
	 	

PvdA Waterland 2014-2018
VERKIEZINGSPROGRAMMA 

PvdA Waterland voor:

1. Wonen en werken
 •  Meer betaalbare woonruimte voor Waterlanders.
 •  Nieuwbouw in de kernen, niet erbuiten.
2. Zorg en beleid
 •  Zorg is voor iedereen- dichtbij, persoonlijk en op maat - en 
    aandacht voor klein ondernemerschap in de zorg.
 •  Een betrokken bestuur dankzij kernraden.
3. Onderwijs en sport
 •  Investeren in het onderwijs: brede scholen.
 •  Toegankelijkheid van sport voor ieder kind.
4. Cultuur en samenleving
 •  Een ruimhartig minimabeleid en steun voor culturele en 
    maatschappelijke initiatieven.
 •  Aandacht voor ouderen, jongeren en gehandicapten.
5. Natuur en recreatie
 •  Behoud van de kernwaarden van het landschap.
 •  Stimulering van duurzaam toerisme.

WATERLAND MOOI & SOCIAAL



WATERLAND
 STERKER & SOCIALER

  Beate Janssen van Raay  Bert Schalkwijk  Henk van Berkum
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De PvdA Waterland neemt graag haar verantwoordelijkheid. 
In de afgelopen tien jaar maakten we acht jaar deel uit van 
het gemeentebestuur. Hierdoor konden we initiatieven nemen 
en zaken realiseren. De afgelopen bestuursperiode stond in 
het teken van bezuinigingen. Deze bezuinigingen waren geen 
keuze, maar een opgelegde situatie waar cruciale keuzes 

moesten worden gemaakt. Juist daarom wilde de PvdA het voortouw nemen. Want als we het zelf 
doen, kunnen we vinger aan de pols houden, oplossingen vinden en waarborgen wat voor ons 
belangrijk is. In de afgelopen vier jaar moest er een miljoen worden bezuinigd. De PvdA is er trots 
op dat er geen voorziening is verdwenen en dat onderwijs en zorg buiten schot zijn gebleven. De 
PvdA is daarom een betrouwbare bestuurspartij.    

In de periode 2014 – 2018 willen wij graag ons beleid voortzetten. Veel is al bereikt, maar er 
komen nog veel nieuwe zaken op de gemeente Waterland af. De meeste hebben we ook al 
voorbereid. De grootste uitdaging wordt wellicht de overdracht van een aantal rijkstaken naar de 
gemeenten. Het gaat om de veranderingen in de WMO, de AWBZ, de jeugdzorg en de sociale 
werkvoorziening. Vooral de PvdA heeft vorm en richting gegeven aan deze nieuwe taken. We zien 
dat ook vanzelfsprekend als onze taak als sterke sociale partij.

Maar er is meer. We zijn ambitieuzer, sterker, socialer en groener. De oprichting van brede 
scholen, het behoud van ons open landschap, het stimuleren van maatschappelijke initiatieven in 
onze kernen, meer betaalbare woningen voor 
ouderen, jongeren en mensen met een 
lichamelijke beperking, ons ruimhartige 
minimabeleid, nieuwe sportvoorzieningen. We 
hebben er al over nagedacht. We hebben het 
al voorbereid en we hebben zelfs al veel in 
gang gezet. Laat ons ons werk doen. We zijn 
een sociale, maatschappelijke partij. We zijn 
er voor elkaar.

