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PvdA in Apeldoorn 
In de afgelopen jaren heeft onze partij het niet gemakkelijk gehad. Ons ledental 
is gezakt tot onder de 300. Dat is Apeldoorn onwaardig. De opzeggingen van on-

ze afdeling hebben mede te maken met onvrede over het landelijk beleid. Daar 
hebben we ten dele begrip voor. De noodzakelijke hervormingen en bezuinigen 

waren noodzakelijk: daarover bestaat geen misverstand. De stapeling van deze 
maatregelen hebben juist onze achterban hard getroffen. Mensen met een AOW 
uitkering hebben al enige jaren hun pensioen niet geïndexeerd gekregen. Mensen 

met een zwakke gezondheid kregen te maken met een steeds hoger eigen risico.  
Maar laat dat geen reden zijn om het lidmaatschap op te zeggen. Laten we sa-

men juist dat er weer leden zich bij de PvdA Apeldoorn aansluiten. Zodat ook 
onze stem in het sociaal democratisch denken weer luider en duidelijker wordt. 
Aan alle ex-leden is daarom ook de oproep: wordt weer lid en laat je horen! 

Weglopen en niets doen is geen optie, daar wordt niemand beter van. Juist sa-
men zijn we sterk. Fractie en bestuur zullen er alles aan blijven doen om een op-

recht, hoopvol en realistisch geluid van solidariteit in Apeldoorn te laten klinken.  

 

 
Onze missie 
De missie van de PvdA Apeldoorn is om als sociaaldemocratische politieke partij 
bij te dragen aan de verwezenlijking van een harmonieuze, solidaire en duurza-

me samenleving. Een samenleving waarin burgers gelijkwaardig zijn en door een 
eerlijke verdeling van arbeid, kennis, macht en inkomen zich zelfstandig kunnen 
ontwikkelen en in vrijheid kunnen ontplooien in verbondenheid met dienstbaar-

heid aan de samenleving. 
 

 

Onze visie 
De PvdA Apeldoorn geeft invulling aan deze missie door: 

a. politieke invloed te verkrijgen en deze uit te oefenen in de gemeenteraad van 
Apeldoorn om haar sociaal-democratische doelen te realiseren; 

b. het actief intern en extern communiceren over haar sociaal-democratische 
doelen en over de bereikte resultaten van haar politieke inspanningen; 

c. sympathie van burgers te verkrijgen voor haar sociaal-democratische doelen. 
 

 

Onze doelen 
De sociaaldemocratische doelen van de PvdA Apeldoorn zijn als volgt te  

verwoorden:  
 
1. Welzijn en Zorg 

 goede en betaalbare zorg via buurt- en wijkgerichte aanpak 
 meer sturing en controle op uitvoering WMO 

 een sociaal vangnet voor wie dat nodig heeft 
 gevarieerd hoogwaardig aanbod van kunst en cultuur en mogelijkheden 

voor burgers om mee te doen en waar mogelijk stimulansen om eigen ini-

tiatieven te ontplooien. 
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2. Duurzaam wonen en leven in het groen 
 goed beheer openbare ruimte 

 inzetten op sociale duurzaamheid: stimuleren van actieve betrokkenheid 
van burgers en organisaties en bevordering zelfredzaamheid van burgers 

 bijdragen aan goed wonen voor iedereen 

 inzetten op vernieuwing binnenstad en platteland 
 werken aan een ‘energieneutraal’ Apeldoorn. 

 
3. Werken en Leren 

 inzetten op scheppen en in stand houden van werkgelegenheid vooral door 

het verbeteren van het vestigingsklimaat 
 inzetten op goed onderwijs in samenwerking met bedrijfsleven. 

 

4. Sport en Jeugd 
 realiseren bereikbare en betaalbare sportvoorzieningen voor iedereen 

 inzetten op maatschappelijk verantwoord ondernemen van sportverenigin-
gen 

 stimuleren van een gezonde leefstijl 

 inzetten op efficiënter gebruik (sport)accommodaties 
 vergroten aantrekkelijkheid Apeldoorn voor jeugd en jongeren. 

 

5. Verkeer en Veiligheid 
 realiseren veilig verkeer en toegankelijk openbaar vervoer 

 zorgen voor veilige buurten. 
 

6. Integratie 

 opvang asielzoekers (bij voorkeur) in kleinschalige eenheden  
 bevorderen inburgering 
 aanpak discriminatie. 

 
 

Onze strategie: activiteiten om doelen te bereiken 
De strategie van de PvdA Apeldoorn beschrijft hoe haar visie en de gestelde doe-
len te bereiken, ook gericht op continuïteit van de PvdA Apeldoorn op de langere 
termijn. Dit bestaat uit een  samenhangende reeks activiteiten: 

 

 continue scouting 
 samenstellen kieslijsten met capabele kandidaten 

 opstellen aanspreekbaar verkiezingsprogramma 
 houden van goede verkiezingscampagnes en canvasacties 
 voeren adequate politiek door fractie in gemeenteraad 

 activeren bestaande leden 
 werven nieuwe leden 

 organiseren discussiefora en themabijeenkomsten 
 functioneren ombudsteam 
 publiceren nieuwsbrieven via onze website 

 deelnemen aan besturen (regio, gewest, etc.) 
 onderhouden contacten met landelijk partijbureau. 
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Concrete activiteiten 2017 
Op dit moment zijn de volgende activiteiten concreet voorzien in 2017: 

 
 Nieuwjaarsbijeenkomst 
 Tafel van 10 discussiebijeenkomst (onderwerp nog te bepalen) 

 Campagne 2e kamer verkiezingen 15 maart 2017  
 ALV voorjaar 

 1 mei viering 
 ALV najaar 
 Voorbereiden gemeenteraadsverkiezingen 2018: 

o Programma opstellen 
o Kandidaatstellingcommissie aan de slag 

o Opleveren campagneplan 
o Vaststellen programma en kandidatenlijst 

 


