
Samen met bewoners, ondernemers en organisaties werken aan Amsterdam West? 
Nú is het moment om je te melden.

De afgelopen jaren kon ik samen met velen concrete resultaten bereiken om ons 
stadsdeel sterker en socialer te maken: veilig en duurzaam, met de beste scholen, 
vol creativiteit en ondernemerschap, waar iedereen meedoet en meetelt.

In maart 2014 nemen de leden van de bestuurscommissie het stokje over. Ze gaan 
verder aan de slag om kansen te grijpen en problemen op te lossen. Ligt jouw hart 
in West, en wil jij als PvdA’er een zichtbare bijdrage leveren? Tot 3 september kun 
je je aanmelden als kandidaat-bestuurscommissielid!

Martien Kuitenbrouwer, stadsdeelvoorzitter Amsterdam West (tot maart 2014)

  Wij willen jou voor West!



Stel je kandidaat voor de bestuurscommissie!
Heb je ervaring met samenwerken met verschillende groepen om een doel te 
bereiken? Sta je achter de sociaaldemocratische waarden (zoals solidariteit, 
goede werkgelegenheid en emancipatie) en wil je die in de praktijk brengen 
als politicus? Ben je niet weg te slaan uit West? Dan doet de PvdA graag een 
beroep op je!

Het bestuur van Amsterdam West bestaat straks uit in totaal 15 bestuurscom-
missieleden, van waaruit drie dagelijks bestuurders worden gekozen. Ze gaan 
samenwerken met alle bewoners, ondernemers en andere partijen in West, 
moeten besluiten maken en prioriteiten stellen.

Op 19 maart zijn de verkiezingen, en de PvdA West wil meedoen met een lijst 
goede kandidaten. Daar kun jij ook op staan!

Op amsterdamwest.pvda.nl lees je meer over het pro!el voor een PvdA-
bestuurscommissielid, een mogelijke bestuurder, de toekomstig fractievoorzit-
ter en de lijsttrekker. Ook staat daar alle informatie over hoe je je kandidaat kan 
stellen. Tot en met 3 september is je aanmelding welkom.

Op de donderdagavonden 15, 22 en 29 en op zaterdagmiddag 31 
augustus organiseren we informatiebijeenkomsten. Zie voor tijd en 
locatie de website, of mail naar amsterdam.west@pvda.nl. 


