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                        Kijk ook op facebook-jong en facebook 

	  
	  
	  
	  

Nieuwjaarsbijeenkomst: 
12  januari 2014 

 
Op 12 maart was onze nieuwjaarsbijeenkomst zeer geslaagd met 
28 deelnemers. 
De voorzitter, Mieke 
Wijnker schetste een 
beeld van de 
mogelijke 
consequenties van 
lage aantallen leden 
van politieke Partijen 
en  het gering aantal 
leden dat gebruik 
maakt van hun 
medezeggenschap. 
Lijsttrekker, Tijmen 
Baas liet zien wat er gerealiseerd is tijdens de afgelopen 
raadsperiode in de oppositie. Tevens ging tijdens zijn toespraak het 
verkiezingsprogramma online: zie onze website 
Campagnecoördinator, Lex kramer nam ons mee in de plannen 
voor de campagne: wat staat er al op stapel en wat willen we 
gaan doen in de komende periode. 
Verder gaf Lex aan dat campagnevoeren niet even voor de 
verkiezingen is maar de komende 4 jaar op de agenda staat. We 
moeten vinger aan de pols houden,  midden in de samenleving 
blijven staan en weten wat er speelt. 
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Financiën 
	  
Campagnevoeren met 
voldoende financiële 
middelen geeft meer 
mogelijkheden 
We hebben al diverse 
donaties ontvangen 
waarvoor onze hartelijke 
dank. Willen we straks 
een goed 
verkiezingsresultaat 
neerzetten dan is het 
van belang dat we over 
voldoende financiële 
middelen beschikken. 
Daarom: steun ons met 
een donatie op: 
NL25RABO0108392449 
t.n.v. 
PvdA gewest Utrecht 

Onder redactie van Frits 
Bruens 

Zorg op maat 
Hoe zorg in te 
richten in de 
komende jaren in 
Wijk bij Duurstede 
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Tijdens de campagne is een belangrijke maat het aantal de 
kiezerscontacten. Op de website (rechts) is te zien hoeveel 
kiezerscontacten we hebben gehad. Kiezerscontacten geven ons 
een beeld wat er speelt in de samenleving en tegelijk kunnen we  
ook duidelijk maken wat de kiezers aan ons kunnen hebben als ze 
straks op de PvdA stemmen. 
In september begon ook het nadenken over de campagne die 
we wilden voeren. “Naar de inwoners, de 
verenigingen/organisaties luisteren”, was een van de eerste 
dingen die we zeiden. Niet nu alleen, in campagnetijd, maar los 
van de uitslag van de verkiezingen, we moeten er de komende 
vier jaar staan, zichtbaar zijn, de mensen opzoeken en naar ze 
luisteren. 
We werkten een idee uit dat goed heeft gewerkt: “De PvdA wil 
graag uw verlanglijstje in haar schoen”. De uitwerking van de 
ingeleverde lijstjes, is zelfs onderdeel van ons 
verkiezingsprogramma. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een veranderende 
gezondheidszorg. 
 
 
Er gaat veel in de zorg 
veranderen. 
 
Zorg gaat 
 

• Dichterbij de mens 
georganiseerd 
worden en 

 
• De coördinatie komt 

in één hand 
 

 
 
 
zie hiervoor pagina 6 
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WAT KUN JIJ BETEKENEN VOOR DE CAMPAGENE 
VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
 
 
 
	  
Activiteit Datum tijdsinverstering Ja nee 
Ik wil wel flyers 
rondbrengen,1 van de  20 
wijken    
    

Za 15/3  (t/m 18/3) 2 uur   

Ik ga “liken” op Facebook 
(2 pagina’s) en bij de 
blogs van Tijmen op 
“ditiswijk”. 
 

 1 min   

Ik ben zelf actief op 
Facebook en/of Twitter en 
ik deel een 
banner/button/twibon via 
social media. 
 

 1 min   

Ik plak de 
verkiezingsposter op m’n 
raam. 
 

 1 min   

Ik weet nog wel iemand 
aan wie ik ook een poster 
kan geven. 
 

    

Ik heb wel een plek voor 
een grote, A2-poster. 
 

