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Stem rood op 7 maart
Nog enkele dagen en het is 7 maart. De dag dat de Soesters en Soesterbergers van hun
democratisch recht gebruik mogen maken om een nieuwe volksvertegenwoordiging te kiezen. Met
als het even kan, een verdubbeling van de PvdA-zetels in de gemeenteraad.
We hebben als team keihard gewerkt om de kiezer te overtuigen van onze standpunten.
Met betaalbaar wonen als topprioriteit. Veilige wijken in Soest en Soesterberg.
En niet te vergeten, het gratis openbaar vervoer. Om een topdrie te noemen uit ons
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Nu is het de kans om een eind te maken aan de stilstand in de Soester politiek. Om niet alleen te
bouwen voor de rijken, maar ook voor jongeren en mensen met een bescheiden inkomen. Om te
gaan winkelen in winkelcentra die meer te bieden hebben dan het louter boodschappen doen. Om
mensen in nood daadwerkelijk te helpen.
De PvdA is klaar voor de verandering. Nu is de kiezer aan zet.
En u als lid van de PvdA kunt meehelpen de PvdA een zetje in de goede richting te geven. Kom
zelf stemmen. En zet mensen aan om te gaan stemmen, zo mogelijk op een partij die Soest sterker
en socialer wil maken.
Stem op lijst 6, de Partij van de Arbeid.
Paul Lemmen,
Lijsttrekker PvdA.

AAN ALLE PARTIJLEDEN VAN SOEST/ SOESTERBERG
door Inga Nygren
In het begin van dit jaar heb ik als penningmeester u een brief geschreven met een verzoek om
een bijdrage voor de verkiezingscampagne. Uit de reacties bleek gelukkig dat velen van u het met
onze campagne acties eens zijn.
Tot op heden is een bedrag van €642,
50ov
er
gemaaktop girorekening 4450712.
Hartelijk dank hiervoor, ook voor uw steun en enthousiasme dat hieruit blijkt.
Mocht u nog geen bedrag overgemaakt hebben en dat nog wel willen doen? Graag, want
campagne voeren kost veel geld.

MORGENROOD
door Inga Nygren
Op 11 februari j.l. werd de PvdA 60 jaar en dat werd gevierd in de Beurs van Berlage te
Amsterdam.
Met muziek, film, toneel en toespraken. Enkele leden die 60 jaar lid waren, werden door de nieuwe
voorzitter Michiel van Hulten toegesproken. Maar vooral was er ook de mogelijkheid om mee te
kunnen zingen met oude strijdliederen. Een koor van leden zong van harte lust en het publiek
mocht meezingen. Een ware happening! Enkele leden van de PvdA Soest/Soesterberg waren er
bij.
Toen ik naar huis ging dacht ik, misschien zijn er leden die belangstelling voor een cd met deze
liederen hebben. Dus de vraag is aan u. Heeft u belangstelling? Laat het mij weten. Mijn telefoon
nummer is 035-6031496 en ik zorg voor een kopie. De kosten zijn €2.
50.