Namens de PvdA Waterland,

Bert Schalkwijk
Lijsttrekker en wethouder Zorg, Welzijn, 
Onderwijs, Cultuur en Sport

VOORWOORD
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1.
PvdA voor wonen en werken

Meer betaalbare woonruimte voor 
Waterlanders

Jongeren en ouderen uit Waterland mogen niet 
in de kou blijven staan. Daarom wil de PvdA 
dat mensen met een sociale, economische of 
historische band met Waterland als eerste in 
aanmerking komen voor vrijkomende of nieuwe 
woningen. PvdA Waterland ziet het als haar 
sociale plicht om woonruimte te creëren voor 
jongeren die op zichzelf willen wonen, mensen 
die door veranderende levensomstandigheden 
snel betaalbare woonruimte nodig hebben, of 
ouderen die meer bescherming nodig 
hebben. Wij hebben ons de afgelopen periode 
erg ingezet voor het creëren van tijdelijke 
jongerenwoningen. Wij vinden het onze taak 
dit in de volgende periode voor elkaar te 
krijgen. Datzelfde geldt voor woningen voor 
mensen die meer bescherming nodig hebben. 

Nieuwbouw in de kernen, niet erbuiten

• De PvdA Waterland is kritisch ten 
opzichte van bouwinitiatieven buiten de 
bebouwde kom.
• Wij zijn wel voor meer woningbouw, 
maar dit willen we binnen de bebouwde kom 
realiseren. Inbreien dus. Dat kan goed, want 
op een aantal plekken in Waterland komen in 
de toekomstige periode kavels vrij. 
• Wij zullen ons inspannen om vrij 
komende kavels te bestemmen voor kleine, 
goedkope appartementen voor jongeren en 
ouderen.
• Goedkope appartementen hoeven niet 
lelijk te zijn. Dat mag ook niet. Aan het uiterlijk 
van nieuwbouw worden strenge eisen gesteld: 
het moet passen binnen het silhouet van het 
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landschap of de kern.
• Bouwprogramma’s waar de PvdA 
Waterland eerder akkoord mee is gegaan 
kunnen op onze steun blijven rekenen.

We zien kansen in de toeristische- en
zorgsector

• De meeste Waterlanders werken buiten 
de gemeente. Dat zal ook niet veranderen. 
Binnen de gemeente zien we 
groeimogelijkheden op het gebied van 
werkgelegenheid in twee sectoren: toerisme 
en zorg. Die zullen we waar mogelijk 
stimuleren.
• Zorg is niet alleen een sociale plicht, 
het biedt ook werkgelegenheid en inkomen. 
We vinden zorg daarom zo belangrijk dat we 
tegenover zorginitiatieven buiten de bebouwde 
kom, ook als er uitbouw of nieuwbouw mee 
gemoeid is, principieel niet afwijzend zullen 
staan. Voorwaarde blijft wel dat het goed 
binnen ons landschap past.
• In plannen voor ruimtelijke ordening 
zal de PvdA Waterland de voorkeur uiten voor 
kleinschalige initiatieven, die bij de 
karakteristieken van Waterland passen, zoals 
ambachtelijke werkplaatsen, kleine 
scheepswerven, hotels, recreatieve 
voorzieningen, winkelruimte en locaties voor 
zzp’ers, allen voorzien van de nodige 
faciliteiten.
• Het open landschap en de oude kernen 
bieden Waterland een groot toeristisch 
potentieel. Om dit potentieel te waarborgen is 
behoud hiervan de basis van ons toeristisch 
beleid.



• PvdA Waterland ziet de ontwikkeling 
van het recreatieve potentieel van de oude 
kernen, de plezierhavens en het open 
landschap, als speerpunt van het 
gemeentelijke economische beleid en we 
staan daarom open voor initiatieven op dit 
gebied. 

• Een wandelboulevard langs de kade 
van Hemmeland tot Haringburgwal, een nieuw 
bezoekerscentrum of museum, ruimte voor 
terrassen, fietspaden en bruggetjes, een 
betere bereikbaarheid van de Gouwzee voor 
boten uit Almere en Amsterdam, we zijn er
allemaal voor, mits het onze natuurwaarden en 
authenticiteit niet schaadt. Zo blijven wij 
geloven in een boulevard aan ‘t Prooyen in 
Monnickendam, met hotel en Grand Café.
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• Omdat nieuwbouw moet passen binnen 
de heersende karakteristieken van de 
omgeving, stimuleren we het Spil in 
Monnickendam als winkelgebied voor grote 
winkels en winkels met grotere etalages.