    

Ik doneer een bedrag aan 
de plaatselijke PvdA/aan 
de landelijke PvdA 
 

Rek. nr 
NL25RABO0108392449 
PvdA gewest Utrecht 
/afd. Wijk bij 
Duurstede 

3 min   

Ik wil wel bij de 
“plakploeg” voor de 
gemeentelijke 
verkiezingsborden. 
 

 1 ½ uur en 
controle 

  

Ik wil actie voeren op de 
markt, in gesprek met 
kiezers vooral luisteren 

Wo 22 januari 10.00 tot 12.00   

Ik wil actie voeren op de 
markt, in gesprek met 
kiezers vooral luisteren 

Wo 29 januari 10.00 tot 12.00   
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Ik wil actie voeren op de 
markt, in gesprek met 
kiezers vooral luisteren 

Wo 5 februari 10.00 tot 12.00   

 
Ik wil actie voeren op de 
markt, in gesprek met 
kiezers vooral luisteren 

 
Wo 12 februari 

 
10.00 tot 12.00 

  

Ik wil actie voeren op de 
Markt in Cothen, daarna 
Langbroek, in gesprek met 
kiezers vooral luisteren. 
Graag Cothense leden! 
Tweede Kamerlid Grace 
Tanamel is aanwezig om 
vrijwilligerswerk/mantelzorg 
te promoten. 

vrij14 februari 10.00 tot 12.00   

Ik wil actie voeren op de 
markt, in gesprek met 
kiezers vooral luisteren. 
Tweede Kamerlid Loes 
Ypma is aanwezig 
“jeugdzorg” te promoten. 

Wo 19 februari 10.00 tot 12.00   

Ik wil actie voeren op de 
markt, in gesprek met 
kiezers vooral luisteren 

Wo 26 februari 10.00 tot 12.00   

Ik wil actie voeren op de 
markt, in gesprek met 
kiezers vooral luisteren 

Wo 5 maart 10.00 tot 12.00   

Ik wil actie voeren op de 
markt, in gesprek met 
kiezers vooral luisteren 

za 8 maart of 15 
maart (nog niet 
bekend) 

10.00 tot 12.00   

Ik wil actie voeren op de 
markt, in gesprek met 
kiezers vooral luisteren. 
Tweede Kamerlid Marit 
May is aanwezig om 
Europa te promoten 

Wo 12 maart 10.00 tot 12.00   

Uitdelen informatie / rozen 
aan de kiezers op de 
verkiezingsmarkt. 

Za 15 maart of 8 
maart (nog niet 
bekend) 

10.00 tot 12.00   

Op de markt met 
bedankje aan de kiezers 

Wo 26 maart 10.00 tot 12.00   

Langs de deuren in de 
winwijken met ons 
verkiezingstijdschrift en 
rozen: 
Binnenstad 

Za 1 febr. (kan in 
overleg op andere 
datum in week 5) 

2 uur   

Langs de deuren in de 
winwijken met 
verkiezingstijdschrift en 
rozen: 

Za 8 febr.  (kan in 
overleg op andere 
datum in week 6) 

2 uur   
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	   De Heul 
 
Langs de deuren in de 
winwijken met 
verkiezingstijdschrift en 
rozen: 
De Geer 

Za 15 febr.(kan in 
overleg op andere 
datum in week 7) 

2 uur   

Langs de deuren in de 
winwijken met 
verkiezingstijdschrift en 
rozen: 
Rivierenbuurt 

Za 22 febr.(kan in 
overleg op andere 
datum in week 8) 

2 uur   

Langs de deuren in de 
winwijken met 
verkiezingstijdschrift en 
rozen: 
De Engk,  
Ali Essoussi ( Statenfractie 
prov. Utr.) helpt ons en 
organiseert aansluitend 
een politiek café/theehuis 

Za 1mrt.(kan in 
overleg op andere 
datum in week 9) 

2 uur   

Langs de deuren in de 
winwijken met 
verkiezingstijdschrift en 
rozen: 
De Noorderwaard  
 

Za 8mrt. .(kan in 
overleg op andere 
datum in week 10) 

2 uur   

Ik wil als publiek aanwezig 
zijn bij de politiek 
cafés/debatavonden: 
Ik wil bij de organisatie/het 
opzetten van deze 
avonden meehelpen: 

  Ik 
help 
mee 

Ik 
kom 

Vrijwilligerswerk en 
mantelzorg met Tweede 
Kamerlid Grace Tamahal 

Ma 17 febr.    