60- JARIG LIDMAATSCHAP
door Wil Stekelenburg
Een feestelijke bijeenkomst voor de twee echtparen en twee dames, die al sinds de oprichting van
de Partij van de Arbeid in 1946 lid zijn.
Als je al zestig jaar lid bent, behoor je niet meer tot de jongsten. De leeftijd van de dames en heren
van het eerste uur varieerde tussen 84 en 91 jaar.
Partijvoorzitter Michiel van Hulten, op werkbezoek in Soest, is buitengewoon trots op deze leden.
Wij mogen deze mensen van het eerste uur niet vergeten! Het was hem dan ook een groot
genoegen om bij resp. de echtparen Littooy uit Soesterberg en Van Bercum en de dames Beernink
en De Wit uit Soest de partijonderscheiding op te spelden.
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Opvallend is de conditie van deze ouderen en nog steeds hun betrokkenheid bij de politiek.
Natuurlijk kwamen ook nog zaken van vroeger aan de orde, zoals het lid zijn van de AJC, -de
arbeiders jeugd centrale, en het dansen op 1 mei rond de Meiboom.
Na de overhandiging van een rood boeket bloemen voor elk, volgden de jubilarissen nog met veel
plezier de toespraak van de nieuwe jonge partijvoorzitter.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
De algemene ledenvergadering zal gehouden worden op woensdag 19 april a.s.
Op deze vergadering worden de zaken van het afgelopen jaar besproken.
De financiën worden doorgenomen en bestuursleden worden benoemd.
Tijd, plaats en agenda zullen in de volgende Kompas vermeld worden.
Wanneer de verkiezingsuitslag het noodzakelijk maakt, vindt mogelijk een ingelaste vergadering
plaats.
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VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING VAN DE PVDA OP 15 DECEMBER 2005
door Wil Stekelenburg
Een woord van welkom geeft Gerrit Stekelenburg, als bestuurslid zonder portefeuille aan de
aanwezigen.
Namens het bestuur zijn aanwezig:
Inga Nygren ( pennm.) , Frans Bos (secr.), Gerrit Stekelenburg (lid).
Afmeldingen: Herman Postuma, Saskia ten Hove, Ans en Theo Holleman, Fred de Leede, Arie
Olthof.
Als gast is aanwezig: Adrie van Bokkem, lid van provinciale staten en onze adviseur.
Het bestuur heeft Kees Boerkoel gevraagd deze avond als technisch voorzitter te willen
optreden.Hij heeft hierop positief gereageerd. Hij geeft aan dat we niet bang hoeven te zijn dat hij in
het bestuur komt, want deze ambitie heeft hij niet.
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Uitleg bestuursproblemen door Gerrit Stekelenburg.
Traditioneel heeft de afd. Soest bij gemeenteraadsverkiezingen problemen en ook nu weer. N.a.v.
berichten in de krant volgt er een korte uitleg over de situatie.
M.n. het overleg tussen Soest en het gewest boterde niet. Reden is gelegen in problemen in het
verleden. Daarnaast ontstonden er problemen bij de kandidaatstelling van een aantal mogelijke
kandidaten. Niet over de personen, maar over het feit dat zij zich niet op tijd als lid aangemeld
zouden hebben.
Voor twee personen zien wij geen redding meer. Voor mevr. De Graaff ligt dat anders.
Op allerlei mogelijke manieren heeft het bestuur haar best gedaan om alsnog mevr. De Graaff op
de lijst te krijgen en dat is uiteindelijk gelukt.
Helaas heeft dit wel geresulteerd in het verlies van onze voorzitter, hij kon zich niet vinden in de
starre opstelling van het gewest en hoofdbestuur.
Het bestuur betreurt het dat e.e.a. naar buiten is gekomen. Maar gedane zaken nemen geen keer.
Het is spijtig dat het zo gelopen is. Maar tussen het huidige bestuur en de fractie was en is nog
steeds een goede verstandhouding.
Een woord van dank gaat uit naar Jo Glezer, hij heeft in de afgelopen tijd veel gedaan. Hij wilde
meer leden, een goede kandidatenlijst, het bedrijfsleven betrekken, kortom vol enthousiasme was
hij bezig. Daarom is het betreurenswaardig dat hij e.e.a. negatief in de publiciteit heeft gebracht.
Het bestuur bedankt Kees Boerkoel, Paul Lemmen en Pieter ten Hove voor hun inzet in deze
lastige periode.
Daarnaast wordt Joop Oranje bedankt voor zijn inzet in het bestuur. Helaas moest hij vanwege
studieredenen het bestuur vaarwel zeggen.
Gerrit Stekelenburg benadrukt dat er dringend behoefte is aan uitbreiding van het bestuur. Hij zelf
zal voorlopig de voorzittersrol op zich nemen.
WIE MELDT ZICH AAN.!!!!
Vervolgens krijgt Kees Boerkoel het technische leiderschap van deze avond.
Het concept verkiezingsprogramma
M.n. Paul Lemmen en Mohamed Baskaya hebben de tekst voor dit programma aangeleverd.
Er wordt door de aanwezigen wat toelichting gevraagd en er worden een paar wijzigingen
voorgesteld. Deze, overigens beperkte, wijzigingen worden door Paul Lemmen mee
genomen in het definitieve programma.
Met algemene stemmen wordt het programma aangenomen.
De schrijvers worden bedankt voor het vele werk.
Daarnaast komt de suggestie van dhr. Weeda om ook een goede beknopte folder te maken.
De campagne commissie bestaande uit Frans Bos, Mohamed Baskaya, Paul Lemmen en Pieter
ten Hove zullen hier zeker aandacht aan geven.
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De kandidatenlijst
Alle kandidaten hebben een lang gesprek gehad met de commissieleden, Inga Nygren en Gerrit
Stekelenburg. Zij waren onder de indruk van de kwaliteit van de kandidaten. Veel nieuwe
gezichten, oud, jong, man, vrouw. Het was beslist geen makkelijke keuze, eigenlijk was er sprake
van een luxe probleem. Zij leggen een conceptlijst voor aan de vergadering.
Als eerste wordt Paul Lemmen gekozen als lijstrekker.Er blijkt bij de aanwezigen voorts geen
behoefte te bestaan om aan de volgorde iets te wijzigen, waarna de lijst, onder applaus, definitief
wordt vastgesteld.
Als aanmoediging ontvangen alle kandidaten natuurlijk een rode roos.
Afsluitend stelt Kees Boerkoel vast, dat dit een prettige avond voor hem is geweest en wenst
iedereen veel succes in de campagne en in de raad.
Gerrit Stekelenburg bedankt Kees Boerkoel voor zijn leiding, en de leden voor hun inbreng en het
vlot laten verlopen van deze avond.
Hij vraagt iedereen om zoveel mogelijk de campagne te ondersteunen. Natuurlijk heeft men het
druk, maar campagne voeren voor de Raad doe je gelukkig maar 1x per 4 jaar.Ook roept hij de niet
aanwezige leden op zich aan te melden, als er een beroep op hen gedaan wordt. Vele handen
maken licht werk. Het bestuur zal in de komende tijd met ondersteuning van de heer van Bokkem
de contacten met het gewest weer aanhalen.
Hiermee sluit hij de vergadering.

