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1. Koos	  Edens	  

Op	  29	  juli	  2011	  overleed	  zeer	  onverwacht	  ons	  partijlid	  Koos	  Edens.	  Koos	  was	  tussen	  1979	  en	  1994	  zeer	  
gewaardeerd	  lid	  van	  de	  gemeenteraad	  van	  Stadskanaal.	  Oud	  fractievoorzitter	  Piebe	  van	  Boon	  herinnert	  
zich	  Koos	  als	  een	  man	  die	  een	  enigszins	  Bourgondische	  levenswijze	  wist	  te	  paren	  met	  een	  grote	  
betrokkenheid	  en	  verantwoordelijkheid	  voor	  het	  gemeentelijk	  gebeuren.	  Piebe:	  ”Koos	  bezat	  een	  
combinatie	  van	  eigenschappen	  die	  niet	  alleen	  zeldzaam	  maar	  ook	  van	  groot	  belang	  is	  geweest	  voor	  de	  
gemeente	  en	  ook	  voor	  de	  partij.	  Ook	  vanuit	  dat	  gezichtspunt	  is	  het	  overlijden	  van	  Koos	  een	  verlies	  voor	  de	  
Knoalster	  gemeenschap”.	  	  

De	  afdeling	  Stadskanaal	  wenst	  zijn	  echtgenote,	  kinderen	  en	  kleinkinderen	  veel	  sterkte	  bij	  het	  verwerken	  
van	  dit	  verlies.	  

Namens	  het	  bestuur,	  fractie	  en	  leden	  van	  de	  PvdA	  Stadskanaal	  
Jaap	  Duit	   	  

2. Klaas	  Woering	  

Enkele	  weken	  na	  het	  overlijden	  van	  Koos	  Edens	  bereikte	  ons	  het	  bericht	  dat	  ons	  trouw	  lid	  Klaas	  Woering	  als	  
gevolg	  van	  een	  noodlottig	  ongeval	  op	  8	  september	  op	  48	  jarige	  leeftijd	  was	  overleden.	  Klaas	  ontbrak	  zelden	  
of	  nooit	  op	  belangrijke	  ledenvergaderingen.	  Als	  de	  gemeenteraadsverkiezingen	  of	  andere	  verkiezingen	  in	  
aantocht	  waren	  dan	  was	  Klaas	  bij	  markt-‐	  en	  canvasacties	  vaak	  van	  de	  partij.	  Wij	  herdenken	  in	  Klaas	  een	  
vurig	  en	  overtuigd	  sociaaldemocraat	  die	  ons	  helaas	  op	  veel	  te	  jonge	  leeftijd	  is	  ontvallen.	  De	  afdeling	  
Stadskanaal	  wenst	  zijn	  moeder,	  zijn	  broer	  en	  verdere	  familie	  veel	  sterkte	  bij	  het	  verwerken	  van	  dit	  verlies.	  

Namens	  het	  bestuur,	  fractie	  en	  leden	  van	  de	  PvdA	  Stadskanaal	  
Jaap	  Duit	  

3. N.a.v.	  raadsvergadering	  maandag	  26	  september	  2011	  

Uitkeringscijfers	  Stadskanaal	  vallen	  mee	  
Het	  aantal	  uitkeringsgerechtigden	  in	  de	  gemeente	  Stadskanaal	  blijkt	  niet	  zo	  hoog	  te	  zijn	  als	  gedacht.	  Naar	  
aanleiding	  van	  een	  krantenartikel	  en	  een	  overzicht	  van	  de	  cijfers	  had	  de	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  vragen	  gesteld,	  
maar	  de	  wethouder	  liet	  weten	  dat	  de	  cijfers	  waren	  gebaseerd	  op	  verkeerde	  gegevens	  bij	  het	  UWV.	  	  

De	  inhoud	  van	  het	  artikel	  was	  voor	  de	  wethouder	  net	  zo’n	  verrassing	  als	  voor	  de	  PvdA.	  De	  reden	  van	  de	  
verkeerde	  cijfers	  was	  snel	  te	  achterhalen:	  het	  UWV	  maakt	  gebruik	  van	  een	  ander	  registratiesysteem	  dan	  de	  
gemeente	  en	  de	  cijfers	  van	  het	  UWV	  bleken	  niet	  up-‐to-‐date	  te	  zijn.	  Daardoor	  konden	  er	  maar	  liefst	  219	  
mutaties	  in	  het	  voordeel	  van	  de	  gemeente	  verwerkt	  worden,	  waardoor	  het	  werkloosheidscijfer	  van	  boven	  
de	  12	  procent	  terugliep	  naar	  10,6	  procent.	  	  



