
Verkiezingen

Op 15 maart 2017 zijn er Tweede Kamerverkiezingen,
Op 21 maart 2018 zijn er Gemeenteraadsverkiezingen.

Aan de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen 
zal ook de afdeling Hollands Kroon meedoen. In deze 
campagne zal de nadruk liggen op het onder de aan-
dacht brengen van een nieuwe kandidaat voor de Twee-
de Kamer Bob Deen. 

De Noordkop (afdelingen 
Texel, Den Helder, Schagen 
en Hollands Kroon) heeft 
in Bob Deen de kandi-
daat gevonden om ons 
te vertegenwoordigen in 
de Tweede Kamer. Bob is 
opgegroeid in de Noordkop 
(Den Helder en Nieuwe 
Niedorp) en kent de recht-
door-zee mentaliteit. Hij is 
een zeer gedreven mens, 

met integriteit hoog in het vaandel. Zijn internationale 
oriëntatie is voor onze regio een enorm pluspunt. Wij 
prijzen ons dan ook gelukkig dat iemand als Bob de be-
langen van de Noordkop onder de aandacht kan brengen 
in de Tweede Kamer.

Canvassen 

Het canvassen zal weer een belangrijk onderdeel vormen 
van onze campagne, maar wat is dat nou eigenlijk?
Dat is twee aan twee, huis aan huis mensen bezoeken 
en met hen praten over wat er leeft in de buurt. We vra-
gen of ze gaan stemmen en waarom ze wel of niet PvdA 
zullen gaan stemmen.Dit zijn heel inspirerende ochten-
den, waar je goeie gesprekken hebt. 
Negatieve ervaringen hebben we eigenlijk niet.
Veel stemmers van 2012 geven aan dat ze nog niet 
weten óf ze gaan stemmen en op wie. Deze kiezers zijn 
onze win~groep. We moeten ze motiveren om weer op 
de PvdA te gaan stemmen.
We canvassen ongeveer 2 ½ uur op zaterdagochtend en 
gaan daarna gezellig met elkaar lunchen. 

De agenda voor de afdelingsvergadering op 
maandag 19 december om 20.00 uur.

De Oude Stal, Haringhuizen, inloop vanaf 19:30 uur

• Agenda

• Opening

• De fractie 

• Sylvia Buczynski zal iets vertellen over de omgevings- 
visie die in de gemeente Hollands Kroon al is aangeno-
men. We lopen daarmee voorop, maar wat betekent dit 
voor de burger.

•  Verslag van de laatste 3 
maanden, tevens de laatste 
periode van Fijko van der 
Laan als fractievoorzitter.

    Terugblik van Fijko op zijn 
politieke loopbaan.

•  Vertrek van Fijko van der 
Laan uit de gemeente-
raad, opvolging door Paul        
Medema.

• Door het vertrek van Paul uit het bestuur ontstaat een 
vacature. Het bestuur is blij met de kandidatuur van 
Johan Veul als algemeen bestuurslid.

• De weg naar de verkiezingen van 2018 is er een met 
een duidelijke, in ieder geval uitgebreide procedure.
Verder hebben we nodig: kandidaten, mensen die mee-
denken en -schrijven aan ons visiedocument (voorheen 
verkiezingsprogramma), maar ook de borden ophangen, 
flyers uitdelen en meewerken aan de digitale campagne.

• Ledendemocratie door Ruud de Vroome

• Wat verder ter tafel komt

• Sluiting

Afdelingsvergadering maandag 19 december 2016
aanvang 20.00uur in dorpshuis de oude stal Haringhuizen

