uitgebouwd tot ‘Soest Centraal’. Soest Zuid wordt
omgevormd tot een echt OV-knooppunt, waar voetgangers, fietsers en
automobilisten gemakkelijk kunnen overstappen op de trein en de bus. Een bewaakte
fietsenstalling wordt een onderdeel daarvan.
Inwoners die voor het woon-werkverkeer gebruik maken van het OV moeten hun
fiets gratis kunnen stallen in de bewaakte fietsenstalling.
De vele miljoenen euro’s die het project “VERDER” overheeft voor de
bereikbaarheid van Soest inzetten voor fietsvriendelijke en OV-oplossingen.
Daarnaast investeren om de doorstroming op de hoofdverbinding naar Amersfoort te
verbeteren, van de Koningsweg tot en met de Birkstraat.
Het opheffen van afsluitingen van wegen stopt niet bij het opheffen van de afsluiting
van het Weteringpad; ook andere afsluitingen worden opgeheven, als de
verkeersveiligheid dat toelaat.
De PvdA blijft ijveren voor de Buitenbrink, de logische verbinding tussen de
rotondes aan de Stadhouderslaan en de Dalweg. Daarmee krijgt de Van Weedestraat
de kans om uit te groeien tot hèt autoluw hoofdwinkelcentrum van Soest.
De verkeersveiligheid is de laatste jaren verbeterd, maar kan altijd beter. In de wijken
is er meer aandacht nodig voor fietsveilige routes en voor 30-kilometer zones, waar
de automobilisten zich ook echt aan de snelheidslimiet houden. Voor verkeersveilige
scholen is het Utrecht Verkeersveiligheidslabel een vereiste.
Oudere wijken, zoals De Eng en het Hart, hebben te weinig parkeermogelijkheden;
daar moet de gemeente extra in investeren.
Alle bussen en bushaltes worden toegankelijk voor mensen met een lichamelijke
beperking.
De PvdA wil, dat geïnvesteerd wordt in oplaadpunten voor elektrische auto’s.

Soesterberg gaat voor.
Na een jarenlange achterstand is Soesterberg nu echt aan de beurt. Soesterberg is nu een
typisch forensendorp en het wonen in en tussen het groen, nabij grote steden aan de rand
van de Randstad, zal nog aantrekkelijker worden als het dorp een positieve impuls krijgt.
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Wij steunen dan ook het Masterplan dat Soesterberg in staat stelt voor de lange (20jaar)
termijn uit te groeien naar een dorp van 9000 inwoners. Er moet echter nog meer gebeuren.
Dit betekent:
-

-

-

-

-

Nieuwbouw plegen om de leefbaarheid van Soesterberg ook voor de toekomst te
verzekeren. In overleg met de bewoners een visie opstellen om de kwaliteit van de
woningen in de “oude kom” van het dorp te verbeteren.
Een woningbouwplan in diverse huur- en koopklassen realiseren voor senioren;
hierdoor wordt aan deze inwonersgroep een betere kans gegeven om ook in de
toekomst in Soesterberg te blijven wonen. Het brengt ook de doorstroming op gang.
Een plek waar evenementen zowel binnen als buiten kunnen plaatsvinden.
Een verplaatsing van bedrijven, mits ze daar zelf behoefte aan hebben, naar de
Richelleweg aan de A28. Het vestigingsklimaat van bedrijven verbeteren door het
bedrijventerrein op de hoek Richelleweg en Amersfoortsestraat te herstructureren.
Goede verkeersontsluiting, zoals een verdiepte ligging van de N237, om het dorp
weer een geheel te laten worden. En bovendien een volwaardige kruising aan de
westzijde, zodat het dorp beter bereikbaar wordt voor het verkeer van Soesterberg
Noord en de nieuwbouwwijk van Abrona. Zorgen voor een OV-verbinding met het
station in Den Dolder.
Een verbetering van de geluidswal langs de A28 om daarmee de hinder van geluid en
fijnstof te verminderen.
Een kwalitatief goede uitwerking van het ruimtelijk plan van de vliegbasis; voor de
woningbouw vooral duurzaamheid centraal stellen
Een kwaliteitsimpuls voor de Rademakerstraat als winkelstraat is hoogst
noodzakelijk.

Eindelijk een echt winkelcentrum
De afgelopen 30 jaar is steeds gepraat over de vernieuwing van de Van Weedestraat. Je doet
in de gemeente Soest boodschappen, maar komt niet aan plezierig winkelen toe door de
beperkte mogelijkheden.
Vele plannen zijn elkaar opgevolgd om er een echt winkelgebied van te maken. Het huidige
college, waar ook de PvdA deel van uitmaakt, heeft de durf getoond om er ook echt wat te
gaan doen. Zoals wij de kiezer hadden beloofd wordt nu eindelijk de Van Weedestraat het
hoofdwinkelcentrum van Soest. In Soesterberg heeft het Masterplan voor de
Rademakerstraat een verfraaiing op het oog, zodat deze straat er ook als een mooie
winkelstraat gaat uitzien. Al deze besluiten moeten de komende raadsperiode uitgevoerd
worden, zodat de gemeente Soest over 4 jaar over echte winkelcentra beschikken.

