
 

 

 

Nieuwsbrief PvdA Amsterdam Zuidoost  

 

Nummer 2, februari 2015   

 

Bij deze ontvangt u de tweede nieuwsbrief van het afdelingsbestuur Amsterdam Zuidoost. Deze 

nieuwsbrief verschijnt twee maandelijks. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de PvdA in 

Amsterdam Zuidoost. Onderwerpen die naar voren komen zijn: nieuws vanuit het afdelingsbestuur, 

nieuws vanuit de fractie, de agenda met een overzicht van (campagne)activiteiten en overig nieuws. 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de nieuwsbrief of wilt u zelf een bijdrage leveren, mail 

dan naar maaike.vdh@hotmail.com.   
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1.     Aankondiging jaarvergadering  

2.     Oproep! Meldt u als kandidaat voor een functie in Zuidoost 
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4.     Nieuws over Waterschap Amstel Gooi en Vechtstreek 

5.     Geef uw e-mailadres door! 

6.     Stem op 18 maart 2015 

7.     Lijst met PvdA Functionarissen Stadsdeel Amsterdam Zuidoost 

 

1.     Aankondiging jaarvergadering  

Op 26 maart 2015 komt de PvdA Amsterdam Zuidoost bij elkaar voor de jaarvergadering. Tijdens 

deze vergadering doet het afdelingsbestuur verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar. Ook 

wordt de jaarrekening besproken en vastgesteld. Een ander belangrijk agendapunt is de 

(her)verkiezing van alle functionarissen van de afdeling Amsterdam Zuidoost (zie kopje 2 voor meer 

informatie). Houd de website in de gaten voor de precieze agenda, tijd en locatie. 



 

 

2.     Oproep! Meldt u aan als kandidaat voor een van de functies  

Tijdens de jaarvergadering worden alle functionarissen her- of gekozen. Voor alle functies kunt u zich 

aanmelden. Als voor een functies meer kandidaten zijn, wordt op de vergadering gestemd. Het gaat 

om de volgende functies: 

-        Voorzitter van het afdelingsbestuur 

-        Secretaris van het afdelingsbestuur 

-        Penningmeester van het afdelingsbestuur 

-        Lid van het afdelingsbestuur 

-        Gewestelijk afgevaardigde 

-        Congresafgevaardigde   

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stephano Stoffel (s.a.stoffel@kpnmail.nl) 

 

3.    Geef uw mening via het Amsterdam Ledenpanel   

Wat is het ledenpanel PvdA Amsterdam? 

Leden die zich hiervoor hebben opgegeven, krijgen regelmatig een uitnodiging om online een paar 

vragen te beantwoorden. Per keer gaat dit over één specifiek onderwerp met zo’n 10 tot 15 vragen. 

Het bestuur PvdA Amsterdam is van mening dat het opzetten van het ledenpanel heel goed past in 

het streven van de partij om de leden nog meer te betrekken bij besluit- en meningsvorming. 

Wie kan deelnemen aan het ledenpanel? Ieder lid van de PvdA Amsterdam dat de beschikking heeft 

over een e-mailadres kan deelnemer worden van het ledenpanel. Het is helaas niet mogelijk om de 

enquêtes via de post te versturen en te verwerken.  

Hoe kunt u zich aanmelden? 

Het aanmelden voor het ledenpanel is heel eenvoudig. Een mail sturen naar 

panel.amsterdam@pvda.nl met uw gegevens is voldoende. U ontvangt vervolgens een mail met een 

link om u in te schrijven voor het ledenpanel. Met deze link komt u terecht op de beveiligde 

webomgeving van het ledenpanel. Voor de inschrijving moet u een aantal stappen doorlopen. Zo 

dient u ook enkele vragen te beantwoorden. Na het invullen van de vragenlijst is uw inschrijving voor 

het ledenpanel in de nieuwe omgeving afgerond. U ontvangt dan van ons een mail met de link naar 

uw persoonlijke pagina. De enquêtes zijn anoniem en niet te koppelen aan uw identiteit.  



De uitslagen van peilingen worden gepubliceerd op de website van de PvdA Amsterdam. Dankzij het 

inschakelen van deskundigen kunnen we de uitslag van de peilingen na weging als representatief 

voor onze leden beschouwen. 

Het bestuur PvdA Amsterdam zal deze uitslagen ook gebruiken om onderwerpen die leden belangrijk 

vinden onder de aandacht te brengen van onze vertegenwoordigers op de verschillende niveaus en 

voor meningsvorming en debat in de partij. 