BESTUURSLEDEN GEZOCHT
door Gerrit Stekelenburg
Het huidige bestuur bestaat, zoals u gelezen heeft, uit drie leden. Van deze drie is de voorzitter
een gewoon bestuurslid, dat voorlopig de voorzitterstaken waarneemt.
Graag zouden wij uitbreiding zien van het huidige bestuur. Een eventuele taakverdeling kan later
bekeken worden.
Bestuurswerk vergt uiteraard wat tijd, maar je moet het niet overdrijven. Nu, net voor de
gemeenteraadsverkiezingen, neemt het inderdaad nogal wat tijd in beslag, maar na 7 maart zal de
tijdsinvestering duidelijk afnemen.
Voelt u er voor met ons mee te werken? Zoek dan contact met
Inga Nygren tel. 035- 6031496 of Gerrit Stekelenburg 0346- 353380.

VERKIEZINGSKOORTS IN SOEST
door Frans Bos
We werken met man en macht om 7 maart tot een succes te laten worden.
We hebben 11 februari gehad, gratis openbaar vervoer.
We hebben flink staan flyeren en verschenen overal in rode winterjassen met PvdA logo.
Op Valentijnsdag werden in Soesterberg zakjes klaprozenzaad uitgedeeld.
We werkten naar een geslaagde avond met Michiel van Hulten op 23 februari j.l..
We werken eraan om iedereen te laten delen in het succes van onze acties. Amsterdam, het
Gewest en de lokale pers.
We werkten aan het stickeren van 1000 blauwe koffiemokken, die ook weer gratis worden
uitgedeeld, op 25 februari j.l. in Klaarwater en 4 maart a.s. tijdens de braderie in de Van
Weedestraat.
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Verkiezingskoorts? Twee zeteltjes meer en je bent er vanaf ;-)
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DE LAMME EN DE BLINDE
door Madelon de Graaff
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analyseren en conclusies trekken. Maar, als je je kandidaat stelt, kom je er niet onder uit. Dus ik
heb inmiddels wat ervaring opgedaan in de afgelopen weken.
Op zaterdag 18 februari j.l. werden we versterkt met enkele statenleden, waaronder Hans
Overbeek, die een visuele handicap heeft en met een blindengeleidestok loopt. Zoals u vast wel
weet, maak ik gebruik van een rolstoel. Als ik zelf op pad ga, dan neem ik de scootmobiel, lekker
snel. Dus zo ook die zaterdag.
Enfin, Hans en ik stonden als de spreekwoordelijke lamme en blinde bij de uitgang van de Albert
Heijn vestiging in Soestdijk. Daar stond ik twee weken eerder ook om mensen te enthousiasmeren
voor een gratis dagje met de bus. Opvallend vaak werd ik toen door de shoppende mensen
genegeerd.
Nee, de PvdA was niet hun partij en rood hun kleur niet.
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Wellicht speelde het feit dat ook de man met de straatkrant en een drietal jongelui met een gratis
dagblad de uitgang enigszins blokkeerden een rol. Men kan fatsoenshalve niet tegen iedereen nee
zeggen, als iets wordt aangeboden, toch? En al helemaal niet tegen twee mensen met een
handicap!
Zo was ons nadeel in een voordeel veranderd.
Of al die mensen die onze folder kregen nu op de PvdA zullen stemmen? We duimen!
U ook?