* De Ilpenhof in Ilpendam heeft onze 
volle aandacht. Daar willen we dat de 
bouwplannen nu eindelijk snel tot uitvoering 
komen. 

Meer over onze ideeën over wonen en
werken in alle kernen

Bezoek www.waterland.pvda.nl
of neem contact op met een 
lokale PvdA-er.



2.
PvdA voor zorg en welzijn
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Zorg voor iedereen: dichtbij, op maat en 
toegankelijk

Goede en betaalbare zorg is gebaseerd op 
een band tussen mensen, onderling 
vertrouwen, compassie en betrokkenheid. 
Ook in Den Haag wordt steeds vaker roepen 
dat de zorg voor bejaarden, verstandelijk 
gehandicapten, chronisch zieken en jongeren 
met lichamelijke en psychische problemen 
weer dichter bij de mensen moet komen en 
kleinschaliger (lees wijk- en buurtgericht) 
georganiseerd dient te worden. Daarbij wordt 
veel nadruk gelegd op het belang van de 
eigen regie van de zorgbehoevende. Dat is 
heel goed. Maar wij houden wel vast aan het 
principe dat zorg vooral goed moet blijven, 
betaalbaar en toegankelijk voor iedereen. 

Zorg bij de gemeente: een hele uitdaging!

Er komt veel op de gemeenten af. Door de 
landelijke overheid is besloten de huidige 
AWBZ-functies ‘verzorging’ en ‘begeleiding’ 
over te hevelen naar de WMO, waar de 
gemeenten verantwoordelijkheid voor dragen. 
Het voornemen is de verpleging over te 
hevelen van AWBZ naar Zorgverzekeringswet. 
Hierbij is wel bedongen dat de budgetten met 
25% worden verlaagd. Eerder was al besloten 
dat de jeugdzorg vanaf 2015 integraal wordt 
ondergebracht bij de gemeenten. 

Wij denken dat met de juiste keuzes de hier-
boven beschreven wijzigingen kunnen leiden 
tot betere kwaliteit. 80% van de zorg kan 
direct onder de regie van de gemeente vallen. 
De overige 20% betreft specialistische zorg en 
daarvoor is samenwerking met andere 
gemeenten nodig zoals intramurale zorg, 

huiselijk geweld problematiek, ingewikkelde 
jeugdzorg problematiek etc. 

Veel is nog niet duidelijk: er wordt op landelijk 
niveau nog steeds onderhandeld over welke 
voorzieningen er naar de gemeenten gaan. 
Dit maakt het moeilijk voor gemeenten, en 
ook voor politieke partijen, om concrete uit-
spraken te doen over de toekomst. Wel is één 
ding duidelijk voor de PvdA Waterland: goede 
en toegankelijke zorg voor iedereen is voor 
ons prioriteit. Dat betekent dat wanneer deze 
in het geding komt een eventuele – kleine –  
verhoging van de OZB bespreekbaar wordt. 

Zorg moet lokaal en persoonlijk

• In de langdurige zorg willen we de 
komende periode een omslag maken naar 
meer maatwerk, meer zorg in de buurt en 
meer samenwerking tussen verschillende 
aanbieders.
• De PvdA streeft ernaar de zorg dichtbij 
te organiseren. 
• De PvdA heeft er daarom voor gezorgd 
dat de wijkverpleegkundige weer terug is in 
de wijk. De wijkverpleegkundige staat dichtbij 
de (buurt)bewoners, kan snel problemen 
signaleren en in samenwerking met de 
huisarts oplossingen bieden. Zo bevorderen 
we dat zorg dichtbij mensen thuis wordt 
geleverd.
• Mede hierdoor kunnen ouderen en 
gehandicapten langer in hun eigen 
vertrouwde omgeving blijven wonen. Dat is 
niet alleen beter voor hen en hun omgeving, 
maar het bespaart ook nog eens geld. Omdat 
we meer taken overhevelen naar gemeenten, 
is er straks ook meer ruimte voor maatwerk. 
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• Zorg wordt beter als er goed wordt  
geluisterd naar de inbreng van professionals 
en cliënten.
• Het gaat om kwaliteit, niet alleen om de 
prijs.

