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Na een turbulent politiek jaar maken we de balans 
op. Hoe staat het er voor in de PvdA?  Een nieuwe 
voorzitter, nieuwe partijleider, nieuwe Tweede 
Kamerfractie springen natuurlijk in het oog. Maar 
zij kunnen slechts hun werk doen als een goed 
functionerende partij de basis vormt. Voorzitter 
Hans Spekman heeft het activeren van de partij als 
belangrijkste punt benoemd. Van een bestuurderspartij 
met soms wat technocratische trekjes naar een grote 
actieve ledenpartij die midden tussen de mensen staat. 
Inmiddels stijgt het aantal leden al enige tijd. Veel 
afdelingen hebben een Ombudsteam opgericht. Bijna 
iedere twee maanden worden er activiteiten “op straat” 
gehouden. Van Kamerleden wordt expliciet verwacht 
dat zij zich bij de afdelingen laten zien en samen 
activiteiten ontplooien.  Het Brabants Energieteam is 
net gestart om gestructureerd de Brabantse PvdA te 
versterken. De Wiardi Beckman Stichting onderzoekt 
in het “Van Waarde” project de sociaaldemocratie 
voor de 21ste eeuw. Voor leden die meer willen zijn er 
scholingsmogelijkheden. Rosa leergang, Jan Schaper 
leergang, Jan Schaefer leergang, Den Uyl Leergang, 
Brabantklas. In alle leergangen staan de ideologische 
basis, praktische politiek en verbinding met de 
samenleving centraal.
In de afdeling Moerdijk gebeurt ook het nodige. Fractie 
en burgerleden hebben de handen vol aan de lokale 
politiek. Zij berichten u daar maandelijks over in hun 
nieuwsbrief. Zij zoeken regelmatig verbinding met 
andere partijgeledingen om zaken af te stemmen en 
voor elkaar te krijgen. Ook verwelkomt onze afdeling af 
en toe nieuwe leden. We blijven daardoor op sterkte. 
Twee leden hebben de eerste ‘editie’ van de Jan 
Schaper leergang gevolgd. Op 10 januari zijn er weer 2 
leden gestart bij de nieuwe editie. Eén van onze leden 

is inmiddels secretaris bij de JS Brabant. Alle functies in 
de afdeling zijn ingevuld. Alles bij elkaar zitten we dus 
op een goed basisniveau. Maar we willen eigenlijk nog 
meer. Meer verbinding met inwoners, meer activiteiten 
“buiten”. Daar hebben we meer mensen voor nodig. En 
daarom doen we een beroep op u. Om mee te helpen 
de PvdA, zowel landelijk als lokaal, de plek te geven 
waar zij hoort, midden in de samenleving.
Als u met uw talenten en kracht onze partij wil helpen 
versterken neem dan contact op met het bestuur. We 
zoeken dan samen met u een passende activiteit.
Het bestuur zal overigens zelf ook leden benaderen. We 
zullen daarbij aansluiten bij de acties van het Brabants 
Energieteam. Kortom, veel ambitie en genoeg te doen.

Een bruisend 2013!
Marjolein de Wit
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Kees de Ridder, voorzitter