Dit betekent:
- Afsluiten van de Van Weedestraat voor gemotoriseerd verkeer. Eerst het eerste deel,
de Winkelpromenade Soestdijk, en op termijn de andere kant tot aan de spoorweg.
- Beter gebruik van het winkelgebied door een ruimhartig terrasbeleid in de Van
Weedestraat.
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-

-

Stimuleren van bestaande en nieuwe winkels om mee te gaan in de vernieuwing.
Aantrekkelijk winkelen met een gevarieerde keuze voor het publiek. Een inhaalslag
op de Rademakerstraat in Soesterberg, zodat de burger niet meer naar Den Dolder of
Zeist hoeft te gaan voor zijn of haar boodschappen.
De Rademakerstraat moet verbonden worden met zowel het toekomstige hart van het
dorp als de vliegbasis.
Opknappen en vernieuwen van winkelcentrum Soest-Zuid.
Uitbreiding van winkelcentrum Smitshof, zodat dit winkelcentrum aan de westkant
van Soest uitgroeit tot bovenwijks winkelgebied.

Een duurzaam Soest.
De gemeente Soest wil zich duurzaam ontwikkelen. Geen afwachtende houding, maar een
actieve opstelling. Zoals het uitvoering geven aan een eigen klimaatplan.
Daarvoor is het nodig initiatieven te nemen die leiden tot duurzame, klimaat- en
energiebesparende maatregelen in de eigen gemeentelijke organisatie en bij de in de
gemeente Soest gevestigde bedrijven. Burgers stimuleren om dergelijke initiatieven te
ondernemen. Geen verkwisting van natuurlijke hulpbronnen en zorgen voor recycling en
hergebruik.
Dit betekent:
-

-

-

De gemeente Soest moet haar diensten zoveel mogelijk gebruik laten maken van
elektrische auto’s, bij de openbare verlichting overgaan op LED-verlichtng om
daarmee een voorbeeld te geven aan haar inwoners en het bedrijfsleven.
Bouwprojecten en renovaties worden voortaan duurzaam en klimaatvriendelijk
uitgevoerd .
Bij de verbetering van de bestaande wijken moet een gemengde woningvoorraad
worden nagestreefd met voldoende gemeenschappelijke buitenruimte, voldoende
groen, speelgelegenheid en plekken om elkaar te ontmoeten. Duurzaamheid als
voorwaarde opnemen in bouwplannen
Wonen, werken en recreëren worden meer gemengd
Terughoudend omgaan met kapvergunningen van bomen; er blijft een plicht tot
herplanten nodig, waar wel tot kappen wordt overgegaan.

Veiligheid moet je voelen.
Met veiligheid denken wij gelijk aan de politie, die zichtbaar zorg draagt voor een veilig
bestaan. Hieraan kunnen burgers zelf ook een belangrijke bijdrage aan leveren. Om de
samenhang en de veiligheid in de buurt te bevorderen is het wijk en buurgericht werken van
groot belang. De wijkbeheerteams en wijkcoördinatoren kunnen een belangrijke functie
vervullen in preventieve zin. De samenhang en kenbaarheid onder bewoners draagt een
belangrijke rol voor het veiligheidsgevoel in een wijk.
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Dit betekent:
-

-

De wijkagent moet zichtbaar in de wijk zijn, daarom gaat de PvdA voor meer politie
op straat in plaats van bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) of
politiesurveillanten.
Samen met de politie een strengere aanpak van diefstal en vernieling doorvoeren.
De gemeente ondersteunt actief het wijk -en buurtgericht werken.
De jongerencoach blijven subsidiëren, zodat er effectief kan worden opgetreden bij
hangjongeren en probleemgevallen
Groenonderhoud verbeteren om sociaal onveilige situaties te voorkomen.