Debatavond met Tweede 
Kamerlid Loes Ypma over 
jeugdzorg 

Ma 24 febr.    

“Theehuis” met Ali  Essoussi 
over sociaal democratie 
(“nieuwe Nederlanders”) 

Za 1 maart     

Ik wil een politieke 
koffietafel 
organiseren/aanzitten aan 
in een ouderencomplex, 
Bv. E&E, WOZOCO, 
Enghstede, Ruysdaalhof, 
enz. 

Zelf in te delen ? / 1 uur   
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Zorg op maat 

Er gaat veel in de zorg veranderen. Dat heeft niet alleen te 
maken met de kosten van de zorg die zo opgelopen zijn 
de laatste jaren dat het  maatschappelijk draagvlak ervoor 
vermindert.  

Het is in de eerste plaats een inhoudelijke 
keuze:  zorg kan beter georganiseerd worden 

 
door 

• dichterbij de mensen te gaan zitten en  
• de zorgvraag van mensen  centraal  te 

stellen. 
 

Nu is het zo geregeld dat er allerlei potjes (en instellingen) zijn 
waaruit verschillende vormen van zorg gefinancierd worden. 
Denk daarbij aan 

• het geven van huishoudelijke hulp, 
• jeugdzorg, 
• gezondheidsproblemen, 
• schuldsanering, 
• opvoedingsproblematiek 
Iedere instelling werkte en werkt  met de beste 
bedoeling aan het verlenen van zorg, maar er 
werd en wordt vaak 

• langs elkaar heen gewerkt 
• of de soort problematiek die in een gezin 

speelde bleek toch anders te zijn dan 
ingeschat, waarna er weer overnieuw 
begonnen moest worden…. 
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Daarom is de kanteling die er nu gemaakt 
wordt namelijk 

het centraal stellen van de zorgvraag 

en  vervolgens de coördinatie in één hand 
houden 

 

een hele verbetering.  

Dat centrale loket is in onze gemeente ondergebracht bij de 
Stichting Binding.  Dit vraagt wel dat de mensen die de soort zorg 
moeten aangeven die nodig is,  goed opgeleid moeten zijn, op 
de hoogte zijn van de zorgmogelijkheden en breed kunnen kijken. 
Daar moet in geïnvesteerd worden. 

Zorg dichterbij betekent ook dat de gelden die daarmee te 
maken hebben op die plek terecht moeten komen.  Het geld 
dat  tot nu toe door de landelijke of provinciale overheden 
beschikbaar werd  gesteld, gaat dan ook  met ingang van 2015 
naar de gemeenten. De gemeenten krijgen zeggenschap over 
die zorg en moeten aangeven hoe zij die willen regelen. Deze 
week is een kadernota waarin dit allemaal geregeld moet gaan 
worden in de raadscommissie besproken. De nota geeft handen 
en voeten aan wat hierboven beschreven is. Nu gaat het om de 
verdere (praktische) uitwerking . 

Omdat het geheel gepaard gaat met een bezuiniging, maar er 
tegelijk veel werk te doen is om alles op tijd klaar te krijgen,  heeft 
de PvdA een motie gesteund waarin gevraagd wordt  

extra geld beschikaar te stellen om deze hele operatie mogelijk te 
maken. Zoals hierboven aangegeven:  zorg op de plek waar en 
voor wie die het meest nodig is, maar wel graag de financiële 
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ruimte om dat ook mogelijk te maken. 

Uiteindelijk zal deze overheveling van taken en kanteling  iedereen 
ten goede komen: de betreffende mensen krijgen adequate  op 
hen (of hun gezin of situatie toegesneden) adequate zorg, 
hulpverleners zitten elkaar niet meer in de weg,  de bureaucratie 
vermindert en het levert ook (financiële) besparingen op. 


