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De eerste maanden van 2018 stonden in het teken van de op 21 maart gehouden 
gemeenteraadsverkiezingen.  
 
Op 3 februari werd in Goes een Zin in Zeeland dag gehouden met het doel de kandidaten en 
campagnevoerders voor te bereiden op de campagne. Begonnen werd met een aantal 
workshops met als onderwerpen o.a. het voeren van gesprekken met kritische kiezers, het 
gebruik van sociale media in de campagne en de samenhang tussen sociaaldemocratie en 
de lokale politiek.  
 
Het gewest ondersteunde het gezamenlijk inkopen van campagne materialen. Van deze 
ondersteuning maakten maar een paar afdelingen gebruik. Verder doneerde het gewest een 
bedrag voor het gezamenlijk inkopen door de afdelingen van advertentieruimte. 
 
Op de ledenvergadering van 7 april werd teruggekeken op de verkiezingen door een aantal 
succesvolle kandidaten/campagnevoerders te interviewen. Zeeland breed scoorde de partij 
10.4% van de stemmen. De landelijke PvdA score was ongeveer 7.5%. De PvdA/Groen 
Links lijst in Veere won 2 zetels. Op de Bevelanden wisten we ons te handhaven, wat 
uiteindelijk resulteerde in wethoudersposten in Kapelle en Reimerswaal. In Middelburg, 
Terneuzen, Hulst, Schouwen-Duiveland en Vlissingen werd een zetel verloren. De stemming 
samengevat: we zijn op de weg terug, maar er valt nog een hoop werk te verzetten. 
 
Op het Zeeuwse voorzittersoverleg van 11april werd aandacht besteed aan het feit dat de 
meeste PvdA raadsfractie uit 3 of minder personen bestaan. De vraag lag op tafel hoe het 
raadswerk effectief te organiseren met een kleine fractie. Vrijwel alle fracties werken 
tegenwoordig met meer of minder fractieondersteuners of -volgers. De ondersteuners of 
volgers worden zoveel mogelijk bij alle facetten van het raadswerk betrokken. 
 
Na de gemeenteraadsverkiezingen werd begonnen met het voorbereiden van het 
conceptverkiezingsprogramma voor de Staten- en Waterschapsverkiezingen 2019. 
 
In deze context werd op 9 juni het symposium Zeeland 2030 georganiseerd in het 
Arsenaaltheater in Vlissingen. Naast de PvdA leden waren mensen van buiten de partij 
uitgenodigd met het oogmerk bouwstenen te verzamelen voor het verkiezingsprogramma. 
Socioloog Hans Andriaansens hield een inleiding over de vraag hoe te bewerkstelligen dat 
jongeren zich in Zeeland willen vestigen, en hoe te voorkomen dat in Zeeland opgegroeide 
jongeren vertrekken. Daarna verdeelden de aanwezigen zich in drie groepen om verder te 
praten over werk en inkomen, milieu en omgeving, en leefbaarheid.  
 
De programmacommissie onder leiding van Jan Lonink werkte de opgedane ideeën uit. Dit 
resulteerde op 23 augustus in een eerste conceptprogramma. Na het verzenden van het 
concept naar de leden bleek al gauw dat velen zich stoorden aan de gebrekkige redactie 
van het programma. Daarom werd besloten een redactiegroep in te stellen om met name de 
inleidende en verbindende teksten te verhelderen en de redactie consistent te maken. De 
datum van vaststelling van het programma werd verschoven van 20 oktober naar 10 
november. De redactiegroep werd geïnspireerd door noest huiswerk van de JS. 
 
Op 10 november werden tevens de kandidatenlijsten voor de Staten en voor het algemeen 
bestuur van het waterschap Scheldestromen door de ledenvergadering vastgesteld. De 
conceptlijst voor de Staten werd opgesteld door een lijstadviescommissie met Joyce Vermue 
als voorzitter. Deze commissie maakte, voor het eerst, gebruik van een groepsassessment 
tijdens de selectieprocedure. De lijstadviescommissie voor het waterschap stond onder 
leiding van Paul Weemaes. 
 



Aan het begin van de kandidaatstellingsperiode werd op 10 april een 
voorlichtingsbijeenkomst gehouden waar leden die overwogen zich kandidaat te stellen in 
gesprek konden gaan met leden van de Staten- en de waterschapfractie.  
 
In juni werd Albert de Vries bereid gevonden op te treden als campagneregisseur. Het doel 
van de te voeren campagne: het terugwinnen van het vertrouwen van de kiezers die zich 
sinds 2012 van de PvdA afkeerden. Gekozen werd voor een regionale benadering waarbij 
naast de lijsttrekker 3 of 4 regionale kandidaten werden gepresenteerd. De regionale 
kandidaten werden gekoppeld aan in hun regio specifieke onderwerpen.  
 
Op 3 oktober werd op het Zeeuwse voorzittersoverleg de opzet van de campagne met de 
afdelingen besproken. De afdelingen werd gevraagd met acties te komen om de 
campagnekalender in te vullen. 
 
 
Verder: 

• Op initiatief van PvdA werd de op 8 maart de Internationale vrouwendag gevierd. 
Het thema van deze editie was ‘De toegevoegde waarde van vrouwelijk leiderschap 
in een innovatieve en veranderende omgeving’. 

• De eerste mei werd gevierd in Koudekerke met in de namiddag een wandeling van 
Vlissingen naar Koudekerke en in de avond met een lezing door Saskia Szarafinski. 

• Begin juli werd voor de tweede keer een geslaagde barbecue georganiseerd die de 
Zeeuwse leden in staat stelde eens in de informele sfeer met elkaar kennis te 
maken. 

• In september werd een werkgroep Scholing opgericht. De werkgroep bestaat uit 
Ralph van Hertum, Jo Korstanje, Willem Sanderse, Peter Holtring, Piet de Nooijer, 
Maarten Rossen en Peter Meijs (vz). Zij  gaan de scholingsbehoefte inventariseren, 
bundelen en waar mogelijk/wenselijk organiseren voor de afdelingen in Zeeland.  

 
 
De reguliere activiteiten: 

• Het Gewestelijk bestuur vergaderde negen keer. De vergaderingen werden 
regelmatig bijgewoond door vertegenwoordigers van de Statenfractie en van de 
waterschapfractie  

• Een vertegenwoordiger van het bestuur woonde de vergaderingen bij van 
Statenfractie en waterschapfractie. 

• In juni werden met de herkiesbare leden van de Staten- en de waterschapsfractie 
evaluatiegesprekken gevoerd. 

• Het gewest was vertegenwoordigd bij de vergaderingen van de verenigingsraad en 
bij het informele overleg van de gewestvoorzitters.  

• Het gewest ondersteunde het Ouderen Platform. 

 
 

Het bestuur: 
Het bestuur werd gevormd door Conny Miermans (voorzitter per 10/11), Henk Leunk 
(secretaris), Amanda van Hertum (penningmeester) en de leden Cor Sandee, Wouter van 
Zandbrink en Willem Sanderse.  
 
 
 
 
 
 