Economie
De gemeente Soest moet haar centrale ligging benutten door bedrijven en daarmee
werkgelegenheid voor haar inwoners aan te trekken. De gemeente Soest kan daarmee
wellicht banen creëren die elders in de gemeente helaas verloren zijn gegaan. Beide kernen
hebben een prachtige omgeving waar het goed wonen is en de mensen volop kunnen
recreëren. De PvdA wil dat de lokale economie en recreatie meer en beter gestimuleerd
worden.
Dit betekent:
-

-

-

-

De gemeente moet voor een goed vestigingsklimaat zorgen. Soester bedrijven
behouden en streven naar herlocatie van midden- en grote bedrijven in de
woonwijken naar nieuwe en bestaande bedrijfsterreinen.
Een goede ontwikkeling van de leefbaarheid en de bedrijvigheid in de gemeente
Soest. Soesterberg dient optimaal te kunnen profiteren van de ontwikkeling van
Vliegbasis Soesterberg en het defensie museum.
Door de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen aan de Richelleweg kunnen
bedrijven met hoogwaardige werkgelegenheid worden aangetrokken en bedrijven
waarvoor een A28 locatie belangrijk is vanwege een goede bereikbaarheid.
De gemeente ondersteunt en stimuleert de aanleg van glasvezelkabels.
Jaarlijks zijn er honderdduizenden mensen die de Soester Duinen en de rest van de
gemeente Soest bezoeken. Wij maken te weinig gebruik van onze prachtige
omgeving. Er dienen meer horecagelegenheden met terrasjes en verblijfsrecreatie
voor zowel toeristen als voor de eigen burgers te komen.

Werk heeft prioriteit
Werk stelt mensen in staat een inkomen te verwerven en draagt bij aan de eigenwaarde van
mensen. Werk brengt mensen in contact met de samenleving en maakt hen onafhankelijk,
maar stelt hen ook in staat zich te ontwikkelen en om solidair te zijn met mensen in een
kwetsbare positie.
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Mensen die hun baan verliezen dienen zo snel mogelijk aan een andere baan worden
geholpen. Soest dient ook de mensen die hun baan verliezen en een beroep op een uitkering
moeten doen via een gecoördineerd en gebundeld reïntegratiebeleid te (her)scholen en te
herplaatsen. Voor jongeren dienen stageplaatsen te worden gezocht en met het UAC dienen
prestatieafspraken te worden gemaakt.
Dit betekent:
-

-

-

De gemeente werkt met het bedrijfsleven samen om werkgelegenheid te behouden en
nieuwe werkgelegenheid aan te trekken.
Daar waar mogelijk worden geplande bouw- en wegenprojecten versneld uitgevoerd,
waarbij afspraken worden gemaakt over het in dienst nemen van werkzoekenden uit
de gemeente Soest.
Mensen die zelfstandig ondernemer willen worden, worden gestimuleerd en
ondersteund, desgevraagd met starters- en microkredieten.
Mensen met een uitkering worden geholpen met het vinden van een betaalde baan.
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie waar het gaat om het aannemen van mensen
met een beperking of in een achterstandspositie verkeren.
Jongeren onder de 27 jaar zijn aan het werk of volgen onderwijs of een combinatie
daarvan. Jongeren die een uitkering aanvragen worden direct in een leer-werktraject
geplaatst.
De gemeente subsidieert kinderopvang om ook alleenstaande ouders beschikbaar
voor de arbeidsmarkt te laten zijn.
Misbruik van uitkeringen wordt gestraft, mensen die zich onterecht onttrekken aan
werk worden op hun uitkering gekort. Controle en handhaving moeten streng zijn.

Goed voor mensen met een beperking
Het is van het grootste belang alle mensen mee te laten doen aan de samenleving, hun
talenten en zelfrespect te ontwikkelen en waar mogelijk economische zelfstandigheid te
realiseren.
Mensen met beperkingen vragen in dit verband soms om een specifieke aanpak om zoveel
mogelijk zelfredzaam te kunnen zijn. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning gaat uit van
de zelfredzame mens. Daarom streeft de PvdA naar solidariteit en dient het
compensatiebeginsel, waar de WMO van uit gaat, doeltreffend gehanteerd te worden met
oog voor de persoon die een hulpvraag heeft. Niet het budget of het verstrekkingenboek,
maar de mens moet centraal staan.
Dit betekent:
-

In plaats van regels staat de mens en zijn/haar hulpvraag voorop als het gaat om
voorzieningen, huishoudelijke hulp, opvoedingsvragen, mantelzorg en
vervoersmogelijkheden.
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-

-

Voor iedereen, ook voor mensen met een beperking, dient de openbare ruimte
toegankelijk te zijn; dit betreft dus straten, winkelcentra en openbare gebouwen, zoals
sportzalen.
De polikliniek aan de Dalweg moet blijvend worden benut als gezondheidscentrum.

