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Algemene Ledenvergadering 

De algemene ledenvergadering van 25 

augustus jl. kende weliswaar een bescheiden 
aantal deelnemende leden, maar dat neemt 

niet weg dat de aanwezigen positief hebben 

gereageerd op de plannen die het nieuwe 

bestuur heeft voorgelegd.  
 

De avond werd door de voorzitter geopend 

met een aantal mededelingen. Tijdens de 

ALV van 28 april waren een tweetal 
belangrijke toezeggingen door het bestuur 

gedaan:  

 ten eerste om nog voor de zomer een 

ALV te beleggen en te komen met een 
activiteitenplan en 

 ten tweede om een afspraak te maken 

mat het oude bestuur om de overdracht 

goed te regelen, die vervolgens op 27 

mei plaatsvond. 
 

Nieuwe leden 

Sinds de ALV van 13 november 2013 heeft 

één lid opgezegd en hebben we zes nieuwe 
leden mogen begroeten.  

 

Goede samenwerking 

Bestuur en fractie werken intensief samen. 
Zo hebben we in juni een gezamenlijke 

sessie gehad om met elkaar te discussiëren 

over de verantwoordelijkheden van bestuur 

en fractie en hoe we zo effectief en efficiënt 

mogelijk kunnen samenwerken. Bovendien 
wonen we elkaars vergaderingen bij. 

 

Verkiezingen 2015 

Op 18 maart 2015 vinden de verkiezingen 
van de Provinciale Staten plaats. Tegelijk 

hiermee zijn er verkiezingen voor het 

Waterschap. Gerard Nieuwenhuis heeft in de 

ALV uitgelegd wat het belang van deze 
verkiezingen is en van uw stem op de PvdA. 

In onze volgende nieuwsbrief van oktober 

komen wij terug op deze verkiezingen. 

  
25 jaar lid 

Binnen de PvdA is het goed gebruik dat 

trouwe leden hiervoor beloond worden met 

een jubileumspeld. Dit is de laatste tijd in 

Buren niet meer gebeurd. We hebben deze 

goede gewoonte in ere hersteld en onze 

fractievoorzitter Mark Hofman heeft mevrouw 

Blommaert de jubileumspeld, als waardering 
voor 25 jaar lidmaatschap van de partij na 

een korte speech opgespeld. De heer 

Blommaert, die niet aanwezig kon zijn en 

ook 25 jaar lid is ontvangt de speld 
binnenkort van ons raadslid Arthur Warmer. 

 

 
 

Penningmeester 

In het bestuur was nog één vacature, die van 

penningmeester. De leden hebben Jenneke 
IJpelaar unaniem gekozen, zodat we nu als 

bestuur voltallig zijn. Hieronder stelt Jenneke 

zich voor: 

 
Ik ben Jenneke IJpelaar. Al 22 jaar woonachtig in 

de gemeente Buren. Enige tijd geleden ben ik 

benaderd door (Linda van Rooijen) de PvdA. Toen 

mij bekend werd dat het bestuur een 
penningmeester zocht heb ik, gezien mijn 

boekhoudkundige achtergrond, besloten om deze 

uitdaging aan te gaan. Ik ben een teamspeler en 
hecht waarde aan een goede onderlinge 

samenwerking. Ik vind het heerlijk om samen met 

een groep mensen een gemeenschappelijk doel te 
bereiken. Niets is leuker dan elkaar aan te vullen 

en tot een goed resultaat te komen.  

Wat ik tot nu toe heb ervaren is dat de PvdA een 
geweldig, gemotiveerd en deskundig team is om 

mee samen te werken! 

 

Ook moesten er nog 2 afgevaardigden voor 
het gewest gekozen worden. De leden kozen 

unaniem Linda van Rooijen en Alhard 

Hungerink. 
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Activiteitenplan 2014/2015 

Het belangrijkste onderdeel van de avond 

was de presentatie van de contouren van het 
activiteitenplan voor 2014/2015. Het motto 

van het plan luidt: “Dichter bij de burger, 

niet alleen in verkiezingstijd”.  

 
De drie pijlers van het plan zijn: 

 ledenwerving en scouting,  

 het permanent voeren van campagne en 

 het intensiveren van de activiteiten van 
het ombudsteam.  

 

Gerard Sturkenboom is de trekker van het 

ombudsteam en vertelt verderop in deze 
nieuwsbrief meer hierover. 

 

 
 

Een activiteitenplan moet een plan zijn dat 

breed door de leden gedragen wordt. De 
presentatie van de contouren van het plan 

door de voorzitter is bedoeld om verder met 

en door de leden ingevuld te worden. De 

avond was veel te kort om alle aspecten van 

het plan met elkaar te delen. De kernvragen 
van het plan zijn: 

 Als je wilt weten wat er speelt in de 

Burense samenleving moet je ervoor 

zorgen dat er voldoende binding is tussen 
bestuur, fractie, leden, inwoners en 

organisaties. Maar hoe zorg je daarvoor? 

 Als je wilt uitdragen waarvoor je staat 

moet je voldoende zichtbaar zijn. Maar 
zijn we dat ook en hoe kunnen we dat 

verbeteren? 

 Het is belangrijk dat je de dingen samen, 

met elkaar, doet. Hoe zorgen we ervoor 

dat leden voldoende betrokken zijn of 
zich voldoende betrokken voelen bij onze 

visie en koers? 

 Groeit onze afdeling wel genoeg en hoe 

kunnen we ervoor zorgen dat dit ook 
gebeurt? 

 Zijn we goed genoeg in wat we doen? 

Hebben we een sterke afdeling? 