• Wie het niet lukt om werk te vinden 
laten we niet in de kou staan. De PvdA heeft 
de laatste jaren ondanks de bezuinigingen 
gestreden voor een ruimhartig minimabeleid. 
Wij zullen dit blijven doen.
• De bijzondere bijstand houden wij op 
peil. 
• Iedereen  moet volwaardig mee kunnen 
doen aan de maatschappij, en vooral bij 
kinderen moet erop gelet worden dat ze zoveel 
mogelijk gelijke kansen krijgen. Zij moeten lid 
kunnen worden van sportclubs, meekunnen op 
schoolreis, en toegang hebben tot 
computers.

De grote uitbreiding van gemeentelijke 
zorgtaken vraagt om een sterke en sociale 
partij

Wij zullen bij al deze beslissingen uitgaan van 
de volgende principes:
• We willen de menselijke maat terug. 
• Zorg moet goed en betaalbaar zijn en 
toegankelijk blijven voor iedereen.
• Zorg moet kleinschalig worden 
georganiseerd en dichtbij de mensen.
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De PvdA heeft de lokale zorg sterk geor-
ganiseerd

• Als coalitiepartner hebben wij ervoor 
gezorgd dat er ruim begroot is voor mensen 
die zorg nodig hebben, ondanks de stevige 
bezuinigingen.
• Ook hebben wij ons goed voorbereid 
op de komende veranderingen: niet alles kan 
lokaal geregeld worden. Wij gaan uit van het 
principe: lokaal doen wat lokaal kan, regionaal 
doen wat regionaal moet. Nauw samenwerken 
met andere gemeenten is dus nodig. Om te 
garanderen dat goede zorg ook op 

raad op     omroep en internet dankzij PvdA

ook dierenwelzijnook dierenwelzijn

zorg voor iedereen

gemeentelijk niveau gewaarborgd kan blijven 
heeft onze wethouder samenwerking gezocht 
en waar nodig geïntensiveerd met omliggende 
gemeenten.

Meer over de PvdA voor zorg en welzijn 
vindt u op waterland.pvda.nl

Wilt u weten hoe wij denken over de 
positie van chronisch zieken en 
gehandicapten, jeugdzorg en mantelzorg? 
Bezoek onze site voor het uitgebreide 
verkiezingsprogramma of neem contact op 
met een lokale PvdA-er.

OP

15/16/17 MAART
www.kroonappels.nl



PvdA Waterland bezuinigt niet op onderwijs

Elk kind verdient goed onderwijs.
• Wij hebben niet bezuinigd op onderwijs, 
en zullen dat ook in de toekomst niet gaan 
doen.
• In onze visie op onderwijs speelt de 
brede school een grote rol. We zien deze als 
een logisch antwoord op de wens die veel 
gezinnen hebben: dat hun kinderen het 
maximale geboden wordt in een tijd dat beide 
ouders werken. In Monnickendam en Broek in 
Waterland komt er een brede school, in 
Ilpendam staat er al een. 
• De voor- en vroegschoolse educatie 
moet een standaardvoorziening worden. 
• Wij willen meer structurele aandacht 
besteden aan natuur- en cultuureducatie.

We stimuleren sport, vooral onder kinderen

Sport verbroedert. Sport is niet alleen goed 
voor de gezondheid, maar leert jongeren ook 
spelenderwijs belangrijke sociale 
vaardigheden. Bij de sportclub komt iedereen 
elkaar tegen. Zo vormen

3.
PvdA voor onderwijs en sport
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sportverenigingen een bindende factor in de 
samenleving. De PvdA wil de deelname van 
jongeren aan sport blijven stimuleren. Wij 
willen dat alle kinderen die willen sporten de 
mogelijkheid geboden wordt om te sporten. 