STEMMEN BIJ VOLMACHT
Als u niet zelf aan de stemming kunt deelnemen, kunt u een andere kiezer, die in dezelfde
gemeente is ingeschreven, machtigen om voor u te gaan stemmen. Het stemmen mag nu in elk
stembureau.
Kunt u niet gaan stemmen en weet u niet wie u moet machtigen? Neem dan even contact op met
Wil Stekelenburg, tel. 0346- 353380 of Frans Bos 035-6026102.
Het volmachtbewijs moet u op de achterzijde van uw stempas invullen.
Vergeet niet uw handtekening te plaatsen!

RODE TAXI
Wanneer u slecht ter been, chronisch ziek of gehandicapt bent en niet in staat bent zelfstandig
naar het stemlokaal te gaan, maar wel zelf uw stem wilt uitbrengen, dan kunt u gebruik maken van
de Rode taxi. De PvdA zorgt voor de gehele dag in het hele land vervoer waardoor u op de dag
van de verkiezingen naar het stemlokaal in uw stemdistrict wordt gebracht, waardoor u zelf in staat
wordt gesteld uw stem uit te brengen.
U kunt de PvdA bellen (020 –5512177) of mailen (rodetaxi@pvda.nl).
De PvdA zorgt dan voor vervoer.
Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks bellen naar een van onze mensen, Frans Bos 035-6026102 of
Wil Stekelenburg 0346-353380.
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BUSJE KOMT ZO, BUSJE KWAM ZO
door Frans Bos
Op 11 februari j.l. heeft de PvdA in Soest een aanzetje gegeven de inwoners te laten wennen aan
bijna gratis openbaar vervoer.
Openbaar vervoer aanbieden voor weinig geld op jaarbasis (in de daluren en het weekend), zodat
ook de minima worden ontzien, het hele jaar door is behoorlijk populair.
Eén van onze speerpunten in de komende vier jaar.
Wijzelf willen dit punt zo spoedig mogelijk in de commissies brengen, omdat wij er van uitgaan dat
dit item een breed draagvlak heeft.
We hebben op 11 februari j.l., zoals u heeft kunnen lezen in diverse kranten, de bussen gratis laten
rijden.
Iedereen kon gratis worden vervoerd tussen Hilversum en Amersfoort via Soest.
Wellicht heeft u er gebruik van gemaakt.
De officiële opening werd verricht door Diederik Samson, die speciaal uit Leiden was gekomen om
dit evenement onder de aandacht te brengen.
Tal van Statenleden, de directie van Novio, de busmaatschappij, en het hele team van Soest
waren aanwezig op station Soest-Zuid.
Na een korte rit door Soest werd er met de hele ploeg een kop koffie gedronken in restaurant de
Korte Duinen, waar tevens enkele toespraken werden gehouden, o.a. door de lijsttrekker van de
PvdA, Paul Lemmen.
Conclusie van een dag gratis openbaar vervoer:

 een verviervoudiging van het aantal reizigers

 om twee uur waren de speciale instapkaarten met PvdA label al weggegeven.(op=op)

 flinke publiciteit in de lokale pers

 opmerkzaamheid in het hoofdkantoor van Amsterdam
We werden afdeling van de week!

 bijna gratis openbaar vervoer slaat enorm aan bij het publiek
U zult in de toekomst nog meer in de pers hierover lezen!