Sport verbindt
Sport is leuk om te doen en schept ook een gevoel van saamhorigheid. Sport verbindt en
draagt bij tot onderling respect. Het is van belang dat sport voor iedereen toegankelijk is.
Het inkomen mag daarvoor geen drempel vormen.
Sportverenigingen vervullen hierbij een belangrijke rol. Het is van belang dat de gemeente
die verenigingen de helpende hand biedt. Een goede sportinfrastructuur en betaalbaar
gebruik van sportaccommodaties is een vereiste. De gemeente kan ook helpen om
verbindingen te leggen tussen sport en bijvoorbeeld scholen, buitenschoolse opvang en
buurtwerk.
Dit betekent:
-

-

-

De sportparken moeten een dag-in-dag-uit bruisend activiteitencentrum worden,
bijvoorbeeld door buitenschoolse opvang in sportkantines te stimuleren.
Kinderen worden gestimuleerd om kennis te maken met en plezier te beleven aan
sport. Er is sprake van een grote diversiteit aan sporten. Voor deelname moet het
inkomen van de ouders geen belemmering zijn. Voortzetting van het
Jeugdsportfonds is noodzakelijk.
De combinatiefunctionarissen zorgen er voor dat er een betere verbinding komt
tussen scholen en sport(verenigingen)
De gemeente gaat extra aandacht besteden aan die groepen inwoners die te weinig
aan sport doen, zoals ouderen, allochtone vrouwen en meisjes.
Alle kinderen op een basisschool krijgen in ieder geval gymles op school. Waar er
nog geen vakdocenten lichamelijke opvoeding zijn, krijgen de
combinatiefunctionarissen de taak de gewone leerkrachten hierin te trainen.
De sporthal Beukendal is vanwege ouderdom aan vervanging toe. Het verdient de
voorkeur een nieuwe sporthal te bouwen op of nabij sportpark Bosstraat.

Kunst en cultuur inspireren
Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor een levendig Soest. Ze zijn een bron van inspiratie en
dragen bij tot een kunstminnende gemeente. De PvdA is voorstander van een gevarieerd
cultureel aanbod. De vele amateurverenigingen en de meer professionele instellingen als
Idea, Cabrio en Artishock spelen daar een belangrijke rol in.
Dit betekent:
-

De gemeente zoekt naar geschikte accommodaties voor jongeren om zich (cultureel)
uit te leven.
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-

-

-

De gemeente ondersteunt activiteiten en evenementen voor iedereen, zoals het
Cultuurfestival, de Koninginnenacht, Oude Ambachtenmarkt, het internationale
kinderfeest op 23 april en sportevenementen, zoals de Sylvestercross.
Om kinderen van ouders met een kleine portemonnee kennis te laten maken met het
rijke culturele veld wordt deelname aan het Jeugdcultuurfonds voortgezet.
De bibliotheek gaat zich aanpassen aan de veranderende voorkeuren van jongeren.
Idea zal dan ook meer moeten investeren in digitale media, het aanbieden van
cursussen en evenementen voor jongeren.
De gemeente stimuleert en subsidieert zonodig initiatieven van inwoners die gericht
zijn op buurtfeesten of evenementen die Soest of Soesterberg levendig maken.
De Marechausseekazerne in Soesterberg inrichten als “Kulturhus”.

Financiële uitdagingen
De gemeente Soest staat voor grote financiële uitdagingen. Enerzijds willen wij de gemeente
levendig en leefbaar houden, anderzijds dient de gemeente Soest ook betaalbaar te blijven.
De opbrengsten uit grondexploitatie zijn drastisch teruggelopen. Om het voorzieningen niveau
op peil te houden dienen er keuzes gemaakt te worden.
Dit betekent:
-

-

-

-

Een lange termijn beleid over financiën, waaruit duidelijk wordt hoe de gemeente Soest
denkt haar uitgaven voor de komende 5 jaar te bekostigen.
Een goede balans tussen de inkomsten en de uitgaven. Verhoging van de ontroerend zaak
belasting behoort tot de mogelijkheden, als het voorzieningenpeil, zoals het hebben van
voldoende en geschikte gymzalen en sporthallen, niet op peil gehouden kan worden door
de andere inkomsten.
De sterkste schouders dienen de zwaarste lasten te dragen. Soesters die aantoonbaar hun
lokale belastingen niet op kunnen brengen dienen hiervoor volledige kwijtschelding te
krijgen.
Daar waar mogelijk dient er voor zowel grote projecten, zoals de tunnel bij station Soest
Zuid of het hebben van een welzijnswerker, optimaal gebruik gemaakt te worden van
provinciale, rijks- en Europese subsidies.
Vanwege de grote financiële risico’s voor de gemeente dient de aanleg van het ecoduct over
de Amersfoortsestraat in Soesterberg te worden heroverwogen.