Beste leden,
Allereerst wil ik Arjan van de Wetering hartelijk danken 
voor zijn jarenlange inzet voor de PvdA Moerdijk. 
Zowel als burgercommissielid, raadslid en de laatste 2 
jaar als bestuurslid was Arjan zeer actief. Door drukte 
in zijn bedrijf heeft hij onvoldoende tijd over voor PvdA-
activiteiten. Arjan je bent natuurlijk altijd welkom bij 
onze activiteiten en we houden contact!
Dan nog even terug naar de 38 zetels! Wat een 
geweldige verkiezingsuitslag hebben we behaald! 
Voordat Diederik Samsom in juli de campagne aftrapte 
in den Bosch stond de PvdA in de peilingen op 13 
zetels. Maar toen zag je al wat een ongelofelijke 
energie er in onze partij zit. Duizenden vrijwilligers 
gingen onvermoeid in het hele land aan de slag ging 
om elke dag campagne te voeren voor een Sterker 
en Socialer Nederland. Het resultaat was er op 5 
november: het kabinet Rutte – Asscher. Een spannend 
Kabinet in zeer moeilijke tijden, met in de Tweede 
Kamer een meerderheid van 79 zetels, maar geen 
meerderheidssteun in de Eerste Kamer. De coalitie 
bezet daar 30 van de 75 zetels, daardoor is het Kabinet 
afhankelijk van steun van oppositiepartijen. Dat vergt 
een open houding, samenwerking en stuurmanskunst. 
Al voor de beëdiging  ontstond commotie over het plan 
van de inkomensafhankelijke zorgpremie waardoor het 
Kabinet  een valse start kende. Door een succesvolle 
motie van Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom 
om de inkomensafhankelijke zorgpremie uit het 
akkoord te halen en via het belastingssysteem aan 
inkomensnivellering te doen keerde de (relatieve) rust 
terug, vooral bij coalitiepartner VVD en hun achterban.
Er komt enorm veel op Kabinet en samenleving af.  
Aanpassing van hypotheekrenteaftrek, het sociaal 
leenstelsel voor studenten, aanpak van onze economie 
en woningmarkt, de oplopende werkloosheid door b.v. 
veel ontslagen in de bouwsector, en daaraan ook nog 
eens gekoppeld een verdere versobering van de WW 
uitkering. Zelfs de allerarmsten ontkomen niet aan 
bezuinigingen. Op ontwikkelingssamenwerking wordt 
1 miljard gekort.
Ook voor de lokale politiek komen er veel veranderingen, 
zoals het vergroten van de bestuurskracht van 
gemeenten om alle zware en belangrijke taken straks 
goed uit te kunnen voeren. Bovendien komen daar 
ook extra bezuinigingen bij. De verantwoordelijkheid 
die  kiezers aan de PvdA hebben gegeven vraagt zeer 
veel van onze lokale PvdA-bestuurders. Door lagere 
budgetten moeten zij heel goed moeten opletten dat 
het sociale vangnet in onze gemeente Moerdijk niet 
verder worden uitgehold.

Alles bij elkaar enorme opgaven voor alle actieve 
PvdA-ers. We lopen echter niet weg voor die 
verantwoordelijkheid. Wij willen er juist bij zijn om 
er voor te zorgen dat al die pijnlijke maatregelen zo 
sociaal mogelijk worden uitgevoerd.
Als laatste wil ik alle leden die op 12 november 
2012 het bestuur weer voor 2 jaar hebben gekozen 
hartelijk danken voor het vertrouwen. Wij gaan ons  
voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart 2014. In maart zullen wij over het proces en de 
plannen daarvoor een ledenvergadering houden zodat 
u ook daarover kunt meepraten en beslissen.
Dan rest mij nog U voor 2013 veel gezondheid en 
geluk toe te wensen voor uzelf, uw familie, vrienden 
en dierbaren. 

Kees de Ridder
Voorzitter

Johan van Buitenen, burgerlid.

Het eerste half jaar als burgerlid.
Het is al weer een half jaar geleden dat ik als burgerlid 
naast Henk Schouwenaars ben toegetreden tot de 
commissie Fysieke Infrastructuur (FI). Tijd om een 
eerste balans op te maken. Wat mij misschien wel 
het meeste is opgevallen dat dossiers gigantisch 
lang kunnen lopen. Zeker als je halverwege of soms 
nog later in een traject instapt valt dat zeker niet 
mee. Trajecten van 4 of 5 jaar zijn eerder regel dan 
uitzondering. Voorbeeld daarvan is de watertoren in 
Zevenbergen.
Toch moet ik zeggen dat, na een eerste aarzelende 
start, het voor mij steeds interessanter wordt. Met 
name die momenten dat burgers of belanghebbenden 
komen inspreken én de voorlichtingsavonden zijn 
zeer leerzaam. Op dit moment zijn actueel de 
centrumplannen voor Zevenbergen en het gemeentelijk 
monumentenbeleid. Met name de eerste, het water 
terug in Zevenbergen, is een van de kroonjuwelen van 
de PvdA.
Kortom een voor mij lastige maar interessante 
commissie. Vanaf deze plaats wil ik zeker niet onvermeld 
laten de steun die ik krijg van de fractieleden en met 
name mede-commissielid Henk Schouwenaars.

