
Concept Jaarwerkplan PvdA- afdeling Almere 2014 

Inleiding 

De economische recessie gaat ook niet aan onze partij voorbij.  Maar juist in deze tijd is het van 

belang te laten zien waar we voor staan.  Ook in Almere. We moeten blijven dromen over de 

toekomst van onze stad, en de droom bij de daad voegen. Almere als  stad waar je betaalbaar kunt 

wonen en werken, die zich mooi en duurzaamontwikkelt met burgers en ondernemers. Op weg naar 

een Floriade in 2022, waarvoor de komende jaren de spa in de grond moet.  Dit levert banen, nieuwe 

ideeën, toepassing van nieuwe technologieën op. Mensen maken onze  stad. We creëren banen voor  

jongeren en voor oudere werknemers.  Daar gaan we voor.  

In 2014 hebben we twee verkiezingen de  gemeenteraadsverkiezingen  op 19 maart en de  Europese 

verkiezingen in mei.  Voor de gemeenteraadsverkiezingen zetten we ons in op werk, het creëren van 

arbeidsplaatsen betaalbaar wonen, en zorg voor elkaar ook voor de meest kwetsbaren in de 

samenleving. We bieden perspectief door grote werken onderhanden te nemen, zoals de Floriade, 

de verdubbeling van de A^, verbreding van het spoor.  

Wat gaan we in 2014 doen? 

1. Campagne voor gemeenteraad 

De grootste kosten zullen gemaakt worden voor de campagneactiviteiten, op straat, langs de 

deuren en 3  thematische bijeenkomsten voor de verkiezingen ; Hierbij zullen politici en 

experts discussiëren met en mogelijke kiezers  over arbeid, banen, zorg, wonen en onderwijs. 

Doel is ook om weer de grootste fractie in de gemeenteraad te worden.Hiervoor nodigen we 

breed uit, waardoor de mailingkosten ook aanzienlijk zijn.  De 20% “onbereikbaren” per mail 

brengen we terug naar 10%.   

2. Campagne voor Europa: de werkgroep internationaal zal een bijeenkomst voorbereiden om 

kennis te maken met de Europarlementariërs of kandidaten hiervoor.  

3. We  activeren nieuwe leden zich aan te melden voor scholingsactiviteiten in de partij.  Den 

Uyl leergang. Voor minima moet het mogelijk zijn een deel van de reiskosten te declareren.  

4. Fractie en bestuur  voelen zich verantwoordelijk voor het binnenhalen van de doelen uit het 

verkiezingsprogramma. We gaan voor een coalitie ( lijstverbindingen)  

5. Het bestuur enthousiasmeert leden voor kadertrainingen, bestuursfuncties of andere 

functies binnen de partij. Hij  organiseert hiervoor informatiebijeenkomsten  en scout actief 

betrokken kiezers en leden.  

6. In maart en november vinden twee verplichte algemene ledenvergaderingen plaats voor 

vaststelling van jaarrekening, verslag en begroting 2015.  

Deze  verplichting combineren we met een actueel politiek thema. 

7. In Almere zijn we zichtbaar aanwezig bij lokale evenementen, zoals de marathon, Almere 

Schoon, Almere Groen, burendag, nieuwjaarsduik, verkiezingsuitslagen. 

8. Met het gewest  starten we indien mogelijk een ledenpanel, dat de politiek actief volgt.  

9. Eventueel zoeken naar nieuwe huisvesting. ( eind maart loopt contract af)  
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