Aan de leden wordt gevraagd in te stemmen met het verkiezingsprogramma
De leden kunnen voorstellen tot wijziging indienen voor 23 november 2009 t.a.v.
Jan Willem Nuismer
Korte Hartweg 3
3762 SH Soest
email: Titebibab@casema.nl
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Kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen maart 2010

Om te komen tot een lijst van kandidaten voor de gemeenteraad is een verkiezingscommissie
benoemd en een profiel opgesteld met daarin opgenomen een aantal gewenste kwaliteiten
voor het raadswerk. Vervolgens zijn de leden benaderd met de vraag of ze zich kandidaat
wilden stellen voor de gemeenteraad. We zijn zeer tevreden met de respons op deze oproep.
De kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn allen uitgenodigd voor een gesprek
met de verkiezingscommissie . De gesprekken hebben geresulteerd in een voordracht aan het
bestuur.
De verkiezingscommissie, bestaande uit Inga Nygren, Han Mink, Pieter ten Hove en Gerrit
Stekelenburg, heeft veel werk verzet. Dank daarvoor.
De leden kunnen voorstellen tot wijziging indienen voor 23 november 2009 t.a.v.
Jan Willem Nuismer
Korte Hartweg 3
3762 SH Soest
email: Titebibab@casema.nl

Het bestuur wil de volgende kandidaten3 (in deze volgorde) voordragen aan de
ledenvergadering ter instemming.
Herman Posthuma (1949)
Herman is psycholoog en heeft een eigen adviesbedrijf. De afgelopen raadsperiode was hij
de fractievoorzitter. Sterk in de analyse. Zijn incasseringsvermogen verdient respect. Hij
weet de zaken helder en duidelijk naar voren te brengen. Herman probeert de afstand tussen
arm en rijk te verkleinen. Mensen in de bijstand verdienen zijn speciale aandacht vanuit het
perspectief:
“geld maakt niet gelukkig, geld maakt leven mogelijk”.
Osman Suna (1979)
Osman is medisch nucleair werker in een ziekenhuis. Osman was de afgelopen raadsperiode
lid van de fractie en plaatsvervangend voorzitter van de fractie. Prominent aanwezig in de
raad en fractie.

