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Bespreking verkiezingsprogramma
Komt allen op de ALV van 3 februari

Op zaterdag 3 februari a.s. vindt van 10.00 - 12.30 uur de vijfde
algemene ledenvergadering van de PvdA afdeling Westerkwartier
plaats. De ledenvergadering wordt gehouden in het sociaal
cultureel centrum “Kerkplein 6” in Grijpskerk. Een groot deel van
de vergadering wordt besteed aan het aanscherpen van het
concept verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in november van dit jaar.
Concept verkiezingsprogramma 2018
Het afgelopen half jaar hebben we hard gewerkt aan het formuleren van een nieuw PvdA verkiezingsprogramma voor onze aanstaande gemeente Westerkwartier. Dit najaar organiseerden we
vijf themabijeenkomsten over onderwerpen als klimaat, zorg,
wonen, werk en coöperatief bestuur. Daarna zijn we gaan schrijven
en herschrijven. Hettie, Simon, Paula, Thea, Hans, Myra, Elly, Mark,
Machiel, André, Pieter, Ingvar, Berend-Jan, Michiel, Bianca, Bé, Jelle,
Rianne en Joost droegen er allen hun steentje aan bij.
Het woord is aan de leden
De vraag is of we nu een goed programma om de verkiezingen in
te gaan? Dat oordeel is aan u! Op 3 februari a.s. hebben we een
extra ledenvergadering ingelast om nog eens goed door te praten
over ons programma. Hebben we de belangrijkste thema’s te
pakken? Hebben we blinde vlekken? Wat moet er bij, wat moet er
af, wat kan weg?

De Rode Taxi
Wie naar de debatavond wil komen, maar niet de
beschikking heeft over eigen vervoer, kan de Rode Taxi
bellen: 06-208 542 75 (Paula Grit). Mailen kan uiteraard ook:
p.grit.pvda@kpnmail.nl
Geef tijdig aan dat u van de gratis taxi gebruik wilt maken. U
hoort dan van ons hoe laat we u ongeveer thuis komen
ophalen. Na afloop wordt u ook weer door de Rode Taxi
thuis gebracht.

Jaap Kuin

Locatie: Sociaal cultureel
centrum “Kerkplein 6”
(voormalige school)
Kerkplein 6
Grijpskerk
Datum: zaterdag
3 februari 2018
Tijd:
10.00-12.30 uur

Van de voorzitter
Met deze Ons Rode Hart sturen we het concept
verkiezingsprogramma mee. Dit is de tekst die
we op 3 februari bespreken. Op 24 maart staat
vervolgens het dan gewijzigde programma
opnieuw op de agenda van de ledenvergadering.
Dan stellen we het programma – eventueel na
amendering – officieel vast. Een uitnodiging voor
de ALV van 24 maart, met daarbij uitleg over de
te volgen procedure, krijgt u nog toegestuurd.
Opzet ALV 3 februari
De opzet voor de discussie over het concept
programma is als volgt:
10.00-10.15 Opening voorzitter
10.15-10.45 Plenaire ronde: commentaar op het
programma
10.45-11.20 Eerste ronde groepsdiscussie
11.30-12.00 Tweede ronde groepsdiscussie
12.00-12.30 Plenaire terugkoppeling van de
groepsdicussies
12.30
Einde vergadering
Let op, na de plenaire ronde discussiëren we in
vier groepen, dus aan vier tafels. Er zijn weer 4
voorzitters en 4 rapporteurs.
Inhoudelijke discussie
Per tafel is aan de orde:
1. Wat mist er in de tekst?
2. Wat kan er gerust uit?
3. Wat zijn de 3 belangrijkste punten?
Het gaat om een inhoudelijke discussie over wat
er in het programma moet komen te staan, en wat
onze zwaartepunten daarbij zijn. Opmerkingen
over de vormgeving en redactie zijn altijd welkom,
maar komen na de vaststelling pas echt aan de
orde. Deze huidige vormgeving geldt alleen voor
deze conceptfase.
Graag tot op 3 februari in Grijpskerk. We hopen op
een brede opkomst.
Jelle Veenstra

Verspreiding Ons Rode Hart en
programma op papier
Sommige leden lezen alles wat de PvdA maar
uitbrengt. Anderen zijn vooral steunlid en
hebben geen zin om dikke stukken te lezen. Wij
zijn met alle steun blij, het ene lid is ons net zo
lief als het andere.
Voor de communicatie maakt het vaak niet
zoveel uit. Met de Ons Rode Hart kunnen we
het programma zo mee sturen. Voor de kleine
groep die Ons Rode hart op papier krijgt ligt dat
een beetje anders. Met het bezorgen van het
programma (25 pag.) zijn kosten gemoeid, die
we graag maken. Maar het bestuur stelt voor
dat we dat alleen doen op uw initiatief: belt u
ons als u het programma graag wilt hebben.
Dan komen we dat zo snel mogelijk bezorgen.
Belt u met Joost Eskes
0594 519270 of 06 46305616