Met vriendelijke groet, 
Johan van Buitenen.
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Stijn Smeulders, Lid van Provinciale Staten

Eerst zal ik me even 
voorstellen. Ik ben Stijn 
Smeulders en ik ben 
sinds maart 2011 lid van 
Provinciale Staten. Hoewel 
ik in Helmond woonachtig 
ben en dus niet uit West-
Brabant kom, ben ik wel 
bekend met de gemeente 
Moerdijk. Dit onder andere 
door een bezoek met de 
Statenfractie aan de PvdA 
afdeling in Moerdijk, waarbij 

dossiers zijn besproken die voor Moerdijk van belang 
zijn. Daarnaast is het Havenschap in Moerdijk natuurlijk 
een onderwerp dat regelmatig op de Statenagenda 
staat en was Moerdijk door de ontploffi ng bij Chemiepak 
een tijd lang het middelpunt van Brabant.
Mijn portefeuille binnen de PvdA Statenfractie bestaat 
uit de door de provincie gesubsidieerde instellingen 
en vooral uit alles wat met mobiliteit te maken heeft. 
Ik ben dus de woordvoerder van de Statenfractie over 
wegen, het busvervoer, het spoor en de Brabantse 
vaarwegen en luchthavens. Voor wat betreft de laatste 
3 onderwerpen ligt de verantwoordelijkheid vooral bij 
het Rijk, wat niet wegneemt dat we er als provincie wel 
een mening over kunnen hebben. Zo is de provincie 
groot voorstander van versnelde verbreding van de A4 
om Steenbergen en lobbyt het hiervoor ook actief in 
Den Haag.
De provincie is wel direct verantwoordelijk voor de 
provinciale wegen en het busvervoer in Brabant. 
Enkele maanden geleden heeft provinciale staten 
een nieuwe OV-visie aangenomen, waarin het OV-
beleid van de provincie tot 2025 is opgenomen. 
Een belangrijke uitdaging die middels de OV-visie 
handen en voeten wordt gegeven is het bereikbaar 
houden van de kleinere kernen, waarvan Moerdijk er 
ook een aantal heeft. Ondanks de bezuiniging op de 
subsidie die de provincie van het Rijk krijgt voor het 
OV blijft het provinciale budget voor het busvervoer 
tot 2015 op peil. Na 2015 dreigt de provincie fl ink te 
moeten bezuinigingen op het busvervoer, waardoor 
de bereikbaarheid van de kleine kernen verder onder 
druk komt te staan. De provincie zal gaan proberen om 
met inventieve alternatieven voor onrendabele grote 
lijnbussen (de welbekende lege bussen) de Brabantse 
dorpen bereikbaar te houden met het OV. Hierbij 
wordt gedacht aan de inzet van kleinere lijnbussen, 
buurtbussen en deelauto’s, maar ook aan de regiotaxi. 
Een ander onderwerp dat voor Moerdijk van belang 

is, is de bereikbaarheid van de haven en het logistiek 
park met de bus. Als Statenfractie zijn we van 
mening dat het busvervoer naar de grote Brabantse 
bedrijventerreinen goed geregeld moet zijn. Helaas 
zien we nog te vaak dat het nog niet voldoende lukt 
om de duizenden werknemers die er op de grote 
bedrijventerreinen werken een volwaardig alternatief 
voor de auto te bieden. Dit is jammer, want voor z’n grote 
groep potentiele reizigers moet – zeker met behulp 
van de werkgevers – een goed openbaar vervoer te 
organiseren zijn. Er ligt  nog een mooie uitdaging voor 
ons als PvdA –zowel in Moerdijk als in Provinciale 
Staten– om verbeteringen in de busdienstregeling 
te krijgen. Ik werk graag en veelvuldig samen met 
lokale PvdA afdelingen om het lokale PvdA belang 
te verbinden met het provinciale belang, want alleen 
dan kunnen we optimaal profi teren van de grote brede 
volkspartij die we als PvdA zijn.