3

Kandidaten hebben veel tekst aangereikt om zichzelf voor te stellen. Er is een selectie gemaakt om de
hoeveelheid tekst enigszins te beperken.
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Hij heeft zich ingezet voor de Vliegbasis Soesterberg, het gratis OV voor 65+, betaalbaar
wonen en jongerenhuisvesting, masterplan, moskee en opheffing van afgesloten wegen.
Daarnaast heeft hij als voorzitter van Comité kinderfeestdag Soest ervoor gezorgd dat de
kinderen op jonge leeftijd kennis kunnen maken met het raadswerk. Zij vergaderen ieder
jaar op 23 april internationale kinderfeestdag in de raadzaal van het gemeentehuis van de
gemeente Soest!
Muhammet Baskaya (1982)
Muhammet heeft een management achtergrond. Momenteel is hij projectadviseur.
Muhammet heeft met heel veel doorzettingsvermogen deelgenomen aan de fractie en hij
heeft samen met anderen veel bereikt. Hij heeft van zich laten horen binnen en buiten de
raad. Hij heeft zich ingezet voor een jeugd en jongerenconferentie. Muhammet zal de
komende tijd er voor pleiten dat er een jeugdcoördinator komt die alle zaken rondom jeugd
en jongerenbeleid coördineert, zodat de werkeloosheid en schooluitval maar ook de overlast
van jongeren minder wordt.
Ab Hooijer (1953)
Ab is docent op een middelbare school in Lelystad, in een speciaal project om jongeren, die
dreigen uit te vallen. Hij is momenteel fractieassistent van de raadsfractie. Ab heeft nu de
ambitie om raadslid te worden. Zijn belangrijkste aandachtspunten zijn onderwijs,
volkshuisvesting, sport en economie. Zijn netwerk in de gemeente is groot te noemen.
Hans Redeker (1954)
Hans werkt voor een beroepsorganisatie in de gezondheidszorg. Hij houdt zich bezig met
beleid en strategie. Vanuit zijn functie heeft hij veel ervaring met politiek-bestuurlijke
processen en door zijn juridische achtergrond kent hij de regels van de gemeentepolitiek. Hij
vindt dat we ons als lokale afdeling van de PvdA bij de verkiezingen vooral moeten richten
op de onderwerpen: wonen, werk en leefklimaat.
Ahmet Ali (1985)
Ahmed Ali heeft international business and management studies gestudeerd. Afgelopen juni
is hij door de leden van de Jonge Socialisten in de PvdA gekozen in het landelijk bestuur. In
zijn portefeuille zitten de afdelingen en de politieke werkgroepen. Tevens heeft hij mee
gedraaid in de campagne van de Europese verkiezingen. Daarvoor heeft hij in de werkgroep
integratie gezeten, waar hij onder ander het integratiepamflet van de Jonge Socialisten heb
geschreven.
Na een tijdje rond te hebben gelopen in de landelijke politiek, wil hij zich ook inzetten om
het sociale gezicht van ons dorp naar voren te brengen.
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Han van Marwijk (1956)
Han is advocaat en mediator met als specialisatie arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht.
Sinds dit jaar voorzitter van onze afdeling. Hij heeft de kandidaatstellingscommissie laten
weten dat hij zich verkiesbaar wil stellen voor de gemeenteraad, maar dat hij alleen in een
grote fractie actief kan zijn. Han hoopt in de komende jaren meer tijd te kunnen vrijmaken
voor het politieke werk en zou dan graag beginnen met het ondersteunen van de fractie.
Jan Willem Nuismer (1958)
Jan Willem is arbeid/organisatiepsycholoog en is momenteel hoofd personeel en organisatie
binnen een organisatie voor ouderen. Hij adviseert de Nederlandse Vereniging voor Autisme
op het gebied van arbeid. Hij is bestuurslid en congresafgevaardigde. Jan Willem wil vooral
de fractie ondersteunen en de afdeling organisatorisch nog beter inrichten.
Madelon de Graaff (1954)
Madelon is remedial teacher en bijna vier jaar raadslid. Rust en zorgvuldigheid kenmerken
haar en maken haar tot een waardevol raadslid. Madelon heeft zich in 2006 kandidaat
gesteld voor de raad, omdat ze zich maatschappelijk betrokken voelt en graag zinvol bezig
wil zijn met de kwaliteit van wonen en leven. Dat motief geldt nog steeds voor haar, niet
alleen door deelname aan de gemeenteraad, maar ook door deelname aan
belangengroeperingen voor mensen met beperkingen, zoals Stichting Cliëntenbelang WMO
Soest. Door het combineren van beide functies kan zij zonder overdrijven stellen, dat de
toegankelijkheid van straten en trottoirs goed in de schijnwerpers is komen te staan.
Els Brienesse (1947)
Els is receptioniste in een ziekenhuis. Zij is al raadslid geweest in Eemnes. Els schuwt de
discussie niet en laat niet over zich heen lopen. Zij heeft knelpunten gesignaleerd en naar
voren gebracht in de fractie. Een alternatief evenement voor jongeren tijdens de jaarwisseling
heeft het helaas niet gehaald in de raad. Gedurende deze periode heeft Els heeft zich ingezet
voor de onderdelen sport, onderwijs en welzijn.
Paul Lemmen (1945)
Paul is wethouder van de PvdA. Hij zet zich in voor een sterk en sociaal Soest en
Soesterberg. Hij is acht jaar actief in de gemeentelijke politiek, eerst als
raadslid/fractievoorzitter en vanaf 2006 als wethouder met een brede portefeuille. Hij is
vooral verantwoordelijk voor verkeer, sociale zaken, onderwijs, sport en maatschappelijke
aangelegenheden (o.a de WMO).
In zijn vroegere beroepen was hij werkzaam voor de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) en als directeur voor Divosa, de landelijke vereniging van sociale
diensten. Zijn opleiding heeft hij gedaan aan de Radboud-universiteit van Nijmegen
(westerse sociologie). Paul is onze kandidaat voor de positie van wethouder.
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Werkplan bestuur 2010

Inleiding
Dit werkplan heeft als doel een onderbouwing te geven voor de werkzaamheden en
activiteiten voor de komende periode en voor het verantwoorden van de voorgestelde
begroting.
We gaan onze aandacht vooral richten om de afdeling meer naar “buiten gericht” te laten
werken. Activiteiten gericht om de partij beter “op de kaart” te zetten krijgen een hoge
prioriteit.
1. Doel (van het werkplan)
Centraal in 2010 staan de gemeenteraadsverkiezingen Het is daarbij van groot belang dat we
goed en positief in het nieuws komen en ons breed presenteren.
Belangrijk thema voor 2010 blijft op welke manier wij de leden zo goed mogelijk bij de
discussies kunnen betrekken. “Werken aan het herstel van vertrouwen in de PvdA”, is het
thema. We kampen met het probleem van veel oudere leden en (te) weinig actieve jonge
leden.
2. Analyse van de afdeling; de huidige stand van zaken.
Aantal leden
Totaal telt de afdeling op dit moment 135 leden (stand van 1 november 2009).
Fractie
De huidige fractie telt 5 leden en 1 fractie assistent. Sinds de laatste succesvolle verkiezingen
zijn we daarmee goed vertegenwoordigd in de Raad, die in totaal 29 raadsleden telt.
College
In het college is de afdeling vertegenwoordigd door 1 wethouder met de volgende
portefeuilles:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Verkeer en vervoer
WMO (incl. vrijwilligersbeleid)
Sociale Zaken en maatschappelijke dienstverlening
Onderwijs en integratie
Sport en recreatie
Jeugd- en jongerenbeleid
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Bestuur
Het afdelingsbestuur telt 5 leden, inclusief de voorzitter, secretaris en penningmeester. De
werkwijze van het bestuur verloopt als volgt.
¾ Het bestuur houdt vrijwel iedere maand een bestuursvergadering. De vergaderingen
worden voorbereid door de voorzitter en de secretaris.
¾ De voorzitter voert periodiek afstemmingsoverleg met de wethouder en de
fractievoorzitter.
¾ Bestuursleden bezoeken regelmatig de fractie- en de raadsvergaderingen.
¾ Hierdoor kan het bestuur haar belangrijkste taak uitvoeren, namelijk het controleren
van de fractie op het ten uitvoer brengen van het verkiezingsprogramma. Het bestuur
informeert de leden hierover.
¾ Vaste agendapunten op de bestuursvergadering zijn in ieder geval: informatie uit de
fractie, het voorbereiden van de vastgestelde vergaderingen, het informeren van de
leden en het wijkgericht werken.