PvdA Waterland realiseerde 
4 voetbalvelden en een hockeyclub

Waterlanders vinden sport belangrijk, en wij 
ook. Wij hebben ons daarom de afgelopen 
raadsperiode hard gemaakt voor 
kunstgrasvelden bij de voetbalverenigingen. 
Zo kunnen voetballers nu het hele seizoen 
door hun sport beoefenen. De clubs liepen wat 
dat betreft erg achter op andere gemeenten. 
Door de komst van de kunstgrasvelden kon 
ruimte gecreëerd worden voor een nieuwe 
vereniging:  de Waterlandse Hockeyclub.

Meer over de PvdA voor onderwijs en sport 
vindt u op waterland.pvda.nl

Wilt u meer weten? Bezoek onze site voor het 
uitgebreide verkiezingsprogramma of neem 
contact op met een lokale PvdA-er.



4.
PvdA voor cultuur en samenleving
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• Met omroep PIM wordt nagegaan hoe 
de lokale omroep zich nog meer kan inzetten 
voor vergroting van de burgerparticipatie. 
• De Partij van de Arbeid richt in de 
gemeente Waterland een ombudsloket in.

Dorpshuizen, praathuizen, speeltuinen, 
sportvelden, scholen; ze moeten allemaal 
blijven!

• Bij de bezuinigingsoperatie 2012 heeft 
de Partij van de Arbeid gestreden voor behoud 
van essentiële welzijnsvoorzieningen. Met een 
aantal bezuinigingen zijn we akkoord gegaan. 
Nu is het genoeg! Wij zijn voor –minimaal– de  
handhaving van de huidige sociale 
infrastructuur.
• PvdA Waterland wil de sociale 
binding van bewoners waarborgen. We gaan 
voor behoud van welzijn en betrokkenheid. 
Met voorstellen die leiden tot de afbraak van 
dorpshuis, praathuis, speeltuin, sportveld of 
school, zonder passend alternatief, gaan we in 
principe niet akkoord. Nieuwe initiatieven voor 
culturele, maatschappelijke of sportieve 
initiatieven verwelkomen we.

Waterlanders houden van Waterland. Ook 
zijn de bewoners van onze kernen meestal 
erg begaan met het wel en wee van de eigen 
kern. Deze betrokkenheid is belangrijk. In het 
regeerakkoord is afgesproken dat gemeenten 
mogelijkheden gebruiken om burgers in 
wijken, buurten en dorpen te betrekken bij 
zaken die hen raken. De PvdA maakt zich hard 
voor dorpsraden en dorpsbudgetten. De com-
municatie met de dorpsraden moet verbeteren.

We willen uw mening; u woont hier immers

De afstand tussen burger en politiek is groot, 
en moet kleiner! Keuzes van de gemeenteraad 
over veranderingen in de fysieke of sociale 
omgeving komen in de visie van de PvdA 
Waterland alleen tot stand in nauwe 
samenspraak met onze inwoners. Dus:
• Naast de inzet van bestaande 
instrumenten als inspraak - en informatie -
avonden en inspreken tijdens een 
raadsvergadering, wordt het overleg met de 
kernraden geïntensiveerd, mogelijkheden van 
interactieve burgerparticipatie onderzocht en 
ingezet en er wordt meer doelgroepgericht 
gecommuniceerd. 



Culturele initiatieven moeten gesteund 
worden

• Waterlanders hebben geluk: wij wonen 
in de prachtige natuur en vlakbij Amsterdam, 
waar kunst en cultuur op het hoogste niveau 
te genieten zijn. Ook in de andere omringende 
gemeenten is hier tegenwoordig steeds meer 
in te beleven. Maar op het gebied van kunst 
wordt ook dichtbij veel georganiseerd en wat 
ons betreft blijft dat zo!