www.hollandskroon.pvda.nl



Tjeerd Talsma 1950 – 2016

Tjeerd leerde ik kennen toen hij nog lid was van de 
PvdA-fractie in de gemeenteraad van Anna Paulowna. 
Als bestuurslid en zoveelste opvolger op de kandidaten-
lijst bezocht ik zeer frequent de fractievergaderingen en 
de raadsvergaderingen. Het was altijd een genot om hem 
te horen spreken. Duidelijk articulerend, altijd met een 
vleugje humor, en zeer bevlogen, over welk onderwerp 
dan ook. Een prachtige sociaaldemocraat die in ieder 
geval tot zijn vertrek uit de lokale fractie de boel goed bij 
elkaar wist te houden. Een betere inspiratiebron om ook 
zelf aan de slag te gaan kon ik mij niet voorstellen. In 
2000 vertrok Tjeerd definitief naar de provincie maar dat 
wilde niet zeggen dat we geen contacten meer onder-
hielden. Tjeerd spoorde mij aan om in zijn voetsporen 
te treden in zowel Polderse Gemeenschap als in het 
Gewestelijk Bestuur van Noord-Holland van de PvdA. Als 
Statenlid kwam Tjeerd zeer geregeld naar de Kop bij de 
regionale bijeenkomsten om te horen wat wij aan wensen 
en knelpunten hadden. Altijd was zijn inbreng positief, 
opgewekt maar ook beslist wat betreft zijn eigen opvat-
tingen. Als fractievoorzitter van de PvdA-Statenfractie is 
hij ook zeer behulpzaam geweest bij de realisering van 
het natuurgebied Kruiszwin. Ik was inmiddels wethouder 
geworden en maakte me sterk voor de ontwikkeling van 
een natuurgebied rond de Kruiszwinsloot. We kwamen in 
de financiering nog ongeveer € 200.000, = te kort. ‘Dat 
los ik voor je op’ beloofde hij en inderdaad werd in no-
vember 2008 per amendement op de provinciebegroting 
dat extra bedrag toegekend, zelfs unaniem aangenomen 
dus kennelijk zeer doorslaggevend beargumenteerd. 
Met genoegen was ik er begin dit jaar bij toen Tjeerd de 
‘Knoop in de zakdoek’ onderscheiding kreeg van de mi-
lieu- en natuurorganisaties als gedeputeerde milieu voor 
zijn beloofde inzet op die portefeuille.

Eerder had ik als wethouder met Tjeerd als gedeputeer-
de ruimtelijke ordening te maken. Samen bezochten 
we de Woningbouwvereniging om de locatie achter de 
Molenvaart te bespreken. Zijn opvatting was ook toen 
beslist: toon nut en noodzaak maar aan en dan kan het.

Zo lang als het kon kwam Tjeerd naar de Kop van 
Noord-Holland om met ons te overleggen en ook om uit 
te leggen wat voor hem belangrijk was en wat de provin-
cie wel of niet kon betekenen voor ons. In hem verliezen 
we een warm pleitbezorger van ons gebied en onze 
inwoners en bovendien een aardig en aimabel mens. We 
zullen hem node missen.

Fijko van der Laan

PvdA Leden democratie
 
Met het invoeren van de ledendemocratie tijdens het 
congres van 2016 is het systeem van afgevaardigden 
afgeschaft. De manier waarop voorstellen, moties, amen-
dementen, het verkiezingsprogramma enz. tot stand 
komen voor het congres en voor de politieke ledenraad 
is veranderd. Er is nu een soort drietrapsraket. Het werkt 
allemaal online, dus via internet.
 
De wandelgang
De wandelgang is een online platform dat voor iedereen 
toegankelijk is; leden en niet-leden. Hierin kunnen ideeën 
aangedragen worden voor de  politieke ledenraad en het 
congres en er kan schriftelijk online over worden gedis-
cussieerd.
 
De ledenkamer
In de ledenkamer kunnen leden voorstellen indienen die 
voortkomen uit de wandelgang. Daarover kunnen leden 
verder discussiëren. Krijgt een voorstel voldoende steun, 
dan gaat het naar het stemlokaal.
 
Het stemlokaal
Hier kunnen leden stemmen over de voorstellen. Je kunt 
voor, tegen, of blanco stemmen. Krijgt een voorstel een 
duidelijke meerderheid, dan wordt het aangenomen. Dat 
geldt ook voor tegenstemmen, als er een duidelijke meer-
derheid tegen is worden het verworpen. Is de uitslag niet 
zo duidelijk dan gaat zo’n voorstel naar het congres of de 
ledenraad en wordt daar verder bediscussieerd.
 Het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst worden 
ook op deze manier vastgesteld.
De ledenraad en het congres kan je in de zaal volgen, 
maar ook thuis via de livestream. Wordt er over een voor-
stel gestemd, dan kan dat in de zaal maar ook thuis.
 Je ontvangt van het partijbureau mails waarmee je 
toegang krijgt tot de wandelgang, de ledenkamer en 
het stemlokaal. Ook ontvang je een mail waarin wordt 
besproken hoe je kunt stemmen tijdens het congres. Krijg 
je hierover geen mails van het partijbestuur, dan kan je in 
mijn PvdA je e-mail adres registreren. Heb je vragen over 
mijn PvdA enz., neem dan contact op met het partijbu-
reau. Het telefoonnummer en adres van het partijbureau 
vind je via contact onderaan de website in het zwarte 
gedeelte van de eerste kolom. Daar vind je ook toegang 
tot mijn PvdA (tweede kolom).
 
Meer informatie op www.pvda.nl/ledendemocratie.
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