Afvaardigingen
De afdeling is vertegenwoordigd in het congres met 1 lid, in het gewest met 2 leden.
Communicatiemiddelen
We maken gebruik van de volgende communicatiemiddelen.
¾ “Het Kompas”: Het afdelingsblad “Het Kompas” is de spreekbuis naar de leden toe.
De leden worden via “Het Kompas” geïnformeerd over wat er politiek in de afdeling
gebeurt. Het blad verschijnt enkele keren per jaar.
¾ Daar waar de leden op korte termijn geïnformeerd moeten worden, wordt gewerkt
met een nieuwsbrief, die uitsluitend via e-mail bij de leden wordt bezorgd.
¾ Website: In 2005 is de website grondig aangepakt. De site wordt zeer goed
bijgehouden en geactualiseerd door één van de bestuursleden. In 2009 is de nieuwe
website ontwikkeld.
¾ Nieuwe leden: Nieuwe leden (in de afdeling) worden actief benaderd en er wordt
gepeild of men actief wil worden in de afdeling, zodat er een beeld kan worden
gevormd van specifieke deskundigheden die van belang zijn voor de afdeling.
¾ Ledenraadplegingen. Wanneer daartoe aanleiding is kan het bestuur, vanwege zijn
controlerende functie ten opzichte van de fractie, ledenraadplegingen organiseren.

3. Waar willen we ons over een jaar bevinden?
Onze inzet is het streven naar een sterk, sociaal en levendig Soest. Het moet afgelopen zijn
met de hufterigheid in de openbare ruimte. Samen gaan we zorgen voor de bewoners van de
gemeente Soest. Beter beheer van de openbare ruimte, een sociale agenda, een dorp in het
groen, maar ook ruimte om te wonen. Gaan voor meer betaalbare woningen voor starters en
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ouderen, meer inspraak voor buurten over de besteding van budgetten en snellere
procedures.
Om dit te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat de deskundigheid van het bestuur wordt
geoptimaliseerd. Van belang is een goede inhoudelijke ondersteuning en afstemming met de
fractie.
Met een sterk programma en een actief campagneteam gaan we de boer op om de burgers te
overtuigen dat de PvdA “de partij” is, waarop zij moeten gaan stemmen.
Vooral de relatie met de pers verdient aandacht om de PvdA op een goede manier op de
“publicitaire agenda” te plaatsen. Hiervoor is het ook van belang dat het een specifiek
aandachtpunt binnen de fractie wordt. Iemand moet hiervoor verantwoordelijk worden.
Het is zaak dat we op het juiste moment prominent in het nieuws komen.

4. Hoe willen we de resultaten behalen?
Wat hebben we nodig om de door ons gestelde doelen te halen? Wat gaan we doen?
Goede communicatie met de leden
¾ Veel en goed communiceren met de leden, door ze op te zoeken, maar ook via de
gebruikelijke kanalen als Het Kompas, nieuwsbrieven en de website.
¾ Een goed, duidelijk en actief campagneplan, met aansprekende thema’s die een breed
publiek aanspreken.
¾ Informatieve (aansprekende) ledenvergaderingen.
¾ In de ledenvergadering van december 2009 vaststellen wat we beter kunnen doen
dan in de afgelopen periode.
¾ Zorgen dat we er bij blijven, aan de weg timmeren, zodat ook niet PvdA stemmers
veel van ons horen en resultaten gaan zien.