De	  manier	  waarop	  de	  cijfers	  nu	  zijn	  gepresenteerd	  aan	  de	  raadsleden,	  is	  in	  principe	  het	  nieuwe	  format.	  Uit	  
de	  cijfers	  blijkt	  dat	  het	  werkloosheidscijfer	  daalt,	  maar	  dat	  het	  wel	  langzaam	  gaat.	  Op	  de	  vraag	  van	  de	  PvdA	  
wat	  de	  gevolgen/financiële	  risico's	  zijn	  achter	  en	  met	  name	  met	  betrekking	  tot	  de	  10%-‐regeling,	  liet	  de	  
wethouder	  weten	  dat	  er	  altijd	  een	  risico	  blijft	  bestaan	  van	  overschrijding.	  De	  gemeente	  wil	  zich	  daarom	  
richten	  op	  de	  mensen	  die	  aan	  de	  slag	  kunnen.	  

Erik	  van	  der	  Vlag	  

Beslissing	  over	  woonboten	  in	  de	  wachtkamer	  	  
De	  huidige	  woonvaartuigenverordening	  in	  de	  gemeente	  Stadskanaal	  blijft	  voorlopig	  gehandhaafd.	  Ook	  de	  
aanpassing	  van	  de	  Algemene	  Plaatselijke	  Verordening	  2008	  wordt	  nog	  niet	  gewijzigd.	  Het	  college	  heeft	  een	  
raadsvoorstel	  hierover	  op	  aanwijzing	  van	  de	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  (PvdA)	  in	  de	  koelkast	  gezet.	  Er	  wordt	  
opnieuw	  gekeken	  naar	  de	  mogelijkheden	  om	  tot	  een	  goede	  oplossing	  te	  komen	  met	  de	  bewoners.	  

De	  PvdA-‐fractie	  is	  blij	  dat	  er	  aandacht	  is	  voor	  de	  problematiek	  rondom	  de	  woonboten	  in	  het	  Stadskanaal.	  
De	  huidige	  uitstraling	  van	  de	  ligplaatsen	  laat	  soms	  te	  wensen	  over,	  maar	  de	  oplossing	  van	  het	  college	  was	  
niet	  die	  van	  de	  PvdA.	  Het	  voorstel	  was	  onvoldoende	  en	  te	  eenzijdig	  en	  daarom	  is	  de	  partij	  blij	  dat	  het	  
college	  haar	  huiswerk	  over	  doet.	  

Het	  huidige	  voorstel	  omvat	  een	  sterfhuisconstructie:	  de	  huidige	  vergunninghouders	  mogen	  blijven	  liggen	  
waar	  ze	  nu	  liggen,	  maar	  zodra	  ze	  vertrekken	  mag	  de	  plek	  niet	  worden	  overgenomen.	  Volgens	  de	  fractie	  is	  
het	  langzaam	  saneren	  van	  aanleglocaties	  geen	  verbetering	  voor	  de	  omgeving	  op	  korte	  termijn.	  Bovendien	  
worden	  kanttekeningen	  gezet	  bij	  de	  communicatie	  richting	  woonbootbewoners	  en	  of	  duidelijk	  is	  wat	  de	  
wijzigingen	  betekenen.	  	  	  

Woonboten	  horen	  volgens	  de	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  bij	  het	  Stadskanaal,	  maar	  de	  huidige	  situatie	  heeft	  géén	  
meerwaarde.	  De	  ligplaatsen	  moeten	  daarom	  in	  de	  omgeving	  worden	  ingepast,	  met	  bijbehorende	  
geclusterde	  ligplaatsen,	  een	  marktconform	  ligtarief,	  goede	  voorzieningen	  en	  richtlijnen	  voor	  onderhoud.	  
Dat	  geeft	  een	  positieve	  uitstraling.	  	  	  

De	  wethouder	  heeft	  toegezegd	  opnieuw	  naar	  het	  voorstel	  te	  kijken	  en	  aan	  de	  slag	  te	  gaan	  met	  maatregelen	  
voor	  de	  korte	  én	  langere	  termijn.	  Het	  nieuwe	  voorstel	  moet	  komend	  voorjaar	  klaar	  zijn.	  De	  PvdA	  hoopt	  dat	  
het	  nieuwe	  plan	  voor	  alle	  betrokken	  partijen	  aantrekkelijk	  en	  duurzaam	  is.	  