MICHIEL VAN HULTEN STEUNT DE LOKALE CAMPAGNE
door Paul Lemmen
De Soester PvdA heeft deze campagne niet te klagen over de steun vanuit de landelijke PvdA voor
hun lokale acties. Waren al eerder Staf Depla, de woonspecialist in de Kamer, en Diederik
Samsom, de milieuspecialist, het plaatselijke campagneteam komen bijstaan in hun acties, op 23
februari kwam de kersverse partijvoorzitter Michiel van Hulten zelf naar Soest.
Daartoe uitgedaagd door Koos Postema, de Soester die zijn rode veren nog niet heeft afgeschud,
hield Michiel een vlammend betoog om zowel landelijk als plaatselijk de kiezer op te zoeken en
goed te luisteren wat er onder de mensen leeft. Met die kennis is de PvdA in staat het land en de
gemeente weer de goede weg te wijzen.
Deze bijeenkomst die was georganiseerd door het gewestbestuur van de PvdA had als thema het
betaalbaar wonen in Baarn en Soest. Jan Hovius, de Baarnse lijsttrekker van de PvdA, voerde aan
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Paul Lemmen, de lijsttrekker in Soest, deed er nog een schepje bovenop. Hij stelde dat het
gemeentebestuur doodeenvoudig moet uitvoeren, wat ze zelf beslist heeft. In 2003 is de nota
Wonen door de raad aangenomen en daarin staat dat in het vervolg 40% van de nieuwbouw
betaalbaar zal zijn. Dit percentage wordt op geen stukken na gehaald. De gemeente moet veel
ambitieuzer zijn in het bouwen van woningen. De woningproductie zakt nu in, omdat het grote
project de Boerenstreek binnenkort klaar is. Die neergaande spiraal moet worden omgebogen.
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De debatavond in een stampvolle zaal van het Bowlingcentrum Overhees bleef tot aan het einde
toe spannend. Niet in het minst door de prikkelende vragen van good old Koos Postema.
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60 JAAR PARTIJ VAN DE ARBEID
GISTEREN- VANDAAG- MORGEN
door Gerrit Stekelenburg
Onder deze titel werd zaterdag 11 februari 2006 het PvdA-verjaardagsfeest gehouden in de beurs
van Berlage in Amsterdam. Tevens was dit de start van de verkiezingscampagne voor de
gemeenteraad op dinsdag 7 maart.
Het was een prachtig feest, voor elk wat wils.
Iedereen kon maar kiezen waar je heen wilde. De grote beurszaal was het centrum waar alle
centrale zaken geregeld werden. In alle mogelijke andere zalen was van alles te doen.
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Er was trouwens ook een groot rampgebeuren: de garderobe. Wegbrengen van een jas was al een
hele operatie, het ophalen een onmogelijkheid. Op een gegeven ogenblik was het graaien in
stapels jassen om je eigen jas er uit te vissen. Men had nooit verwacht dat er zoveel mensen
zouden zijn.
Wat de mensen betreft, je zag een doorsnee van de wereldbevolking. Alle kleuren en alle
leeftijden. Wie zegt dat de PvdA een grijze partij is, begrijpt er echt niets van. Ontzettend veel
jongeren, ook bij de organisatie, ook bij de kandidaten voor de diverse gemeenteraden. Het was
trouwens een kleurig schouwspel, want met name de donkergekleurde leden hadden prachtige
kleding aan.
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Daarna langs de diverse kinderactiviteiten. Een heuse sjoelwedstrijd gezien tussen Kok met
kleinkind en Koole met kind, ja op een reuzensjoelbak van 5 meter. Dan nog de goochelende
ijscoman. Dan naar de filmzaal, met films van Den Uyl, Kok en Bos. Cabaret met Marcel Verreck.
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Het uitreiken van de 60 jaar lidmaatschapspeld aan een aantal partijprominenten door Michiel van
Hulten.
Een geweldige toespraak van een vrouwelijke Belgische minister van o.a. vervoer. De toespraak
van Wouter Bos die o.a. Van Aartsen bedankte voor alle public relations die hij voor ons verrichtte
met al zijn uitspraken. Ook de lokale politiek werd door hem genoemd, met name een paar
prachtige acties zoals door campagnecommissie Soest met het openbaar vervoer.
Er waren alle soorten muziek, vanaf het meezingen van de socialistische strijdliederen tot DJ
Tiësto met een disco.
Kortom, al met al een fantastisch feest, waarvan ik alleen maar kan zeggen dat de thuisblijvers
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Voor een volgend keer: gaan, het is een aanrader.

COLOFON
HOOFDREDACTEUR
Frans Bos
REDACTIE
Frans Bos, Wil Stekelenburg, Cees Verkerk
VORMGEVING
Madelon de Graaff

U bent van harte welkom
op dinsdagavond 7 maart
vanaf 20.30 uur in het
Gemeentehuis om bij de
bekendmaking van de
uitslagen te zijn!

REDACTIE KOMPAS
Voor alle vragen over de inhoud van Kompas
kunt u schrijven naar:
Redactie Kompas
adres: Draailier 89, 3766 ER Soest
e-mail: frans@fransbos.nl.
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