Tweede helft van 2010
¾ Door blijven gaan met het organiseren van aansprekende (informatieve)
ledenvergaderingen en activiteiten.
¾ Samen met de fractie vormgeven van het gezicht naar buiten van onze (nieuwe)
PvdA aanpak.
¾ Ontwikkelen van een publiciteitsplan
¾ Uitvoeren van het verkiezingsprogramma
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5. Agenda
In het komende jaar proberen we de volgende activiteiten te organiseren:
januari/februari/maart

Diverse campagne activiteiten met oog op verkiezingen

maart

Gemeenteraadsverkiezingen

april

Algemene Ledenvergadering

1 mei

1 mei viering

juni

Ledenvergadering

september

Organiseren van een themabijeenkomst

september

Selecteren leden voor ROSA leergang

oktober

Activiteit gericht op nieuwe leden

half november

Ledenvergadering met thema

nog nader te bepalen

Eventueel politiek café, gericht op een actueel onderwerp

nog nader te bepalen

Organiseren van een Kinderdag

november

Voorbereiding Oudejaarsborrel 2010

6. Gezamenlijke activiteiten met de fractie
Wijkgericht werken
Eén van de doelstellingen is om meer contact met de inwoners van Soest en Soesterberg te
krijgen.
Dat kan alleen maar door ons vaker te laten zien en onze standpunten duidelijk te maken. Niet
op de traditionele manier, maar met nieuwe creatieve ideeën. Fractie/bestuur bezoeken de
diverse vergaderingen van wijkbeheerteams.
Beleidsthema’s
Het bestuur gaat ook in 2010 participeren in diverse werkgroepen/discussiegroepen rond door
de fractie en bestuur benoemde beleidsthema's.
Contact tussen bestuur en fractie
Het contact tussen bestuur en fractie kan verbeterd worden. Dat is van groot belang, gezien de
wijzingen die na de laatste verkiezingen hebben plaatsgevonden. Kennisoverdracht en
afstemming zijn kernpunten.
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Het volgen van de fractie
De fractie volgen vanuit het bestuur wordt ook in 2010 gecontinueerd. Met de fractieleden
worden minimaal twee voortgangsgesprekken gevoerd; één halverwege de raadsperiode en
één aan het eind daarvan. Voorzitter en secretaris houden ook een voortgangsgesprek met de
wethouder.
7. Overige contacten
Het gewest en omliggende afdelingen
Het bestuur heeft al voorzichtige pogingen ondernomen om het contact met de omliggende
afdelingen en het gewest te versterken. Ervaring leert dat alle afdelingen erg druk zijn met
het regelen dat wat noodzakelijk is en te weinig tijd en mogelijkheden hebben om de horizon
te verbreden. Ook voor ons geldt dat de activiteiten in de eigen afdeling voorrang hebben.
Echter samenwerken moet ook zijn gericht op het verlichten van elkaars bestuurlijke taken.
Landelijk partijniveau
Het afdelingsbestuur zal blijven pleiten voor mogelijkheden voor een actieve inbreng vanuit
de afdelingen in kwesties die de hele partij en de landelijke politiek aangaan.
Door het bestuur en overige leden wordt de vergadering van het partijcongres voorbereid.
Het bestuur formuleert in overleg met andere leden adviezen voor de
congresafgevaardigden.
Andere politieke partijen
We sturen “Het Kompas” naar alle politieke partijen in Soest.
Maatschappelijke organisaties in de gemeente Soest
In het kader van diverse activiteiten worden contacten onderhouden met de
maatschappelijke organisaties: bewonersverenigingen, jeugd- en jongerenwerk, onderwijs,
allochtonenorganisaties, Cliëntenbelang WMO Soest en Cliëntenraad sociale zekerheid, etc.
Werkbezoeken
Fractie en bestuur zullen ook werkbezoeken brengen aan bedrijven en instellingen.
Gezamenlijke kennismaking met onze nieuwe leden
Opzetten van een specifieke bijeenkomst gericht op het kennismaken van en met onze
nieuwe leden.
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8. Tot slot
We hebben met dit werkplan een zo goed mogelijk beeld willen scheppen van wat we het
komende jaar “willen gaan doen”. Het doel is om dit zo compleet mogelijk weer te geven op
dit moment. Het kan echter zo zijn dat er gedurende de komende periode bijgesteld moet
worden. Mocht dit zo zijn, dan komen we hierop bij de leden terug voor overleg.

PvdA Soest, met de lekkerste oliebollen

Op 29 december is het weer zover, een traditie van de PvdA gaat het tweede jaar in.
Net als vorig jaar, wordt in Café Centraal, Birkstraat 7 te Soest weer een
eindejaarsbijeenkomst gehouden.
U kunt, door verloting, prachtige prijzen winnen, waaronder grote
vuurwerkpakketten (van de firma Hooijer).
Voor iedereen is er een fles champagne, die U met oudjaar kunt laten knallen.
De eindejaarsbijeenkomst duurt van 17.00 uur tot 19.00 uur.
Er zal een "geheimzinnige gast" aanwezig zijn om het feest compleet te maken.
Iedereen is van harte welkom, ook niet PvdA leden.
Wij zien U graag de 29ste bij Toontje !!
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