Monique	  Kroom	  

Hondenpoep	  blijft	  probleem	  
Hondenpoep	  is	  al	  tijden	  een	  probleem	  aan	  de	  Maarsbroek	  in	  de	  wijk	  Maarsveld,	  maar	  het	  speelt	  in	  de	  hele	  
gemeente	  Stadskanaal.	  Om	  dit	  probleem	  aan	  te	  kunnen	  pakken,	  zou	  de	  Algemene	  Plaatselijke	  Verordening	  
gewijzigd	  moeten	  worden,	  zo	  vindt	  de	  Partij	  van	  de	  Arbeid.	  Op	  dit	  moment	  kunnen	  stadswachten	  
controleren	  of	  hondenbezitters	  een	  schepje	  of	  een	  zakje	  bij	  zich	  hebben.	  Er	  kan	  echter	  niet	  bekeurd	  
worden,	  omdat	  de	  hondenbezitters	  op	  heterdaad	  betrapt	  moeten	  worden.	  Dat	  blijft	  moeilijk.	  Daarom	  heeft	  
de	  APV	  op	  hondenpoep	  momenteel	  geen	  betekenis.	  In	  Maarsstee	  loopt	  een	  pilot	  met	  gratis	  zakjes	  en	  
hondenbakken.	  Als	  de	  hondenpoepbakken	  en	  zakjes	  blijven	  staan,	  kunnen	  de	  bewoners	  veilig	  lopen	  en	  
kinderen	  spelen	  op	  straat.	  Handhaving	  is	  de	  boodschap,	  aldus	  de	  PvdA.	  

Catharina	  Woortman	  



4. Column:	  ‘Fractie	  PvdA	  Stadskanaal	  windt	  er	  geen	  doekjes	  om’	  

De	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  is	  een	  groot	  voorstander	  van	  schone	  (wind)energie.	  Desondanks	  heeft	  de	  fractie	  
van	  de	  PvdA	  Stadskanaal	  grote	  bezwaren	  tegen	  een	  windmolenpark	  in	  het	  gebied	  De	  Drentse	  Monden.	  Het	  
is	  overduidelijk	  dat	  de	  fractie	  hierin	  niet	  alleen	  staat.	  Ondanks	  de	  vakantieperiode	  hebben	  een	  groot	  aantal	  
burgers	  van	  de	  gelegenheid	  gebruik	  gemaakt	  om	  aan	  te	  geven	  wat	  volgens	  hen	  onderzocht	  moet	  worden	  in	  
de	  Milieu	  Effect	  Rapportage.	  	  

Mede	  op	  basis	  van	  dit	  rapport	  wordt	  de	  locatiekeuze	  voorbereid	  en	  een	  ontwerp-‐inpassingsplan	  opgesteld.	  
Zodra	  besluitvorming	  heeft	  plaatsgevonden,	  kan	  men	  zijn	  bedenkingen	  kenbaar	  maken.	  Naar	  verwachting	  
zal	  eind	  2012,	  begin	  2013	  deze	  volgende	  stap	  gezet	  worden.	  

Wij	  zetten	  onze	  belangrijkste	  zorgen	  over	  de	  huidige	  plannen	  voor	  het	  plaatsen	  van	  een	  windmolenpark	  
eens	  op	  een	  rijtje:	  

• Zeventig	  windmolens	  met	  een	  hoogte	  van	  200	  meter	  (tweemaal	  de	  hoogte	  van	  de	  Martinitoren)	  
tasten	  het	  open	  en	  karakteristieke	  landschap	  van	  de	  Veenkoloniën	  ernstig	  aan.	  

• Ervaring	  met	  een	  windmolenpark	  binnen	  of	  aan	  de	  rand	  van	  een	  stedelijk	  gebied	  ontbreekt.	  	  

• De	  Veenkoloniën	  zijn	  er	  niet	  mee	  gediend,	  het	  zet	  een	  rem	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  dit	  gebied.	  

• Er	  ontstaat	  permanente	  geluidsoverlast.	  

• Er	  is	  sprake	  van	  een	  onomkeerbaar	  proces.	  Wanneer	  negatieve	  effecten	  zich	  voordoen,	  zoals	  
verpaupering	  van	  het	  gebied	  door	  onverkoopbare	  woningen	  en	  bedrijven,	  kan	  het	  tij	  niet	  meer	  
worden	  gekeerd.	  

