
Juist nu 

Juist nu, juist nu hebben wij elkaar nodig en steunen we elkaar. Wij zijn één en gaan we voor een 
herstel van de Partij voor de Arbeid. 

Ook al zag ik het aankomen, toch dacht ik op de dag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer 
dat het aantal zetels voor de PvdA wel mee zou vallen. Er waren nog veel zwevende kiezers, die 
gaan nog voor onze Partij. Natuurlijk, we hebben de afgelopen vier jaar met de VVD geregeerd, 
daarbij is het verkiezingsprogramma in het nauw gekomen. Veel mensen die op de PvdA stemden 
voelden zich bedrogen. Maar hebben we het samen met de VVD tijdens deze regeringsperiode 
slecht gedaan? Nee! Wij hebben toch Asscher, Plasterk, Timmermans, Koenders en Ploumen. 
Vergeet niet minister van Financiën Dijsselbloem, die niet alleen Nederland financieel uit de crisis 
haalde, maar ook het boegbeeld voor Europa was. Wat denk je van de crisis rond Griekenland en 
de Zuid-Europese landen? Onze ministers en staatssecretarissen hebben goed werk geleverd. 

Helaas wist de VVD wel gebruik te maken van de resultaten en de PvdA niet. Wij werden 
afgerekend op kiezersbedrog. Toch te weinig zichtbaar tijdens de campagne? 

We hebben een jaar om dat wat de PvdA is overkomen tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen 
weer recht te zetten en nog beter: een jaar om samen te bouwen aan herstel, samen er weer 
bovenop te komen en aan de bevolking te laten zien waar we voor staan. Wat de meerwaarde is 
dat de PvdA Heerde wederom in de coalitie van de gemeente Heerde komt. Daarvoor gaat de PvdA 
Heerde hard aan het werk. Samen met de fractie en het bestuur zullen we laten zien waar wij voor 
staan in het kader van sociaal-democratie. Een afdeling die een historie van meer dan honderd jaar 
heeft laat zich niet uit het veld slaan! Ik vraag u dan ook als voorzitter van de PvdA Heerde om de 
komende maanden de handen ineen te slaan en te bouwen aan een goede toekomst. Dat kan zijn 
als zelfstandige afdeling of een samenwerkingsverband met andere omliggende afdelingen. Het 
bestuur zal de mogelijkheden onderzoeken en aan de leden voorleggen. De fractie roep ik op om 
vooral door te gaan met wat zij doet. Focus je op de onderwerpen die onze gemeente aangaan, 
zorg dat je op gevoelige (sociale en werkgelegenheids)dossiers zichtbaar bent. Steek al je energie 
in lokale onderwerpen en zorg dat je luistert naar dat wat de burgers van de gemeente Heerde 
vragen. Laat zien dat wij als PvdA voor de sociaal-democratie zijn en opkomen voor de 
minderbedeelden. 

Juist nu zijn we sterker dan ooit. We gaan voor de komende periode en ook daarna voor een 
sociale welvaart waar eenieder gelijk is. 
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