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Arnhem voor iedereen  
Samen op weg naar een stad voor iedereen 
Werkplan 2019 

1. Inleiding 

Net als alle afdelingen van de PvdA heeft onze afdeling vele taken. De belangrijkste 
zijn: 

• het bevorderen van het politieke debat; 
• leden de mogelijkheid te geven actief deel te nemen aan de partij; 
• de partij zichtbaar maken in de stad; 
• canvasacties organiseren; 
• campagne voeren ten tijde van verkiezingen. 

De uitvoering daarvan ligt in handen van het afdelingsbestuur. In dit werkplan voor 
2019, een bijlage bij de afdelingsbegroting, licht het bestuur de prioriteiten voor het 
komende jaar toe. Ook blikken we terug op 2018. 

2. Waar zijn we trots op? 

Als afdelingsbestuur organiseren we met plezier talloze activiteiten die voor 
gezelligheid, binding, activisme en verdieping zorgen. In 2018 waren dat onder meer: 

• Spetterende nieuwjaarsbijeenkomst in het Bruishuis met onze lijsttrekker, 
kandidaat-raadsleden en het campagneteam GR 2018. Dat alles met een 
debat onder leiding van Aart van Cooten, muziek en een nieuwjaarsborrel. Er 
waren ook veel leden uit de rest van Gelderland aanwezig. 

• Veel leden van onze afdeling waren actief betrokken bij de 
verkiezingscampagne voor de gemeenteraad. Wij waren zichtbaar aanwezig 
in onder meer Klarendal, Presikhaaf en Malburgen.  

• Diverse debatten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018. 
• Verkiezingsbijeenkomst in het Rozet en vervolgens gezamenlijk naar de 

uitslag luisteren in het gemeentehuis. 
• Coalitieonderhandelingen voor bespreken met leden, raadsleden en 

wethouder,  
• Met het houden van vier raadsleden en een wethouder. Dus voor het eerst in 

8 jaar tijd weer in het college. 
• De 1 mei-viering in de Lommerd; we gingen in gesprek met onze 

burgemeester Ahmed Marcouch. 
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• De zomerborrel op het dakterras van Rozet. 
• De verkiezing van een nieuwe voorzitter, Martin Wieldraaijer. Wij zijn Mark 

Lauriks dankbaar voor zijn inzet voor onze partij gedurende meer dan zes jaar 
voorzitterschap.  

• Het afscheid nemen van bestuursleden en het kiezen van nieuwe 
bestuursleden.  

• De wandeling door Park Zypendaal onder leiding van oud-raadslid Luuk Broer. 
• De nieuweledenbijeenkomst in Grand Café Arnhems Meisje met ook een 

bezoek aan de gemeenteraadsvergadering. 
• Nieuwe leden worden gebeld en uitgenodigd voor de eerstvolgende 

bijeenkomst, waar zij persoonlijk ontvangen en welkom geheten worden. 
• Het organiseren van een lijsttrekkersdebat in Rozet met vier kandidaat-

lijsttrekkers voor de Eerste Kamer. 
• De rondleiding door Peter Kerris en Bob Roelofs in het Huis der Provincie. 

Georganiseerd door ons lid Aart van Cooten. 
 

3. Wat kan er beter? 

In Arnhem is de PvdA op dit moment de grootste politieke vereniging, maar leden zijn 
nog lang niet allemaal actief betrokken bij de afdeling. De betrokkenheid willen wij 
vergroten door: 

• Leden regelmatig te informeren over activiteiten en standpunten door het 
versturen van een digitale nieuwsbrief; 

• Te kijken naar wat de talenten zijn van onze leden en daar gebruik van maken 
en hen zelf activiteiten te laten verzorgen, zoals de wandeling door Sonsbeek 
en Zypendaal en de rondleiding door het Provinciehuis; 

• Strakke planning van de canvasmomenten; 
• De communicatie tussen bestuur en fractie beter te stroomlijnen door 

regelmatig elkaars vergaderingen bij te wonen. 
 

4. Wat gebeurt er in 2019? 

De eerste maanden van 2019 staan wederom in het teken van verkiezingen: 
Provinciale Staten en het Europees Parlement.  

Daarnaast zet het bestuur in op:  

• het inzetten van talent van onze leden inzetten voor gezamenlijke 
verenigingsactiviteiten; 
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• het vormen van een eenheid met fractie en afdeling waarin het bestuur de 
schakel is; 

• het organiseren van thematische bijeenkomsten rondom het coalitieakkoord; 
• een actieve vereniging zijn waarin leden zich betrokken en gehoord voelen. 

 
5. Doe mee! 

Leden maken het verschil. Zonder elkaar zijn we nergens. We nodigen alle leden 
uit zoveel mogelijk mee te denken, mee te doen, bij te dragen en suggesties te 
doen. Dat heeft de PvdA nodig. Nu meer dan ooit. 

 