Privacy 

Onze enquêtes zijn anoniem. De gegevens die wij van u krijgen zijn niet te koppelen aan uw 

identiteit. We gebruiken uw e-mailadres uitsluitend om u enquêtes toe te sturen. Uw gegevens 

zullen op geen enkele wijze gebruikt worden voor commerciële doeleinden en worden niet verstrekt 

aan derden. 

Vragen? 

Als u nog vragen heeft over het ledenpanel of over onze enquêtes neem dan gerust contact op met 

het bestuur. Contactpersoon voor het ledenpanel vanuit het bestuur is Hans Aertsen. 

 

4.  Nieuws uit Waterschap Amstel, Gooi en Vecht   

AGV zorgt voor droge voeten, voldoende en schoon water. 

Amsterdam Zuidoost ligt beneden de zeespiegel: Gaasperdam twee en Bijlmermeer vierenhalve 

meter. De polders zijn omringd door dijken om het gebied te beschermen tegen het water van 

Gaasp, Gein en ander hoog gelegen water. Ze zijn een kuip waar regenwater in valt, maar niet vanzelf 

kan wegvloeien. Vroeger maalden molens het water weg, nu doen onopvallende gemalen dat.  

Belangrijk is dat we de sponsfunctie van bebouwd gebied goed bewaren: betegelde tuinen geven 

water geen kans in de grond weg te zakken. Opvangruimte moet er zijn voor regenwater, want het is 

jammer als we gratis zoet water direct naar zee pompen. 

Riolering zorgt voor afvalwater dat in rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt gezuiverd, zodat het 

probleemloos op boezemwater (vangt overtollig water op) kan worden geloosd. In ons groene gebied 

stroomt met regen veel bladafval en hondenpoep in sloten en Gaasperplas. Dit water bevat veel 

fosfaat, voedsel voor blauwalg dat in de zomer het zwemplezier grondig kan bederven. 

Recent is de Gaaspersingel gegraven. Stedelijk regenwater wordt om de plas geleid naar het gemaal 

en de zwemplek wordt blauwalgvrij. De singel heeft natuurvriendelijke oevers gekregen.  

Voor al deze taken heft het waterschap belasting. Mensen met een minimum inkomen krijgen 

daarvoor kwijtschelding. Dat willen we als PvdA zo houden.  

 

5.     Geef uw e-mailadres door 



Als u lid bent van de PvdA Amsterdam Zuidoost ontvangen we graag uw e-mailadres. Via de e-mail 

ontvangt u uitnodigingen voor vergaderingen, de nieuwsbrief en informatie over overige zaken. Uw 

kunt uw e-mailadres doorgeven aan Stephano Stoffel (s.a.stoffel@kpnmail.nl)  

 

6.  Stem 18 maart 2015 voor de Provinciale Staten en de Waterschappen 

 

Speerpunten van de PvdA Noord Holland is werken aan:  

- meer banen en leerwerkplekken 

- goed openbaar vervoer 

- betaalbare huur- en koopwoningen 

- natuur voor iedereen 

- leefbaar platteland 

- een schoon milieu en meer duurzame energie   

Kijk voor meer informatie op: http://noordholland.productie.pvda.nl/wp-

content/uploads/sites/346/2015/01/PvdA-PS-15-Verkiezingsprogramma.pdf 

 

7.    Lijst met PvdA Functionarissen Stadsdeel Amsterdam Zuidoost   

 

Ama Carr  Bestuurscommissielid  

Michel Idsinga  Bestuurscommissielid, Ombudsteam 

Narish Parsan  Bestuurscommissielid  

Muriel Dalgliesh Voorzitter Bestuurscommissie  

Ronald Janssen  Voorzitter afdelingsbestuur 

Stephano Stoffel Secretaris afdelingsbestuur, Ledenadministrateur 

 Gerrit Roesink  Penningmeester afdelingsbestuur 

 Wopke Kingma  Bestuurslid, Campagne Coördinator  

 Maaike van den Herik Bestuurslid, Afg. Politieke Ledenraad, Congresafgevaardigde 

 Jenny van Dalen Bestuurslid, Ombudsteam 

 Mildred Clappers-Goodett Bestuurslid, Gewestelijk afgevaardigde 

 Generino Jap-Tjong Bestuurslid, Campagne Coördinator  

 Mario Hupsel  Bestuurslid  



 Marion Ubbergen Bestuurslid  

 Billie Kwayie  Coördinator Ombudsteam 

 Judith Abrams  Congresafgevaardigde  

 Reinie Kaas  Gewestelijk afgevaardigde  

 Annelies Lelijveld Gewestelijk afgevaardigde 

 Jaap de Visser  Gewestelijk afgevaardigde 

 Astrid Ubbergen Gewestelijk afgevaardigde 