Meer over de PvdA voor cultuur en 
samenleven vindt u op waterland.pvda.nl

Meer weten over onze standpunten over 
voorzieningen en burgerparticipatie? Of over 
kunst? Of meer lezen over de kernen? Bezoek 
onze website, of neem contact op met één van 
de lokale PvdA-ers.
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5.
PvdA voor natuur en recreatie
Ons mooie landschap: beschermen én 
benutten

Het groene en open karakter van het landelijk 
gebied is belangrijk voor de kwaliteit van leven 
van ons allemaal. Maar natuur is kwetsbaar 
in ons overbevolkte land. Wij zijn trots op de 
schoonheid van ons landschap en onze 
karakteristieke kernen, en zullen er alles aan 
doen om dit zo te behouden. 

Ons landschap is voor veel Waterlanders 
de reden dat ze hier zijn blijven, of komen, 
wonen. Het is ook onze grootste trekpleister 
en daarmee een mogelijke bron van 
inkomsten. Stedelingen die hier komen fietsen 
of varen zijn van harte welkom. Ook voor hen 
willen we  meer horecamogelijkheden. 
Kleinschalige initiatieven om (duurzaam) 
toerisme te bevorderen juichen wij dan ook 
toe. 

We bouwen binnen de bebouwde kom 

• Wij onderstrepen de natuurwaarden van 
Waterland; openheid, waterland en 
vogelrijkdom. Initiatieven buiten de bebouwde 
kom moeten deze waarden versterken of beter 
ontsluiten. Kortom: we houden ons mooie 
landschap groen.
• Wij vinden dat nieuwbouw alleen binnen 
de bebouwde kom mag worden gerealiseerd, 
passend bij de karakteristieken van de 
omgeving en met behoud van het authentieke 
uitstraling van de kern. Er zal daarom steeds 
beter moeten worden nagedacht over een 
efficiënter gebruik van de ruimte binnen onze 
kernen.
• Bouwaanvragen in de open ruimte (dit 
is alle ruimte buiten de bebouwde kom)
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meer ideeën voor natuurbehoud

worden zeer kritisch bekeken. Projecten waar 
de PvdA Waterland eerder mee instemde 
kunnen wel op onze steun blijven rekenen.

Waterland: varen, wandelen, fietsen en een 
drankje

• Wij zien ons landschap, de ‘groene 
achtertuin van Amsterdam’, bovendien als een 
potentiële bron van werkgelegenheid.  
Plannen die gemaakt worden voor kleinschalig 
toerisme zullen wij stimuleren en steunen. 
• Er kan veel meer gedaan worden om 
het toerisme in Waterland te bevorderen. 
Waterland moet zichzelf gaan verkopen.
• Er moet een goed plan komen om 
wandel- en fietspaden goed op elkaar te laten 
aansluiten.
• Kleinschalige horecagelegenheden 
worden op bepaalde plaatsen gestimuleerd.
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Ons platteland: duurzaam, leefbaar en met 
aandacht voor dierenwelzijn

• Wij geloven dat het noodzakelijk is dat 
het boerenbedrijf verduurzaamt. Dus:
• De PvdA Waterland wil een leefbaar 
platteland, aandacht voor dierenwelzijn en 
voedselveiligheid. We willen een 
veehouderij die binding heeft met de grond 
en waar de koe regelmatig in de wei staat en 
waar duurzaamheid het uitgangspunt is.
• Boeren die duurzaam willen produceren 
zullen wij stimuleren. Als daarvoor nodig is dat 
ze  aanpassingen moeten doen of 
– kleinschalige – andere activiteiten moeten 
ontplooien om als ondernemers te overleven, 
staan wij daar positief tegenover.
• Ook andere initiatieven voor 
economische activiteiten in het landelijk 
gebied ondersteunen we van harte, als ze 
bijdragen aan het beheer van het gebied.