 
Uw hulp nodig! 

Wij willen graag samen met de leden deze 

vragen beantwoorden om zo tot een 

krachtdadig activiteitenplan te komen. Uw 
input is daarom essentieel. Indien u 

geïnteresseerd bent om hier actief over mee 

te denken laat het ons dan weten en vraag 

de presentatie op waarin een verdere 

uitwerking staat van de vijf vraagpunten en 
bijbehorende ideeën voor mogelijke 

activiteiten. Stuur een mailtje naar Linda van 

Rooijen (lindavanrooijen@pvdaburen.nl). 

 
Ombudsteam 

PvdA Buren heeft vanaf 1 oktober a.s. een 

nieuw ombudsteam. Het Ombudsteam 

bestaat uit vrijwilligers van binnen en buiten 
de partij die klaar staan om mensen te 

helpen met problemen. 

 

Mogelijk dat deze problemen als ‘klein’ 

worden gezien, maar het gaat hier vaak wel 
om grote ergernissen: zoals juridisch 

getouwtrek, gebrekkige huisvesting, 

onvoldoende zorg, verkeerde loket en 

oerwoud van regels. Allemaal zaken waarvan 
mensen dagelijks last ondervinden.  

 

Het ombudsteam helpt mensen deze 

problemen op te lossen door te luisteren, 
door te verwijzen en de voortgang te 

bewaken in de afhandeling. Wanneer het 

probleem mogelijk om een politieke 

oplossing vraagt, schakelt het ombudsteam 
haar netwerk in. Bij structurele of 

schrijnende gevallen kan het Ombudsteam 

de vragen onder de aandacht van de politiek 

brengen.  
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De verwachting is dat de veranderingen 

binnen de AWBZ op 1 januari 2015 veel 

vragen en problemen gaan opleveren. Veel 
(zorg)taken die nu gefinancierd worden door 

de AWBZ zullen op 1 januari 2015  naar de 

gemeente verschuiven. Voor veel mensen die 

afhankelijk zijn van ondersteuning op gebied 
van Zorg en welzijn, kunnen deze 

veranderingen tot veel onrust en verwarring 

leiden.  
 

 
 
Werkgroep ombudsteam: 

Deze bestaat uit de volgende leden; 

 -  Marja Moerenhout 
 -  Frans Rijsdijk  

 -  Daniëlla den Hartog 

 -  Martin Overheul  

 -  Gerard Sturkenboom   
 

Hulp gevraagd: 

We zijn nog op zoek naar mensen  die 

deskundig  zijn op een vakgebied. Denk aan: 
juridisch, zorg, zorgindicaties, huisvesting. 

Deze deskundigheid is nodig om het 

ombudsteam te bemannen en te 

ondersteunen. 
 

Divina Wiegers schrijft over de ALV 

Vergaderen is niet zo mijn ding. Het kost me 

bergen energie en vaak sla ik de meeste 

informatie/gesprekken niet op. Dus meestal 
ga ik niet en lees dan wel de notulen. Maar 

deze keer was ik blij dat ik er bij was.  

 

Na de verkiezingen heb ik nogal het gevoel 
gehad in een bootje in een grote vijver te 

zijn gezet. Zo druk als ik bezig was tijdens 

de verkiezingstijd, zo stil was het erna. Zelf 

ben ik chronisch ziek en deelnemen aan de 
fractievergaderingen is te intensief voor mij. 

Maar ik merkte dat de contacten al snel veel 

minder werden.  

Na een kort gesprek met de nieuwe 

voorzitter Alhard Hungerink, een paar dagen 
voor de vergadering, besloot ik toch maar te 

gaan. De vergadering, bijeenkomst, was vrij 

open. Ik ben niet altijd sterk in het uiten van 

mijn gevoelens, maar door het open karakter 
van deze avond heb ik de kans aangegrepen 

om mijn gedachten, die ik had na de 

gemeenteraadsverkiezing te delen.  

 

Het lijkt mij namelijk van belang, dat als je 
nieuwe mensen enthousiast wil maken voor 

ons als partij, dat je allereerst je eigen leden 

goed moet kennen en betrokken moet 

houden. Ik ben dan ook blij dat in het door 
het bestuur voorgestelde activiteitenplan als 

eerste punt genoemd wordt dat je moet 

weten wat er speelt, dat er voldoende 

binding is met de leden. Ikzelf heb besloten, 
dat als het half kan, ik toch naar de volgende 

ledenvergadering ga. Misschien is de titel 

"ledenbijeenkomst" alleen wel een betere 

benaming de volgende keer. 
 

Tot slot 

Tot 22 september is er iedere maandagavond 

om 20.00 uur een fractievergadering in het 
gemeentehuis. Vanaf 25 september is de 

fractieavond op donderdagavond. U bent dan 

van harte welkom! 

Op de website www.buren.pvda.nl staan 
regelmatig nieuwsberichten en de politieke 

agenda voor de komende tijd! 

 

 
 

 

 
afdeling Buren 

             … je kunt er niet omheen! 

 
 

 
Colofon 

Het PvdA-Journaal Buren staat onder redactie van Linda 
van Rooijen. Iets te melden? Aarzel niet! Bijdragen voor 

dit Journaal zijn van harte welkom op Merenriet 36 te 

Maurik of via de mail: lindavanrooijen@pvdaburen.nl 
Gezien het formaat geen lappen tekst, maar korte en 

bondige statements, uitspraken, stellingen en/of 

mededelingen. Teksten bij voorkeur per e-mail. 

http://www.buren.pvda.nl/
mailto:lindavanrooijen@pvdaburen.nl