Hartelijke groet, Stijn Smeulders
Lid van Provinciale Staten voor de PvdA

Nagekomen bericht van de redactie:
Inmiddels is Stijn aangesteld als medewerker Infrastructuur 
en Ruimte bij onze PvdA fractie in de Tweede Kamer. Daar 
ondersteunt hij o.a. ons West-Brabantse Kamerlid Attje 
Kuiken.
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Schouwenaars beschouwt

De donkere dagen van de afgelopen weken waren bij uitstek dagen om te “beschouwen”. In alle rust op afstand 
even kijken naar onszelf en onze omgeving. Wat doen we, waar maken we ons druk over. Waar rennen we 
voor en wat is het nut daarvan. “Wij” hebben het materieel goed, we zitten met een keuze vraag “wat” doen 
we met kerst, met oud en nieuw, “wat” eten we. Velen kunnen zich die vraag niet stellen. In Damascus kan 
er morgen een bom op je huis zijn gevallen. In De Gazastrook moet je vrezen voor het doorbreken van een 
staakt het vuren, een bestand. Dat zijn vragen van zijn of niet-zijn. In grote delen van de wereld is er een 
collectieve vraag of er wel wat te eten is. In Nederland zit een steeds grotere groep die de vraag stelt wat 
er in het pakket van de voedselbank zal zitten. Het is allemaal zo relatief. Maar daarmee moeten we onze 
ogen niet sluiten voor de vragen waar we voor staan. Daar is dit een mooie periode voor, ook om nog even 
terug te kijken op het afgelopen jaar. Lokaal allemaal niet zo schokkend. Het gemeentebestuur suddert voort 
en schuift vooruit. Dat zeiden we in 2010 bij het aantreden van dit college en daar worden we bijna iedere 
dag in bevestigd. T’ is nog even tanden bijten en de juiste vragen stellen. Wellicht dat op 19 maart 2014 
(verkiezingen gemeenteraad) een nieuwe wind kan gaan waaien.

Maar eerlijk delen wordt in ons land weer beleid. Nivelleren is een vreemde term die daar voor wordt 
gebruikt. De PvdA zit weer op de plek waar het hoort, het meebesturen van ons land. We willen en kunnen 
verantwoordelijkheid dragen, ook of juist in slechte tijden. Mensen die het al zwaar hebben worden meer 
ontzien dan mensen met een beter inkomen. Dat heet solidariteit. En ja solidariteit is pas solidariteit als je 
het voelt, als het wat kost. Dat zijn keuzes die we landelijk nu maken en waar we lokaal stevig op hameren, 
want verantwoordelijkheid naar gemeenten wil zeggen dat wij er lokaal handen en voeten aan moeten geven. 
Nog ruim een jaar om ons daarop voor te bereiden. Een nieuwe ploeg in de raad en ja in het college als het 
enigszins kan. De PvdA is er om te besturen, om juist in mindere tijden eerlijk delen mogelijk te maken. 

Een deel van ons is “salonsocialist”, zit zelf aan de goede kant van de streep. 
Dat moet een eretitel zijn. Niet vanuit eigen belang maar vanuit solidariteit kiezen 
voor eerlijk delen. Dus ook zelf merken dat er anders gedeeld wordt. Een eerlijker 
koopkrachtplaatje. In de salon iets minder, maar dat is nog steeds genoeg en dat is 
het waard.

Kijk om je heen en kijk waar je een bijdrage kan leveren aan het geluk van anderen. 
Beleef het jaar 2013 positief en deel het met anderen.

Henk Schouwenaars