Voor	  de	  PvdA-‐fractie	  in	  Stadskanaal	  zijn	  deze	  aspecten	  doorslaggevend	  om	  tegen	  het	  huidige	  plan	  voor	  het	  
grootschalige	  windmolenpark	  De	  Drentse	  Monden	  te	  zijn.	  We	  wachten	  met	  spanning	  de	  resultaten	  van	  het	  
onderzoek	  af.	  

Monique	  Kroom	  

Deze	  column	  is	  21	  september	  2011	  gepubliceerd	  in	  de	  Nieuwsbode. 

5. N.a.v.	  raadsvergadering	  maandag	  18	  juli	  2011	  

Goede	  begeleiding	  in	  participatiebeleid	  
De	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  is	  blij	  dat	  de	  gesubsidieerde	  WIW-‐	  en	  ID-‐banen	  in	  Stadskanaal	  gehandhaafd	  blijven	  
en	  dat	  de	  ontslagbescherming	  voor	  deze	  57	  mensen	  blijft	  bestaan.	  

De	  gemeente	  Stadskanaal	  staat	  voor	  vele	  ombuigingen	  op	  allerlei	  beleidsterreinen	  die	  moeilijke	  keuzes	  
vergen.	  Al	  jaren	  is	  de	  gemeente	  actief	  bezig	  op	  het	  gebied	  van	  participatie	  en	  mensen	  actief	  maken	  door	  
het	  instellen	  van	  vele	  voorzieningen.	  

Doordat	  de	  bijdrage	  van	  het	  rijk	  drastisch	  minder	  wordt,	  wordt	  er	  gekozen	  voor	  geld	  in	  plaats	  van	  mensen.	  
Voor	  de	  PvdA	  staat	  als	  een	  paal	  boven	  water	  dat	  sociaal	  zwakkeren/kansarmen	  zo	  goed	  mogelijk	  begeleid	  
moeten	  worden	  in	  het	  vinden	  van	  een	  baan	  op	  de	  arbeidsmarkt.	  Daarin	  moet	  de	  overheid	  een	  sterke	  rol	  
vervullen.	  De	  gemeente	  Stadskanaal	  voert	  al	  jaren,	  mede	  op	  initiatief	  van	  de	  PvdA,	  een	  ruimhartig	  
participatiebeleid,	  en	  moet	  geen	  groep	  buiten	  de	  boot	  laten	  vallen	  bij	  het	  actief	  participeren	  op	  de	  



arbeidsmarkt.	  Ook	  de	  sluitende	  aanpak	  voor	  jongeren	  is	  opgenomen	  en	  wordt	  zo	  nodig	  zelfs	  uitgebreid.	  
Het	  driemaandelijks	  rapporteren	  over	  preventief	  jongerenbeleid	  kan	  op	  instemming	  rekenen.	  	  

Het	  overgrote	  deel	  van	  het	  nog	  overgebleven	  budget	  wordt	  benut	  voor	  het	  actief	  begeleiden	  van	  kansrijke	  
mensen.	  De	  PvdA	  begrijpt	  deze	  keuze,	  maar	  wil	  oproepen	  de	  kansarmen,	  daar	  waar	  nodig,	  niet	  te	  laten	  
vallen	  en	  ook	  aandacht	  te	  blijven	  schenken	  aan	  deze	  kwetsbare	  groep.	  Als	  er	  ook	  maar	  enige	  financiële	  
ruimte	  ontstaat	  in	  de	  begroting	  en	  extra	  financiële	  ruimte	  in	  het	  participatiebeleid	  door	  de	  mogelijke	  
opbrengsten	  uit	  het	  actieve	  beleid	  voor	  de	  kansrijken,	  moeten	  deze	  extra	  middelen	  direct	  ingezet	  worden	  
voor	  deze	  mensen.	  Het	  kan	  en	  mag	  namelijk	  niet	  zo	  zijn	  dat	  deze	  mensen	  volledig	  aan	  hun	  lot	  worden	  
overgelaten.	  De	  PvdA	  zal	  hierin	  een	  actieve	  rol	  spelen	  en,	  waar	  mogelijk,	  met	  voorstellen	  komen.	  

Erik	  van	  der	  Vlag	  

Nieuwe	  atletiekbaan	  biedt	  kansen	  
De	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  is	  tevreden	  met	  de	  renovatie	  van	  de	  atletiekbaan	  in	  Stadskanaal	  en	  de	  uitbreiding	  
naar	  acht	  banen.	  De	  partij	  ziet	  dit	  als	  een	  positief	  punt	  voor	  het	  binnenhalen	  van	  grote(re)	  wedstrijden.	  