De Waterlandse natuur is speciaal, 
dat beseffen we

Waterland is niet alleen bekend om de natuur 
in het oude cultuurlandschap, maar ook omdat 
hier heel belangrijke restanten te vinden zijn 
van het oorspronkelijke veengebied. Die zijn 
zo zeldzaam dat ze Europese bescherming 
hebben gekregen (Natura 2000). Ook 
Gouwzee en Markermeer vallen onder deze 
bescherming. De PvdA neemt deze

bescherming heel serieus en zal zich daarom 
inspannen deze gebieden vrij te houden van 
storende activiteiten. 

PvdA Waterland werkt mee aan een schoner 
milieu
• Ook een gemeente heeft een 
verantwoordelijkheid voor een schone 
leefomgeving. Daarom zetten we ons steeds 
weer in om gescheiden inzameling van afval 
te verbeteren.
• Om de gezondheid van mensen en 
dieren te ontzien en de waterkwaliteit te 
verbeteren streven we ernaar het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen te beperken en liefst 
helemaal te beëindigen. Het groenbeheer 
moet meer op een ecologische manier 
uitgevoerd worden. Dat is ook beter voor de 
natuur in de bebouwde kom. 
• We steunen initiatieven om vrijwilligers 
te betrekken bij het beheer van hun omgeving. 
• We willen een ruimhartig beleid als het 
gaat om het plaatsen van zonnepanelen of 
andere middelen om duurzame energie op te 
wekken.

 
Meer over de PvdA voor natuur en recreatie 
vindt u op waterland.pvda.nl

Meer weten over onze standpunten over 
natuur, landbouw, energie en duurzaamheid? 
Ga naar onze website, of neem

 
contact 

op met een lokale PvdA-er.



Mooi Waterland

lees de voorstellen op www.waterland.pvda.nl



2. Beate Janssen van Raay
 b.janssenvanraay@xs4all.nl   06-52681010
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1. Bert Schalkwijk
bertschalkwijk@hetnet.nl   0299-652580          

8.4. 7.6.5.

Mijn ideale samenleving lijkt veel op Waterland: zorgzaam, 
betrokken en mooi, een heerlijke plek om te wonen. Goed 
voor blijven zorgen dus. Kan het beter? Natuurlijk. Het kan 
duurzamer. En we mogen ons Waterland best meer delen 
met de ons omringende stedelingen. Ruim baan daarom 
voor zowel natuur als kleinschalig toerisme. Net zo 
belangrijk: we moeten het samen doen. De PvdA is 
idealistisch, maar niet dogmatisch. Want politiek is ook: 
er uit zien te komen met mensen die anders denken dan jij. 
Gewone begrippen als fatsoen en tolerantie zijn daarbij vaak 
belangrijker dan grote visioenen. Ook dat is leefbaarheid!

Mijn drijfveer om Partij van de Arbeidlid te zijn, is vooral 
ingegeven door wat ik wil bereiken in de samenleving. In 
de wereld, in Europa, in ons land, in de regio en in onze 
gemeente Waterland; ik ben een glocal. Dat is de 
samentrekking van global en local. Ik voel me gevestigd 
en geworteld in Waterland met aandacht en zorg voor wat 
zich rondom ons afspeelt en waar de behoeften liggen.  
Verder kijken dan de horizon is daarbij een noodzaak, we 
zijn geen eiland in de grote wereld. Verder kijken dan het 
individu is noodzakelijk, we worden pas mens met elkaar.

3. Henk van Berkum        
   hvb57@icloud.com    06-54984312
Wat ik belangrijk vind: de PvdA staat voor mij voor eerlijk 
delen en solidariteit. De sterkste schouders dragen de 
zwaarste lasten, gelijke kansen voor iedereen. Iedereen 
telt mee en wie niet op eigen kracht kan meedoen aan 
onze samenleving moet op onze speciale aandacht en 
zorg kunnen rekenen. Ik geloof in de kracht van de kernen, 
deze moet optimaal door de gemeente worden 
gefaciliteerd. Dit wil ik graag realiseren, bij voorkeur 
door progressieve samenwerking.