De	  renovatie	  staat	  al	  sinds	  2009	  gepland,	  maar	  is	  destijds	  uitgesteld.	  De	  gemeente	  Stadskanaal	  wil	  echter	  
een	  goede	  sportgemeente	  zijn	  met	  vele	  voorzieningen.	  

De	  atletiekbaan	  wordt	  al	  jaren	  intensief	  gebruikt	  door	  tal	  van	  verenigingen	  en	  instellingen	  en	  
evenementen,	  met	  Jahn	  II	  en	  de	  Runners	  Stadskanaal	  als	  hoofdgebruikers	  en	  uiteraard	  de	  Nelli	  Cooman	  
Games,	  die	  al	  jaren	  de	  zogenaamde	  A-‐status	  genieten.	  In	  2010	  is	  op	  deze	  baan	  zelfs	  een	  EK	  IWAS	  (voor	  
gehandicapte	  sporters)	  georganiseerd.	  Ook	  diverse	  scholen	  maken	  intensief	  gebruik	  van	  de	  baan.	  

Een	  nieuwe	  baan	  met	  acht	  lanen	  biedt	  meer	  kansen	  voor	  atletiekvereniging	  Jahn	  II,	  maar	  ook	  voor	  het	  
organiseren	  van	  toekomstige	  EK’s	  en	  WK’s.	  Voor	  de	  gemeente	  is	  het	  dus	  van	  groot	  belang	  om	  op	  de	  
sportieve	  kaart	  te	  blijven	  staan.	  Bovendien	  zijn	  er	  veel	  voordelen.	  Er	  is	  meer	  ruimte	  voor	  zowel	  Jahn	  II	  als	  
de	  Runners	  bij	  gezamenlijke	  trainingen,	  voor	  organisatie	  van	  grote	  (inter)nationale	  wedstrijden	  is	  een	  8-‐
laans	  baan	  een	  must,	  de	  concurrentiepositie	  ten	  opzichte	  van	  andere	  noordelijke	  gemeenten	  met	  sportieve	  
ambities	  op	  dit	  gebied	  versterkt	  en	  het	  wordt	  een	  van	  de	  eest	  volwaardige	  banen	  in	  Noord-‐Nederland.	  Ook	  
voor	  de	  scholen	  zijn	  de	  mogelijkheden	  veel	  groter.	  

Verder	  zijn	  er	  economische	  voordelen:	  meer	  trainingskampen	  en	  dus	  meer	  overnachtingen	  in	  het	  Pagedal,	  
de	  impulsen	  voor	  de	  middenstand	  in	  Stadskanaal	  en	  het	  overige	  bedrijfsleven.	  Nu	  bekend	  is	  dat	  de	  EK	  2012	  
IWAS	  op	  de	  atletiekbaan	  in	  Stadskanaal,	  zal	  de	  gemeente	  de	  baan	  uitbreiden	  met	  twee	  banen.	  Twee	  derde	  
van	  de	  kosten	  wordt	  gefinancierd	  door	  externe	  partijen,	  de	  rest	  door	  de	  gemeente.	  

Francis	  Boen	  

6. Persbericht:	  PvdA	  tegen	  windmolenpark	  De	  Drentse	  Monden	  

Persbericht	  15-‐7-‐2011	  

De	  gemeenteraadsfractie	  van	  de	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  in	  Stadskanaal	  is	  tegen	  het	  plaatsen	  van	  een	  
windmolenpark	  in	  de	  Drentse	  Monden.	  De	  fractie	  ziet	  voor	  de	  bewoners	  van	  de	  gemeente	  Stadskanaal	  
geen	  positief	  effect.	  De	  nadelen	  wegen	  volgens	  de	  PvdA	  bij	  lange	  na	  niet	  op	  tegen	  de	  voordelen.	  De	  PvdA	  
vindt	  dat	  het	  kabinet	  en	  de	  Tweede	  Kamer	  de	  meningen	  van	  omwonenden	  niet	  naast	  zich	  neer	  kan	  leggen.	  



Het	  ministerie	  van	  Economische	  Zaken	  onderzoekt	  momenteel	  de	  mogelijkheden	  voor	  een	  windmolenpark	  
in	  de	  gemeente	  Borger-‐Odoorn.	  Het	  windpark	  moet	  één	  van	  de	  grootste	  parken	  van	  Nederland	  worden	  en	  
zou	  zo’n	  300	  tot	  450	  Megawatt	  moeten	  leveren.	  De	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  vreest	  dat	  een	  windpark	  met	  
minimaal	  zeventig	  molens	  een	  te	  ernstige	  aantasting	  van	  het	  open	  en	  karakteristieke	  landschap	  tot	  gevolg	  
heeft.	  De	  molens	  zijn	  tot	  170	  meter	  hoog	  en	  betekenen	  een	  onevenredige	  zware	  aanslag	  op	  het	  leef-‐	  en	  
woonklimaat.	  

Zoals	  de	  plannen	  nu	  worden	  gepresenteerd,	  vindt	  de	  PvdA	  dat	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  Veenkoloniën	  er	  niet	  
bij	  gediend	  is.	  De	  fractie	  vreest	  permanente	  geluidsoverlast,	  mede	  omdat	  de	  molens	  24	  uur	  per	  dag	  in	  
bedrijf	  zijn.	  Ook	  zijn	  ze	  niet	  te	  spreken	  over	  de	  sociaaleconomische	  gevolgen.	  Verder	  zet	  een	  windpark	  een	  
rem	  op	  de	  verdere	  ontwikkeling	  van	  het	  gebied.	  

PvdA	  is	  voorstander	  van	  duurzame	  energie	  en	  meent	  dat	  als	  het	  plan	  ingrijpend	  wordt	  aangepast,	  waarbij	  
meer	  rekening	  gehouden	  wordt	  met	  de	  burger,	  er	  kansen	  liggen	  voor	  alle	  partijen.	  De	  fractie	  is	  graag	  bereid	  
met	  deze	  plannen	  mee	  te	  denken.	  

Omdat	  de	  gevolgen	  van	  de	  huidige	  plannen	  voor	  een	  windmolenpark	  in	  De	  Drentse	  Monden	  voor	  de	  
bewoners	  echter	  niet	  te	  overzien	  zijn,	  zegt	  de	  PvdA-‐fractie	  unaniem	  ‘Nee’	  tegen	  dit	  plan.	  

7. Nieuwe	  landelijke	  campagneboodschap:	  Samen	  werkt	  beter	  

De	  boodschap	  schetst	  waar	  de	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  voor	  staat	  en	  vormt	  een	  spiegel	  met	  het	  kabinetsbeleid.	  
Het	  vormt	  de	  basis	  van	  onze	  inbreng,	  van	  spreekteksten,	  van	  posters,	  flyers,	  uitingen	  op	  alle	  websites	  en	  op	  
sociale	  media.	  Aan	  jullie	  de	  vraag	  om	  deze	  boodschap	  mee	  te	  nemen	  in	  de	  eigen	  communicatie.	  Gebruik	  
onderstaande	  tekst	  op	  alle	  plaatsen	  die	  daarvoor	  in	  aanmerking	  komen.	  

Samen	  werkt	  beter	  
Echte	  winst,	  dat	  is	  een	  land	  waar	  we	  allemaal	  verder	  komen.	  Een	  land	  waar	  we	  elkaar	  in	  tijden	  van	  crisis	  
niet	  loslaten	  maar	  meenemen.	  Waar	  ook	  morgen	  goede	  zorg	  voor	  iedereen	  beschikbaar	  is.	  Waar	  de	  beste	  
scholen	  voor	  onze	  kinderen	  aan	  de	  basis	  staan	  van	  een	  sterke	  economie.	  Waar	  goed	  werk	  beloond	  wordt	  
met	  een	  fatsoenlijk	  salaris.	  Waar	  iedereen	  die	  meedoet	  zich	  thuis	  voelt	  –	  ongeacht	  afkomst	  of	  geloof.	  	  

Die	  winst	  boeken	  we	  als	  we	  er	  niet	  alleen	  voor	  onszelf,	  maar	  ook	  voor	  elkaar	  willen	  zijn.	  Als	  we	  de	  rekening	  
van	  de	  crisis	  eerlijk	  delen.	  Als	  we	  niet	  alleen	  kansen	  scheppen	  maar	  ook	  grenzen	  stellen	  en	  misbruik	  
aanpakken.	  Dan	  wordt	  Nederland	  een	  mooier	  land.	  Mooier	  dan	  het	  land	  van	  rechts.	  Het	  land	  van	  “ieder	  
voor	  zich”	  met	  weinig	  winnaars	  en	  veel	  verliezers.	  Dat	  kan	  anders.	  	  	  

Samen	  werkt	  beter.	  Partij	  van	  de	  Arbeid.	  

	  


