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1. Opening 
 
Sanne heet iedereen welkom.  Het verslag van de vorige vergadering is vastgesteld.  
 
 
2. Activiteiten in West  
 

 West Academy: PvdA'ers leren van andere PvdA ers over verschillende onderwerpen. Ook bedoelt 
om niet leden te betrekken.  

 Verkiezingscampagne PS en waterschap wordt oa met nieuw west gedaan.  

 1 mei viering, speltjes uitgedeeld en rozen aan 65 plussers. 

 4 mei: op herderkingsplekken bloemen gelegd, veel dank voor de leden die dat deden.  

 5 mei: kraam op bevrijdingsfestival. 

 Bestuurscommissie: Bibi vervangt Anne tijdens haar zwangerschapsverlof. Jeroen geeft later in deze 
vergadering een stand van zaken over de BC.  

 
  
3. Verslag van politieke ledenraad 
 

 Dit was op 11 april. 

 Alle moties zijn ingetrokken.  

 De partijtop heeft beloofd meer in te zetten op Jongeren, onderwijs, discriminatie arbeidsmarkt en 
integratie. 

 Volgende is in september en gaat over sociale zekerheid.  

 Iedereen wordt aangeraden om ledenraadpleging in te vullen.  

 In west komt er mogelijk een bijeenkomst om de ledenraad voor te bereiden. 
 
  
4. Afscheid en benoemen bestuursleden 
 
De afdeling heeft afscheid genomen van Brigit als secretaris en Suzanne Janssen als algemeen bestuurslid. 
Jeltje Dijkstra is per acclamatie gekozen als nieuwe secretaris en Stefanie de Ruiter als algemeen 
bestuurslid.  
 
5. Rondvraag 
Een bezoeker wil aandacht voor de ondertunneling van de Zuidas. Hij heeft daarover lang niet van 
gemeenteraadsfractie gehoord. Hij ziet PvdA geen oppositie voeren. Jeroen licht dit onderwerp toe. Er 
wordt gevraagd om een goede motivatie van besluiten die (mede door) de PvdA over dit onderwerp 
genomen worden. 
 
 
 



Sanne sluit de vergadering.   
 
Na afloop van het formele gedeelte van de vergadering is Khadija Arib (Tweede Kamer lid) uitgenodigd. 
Onder leiding van Jeroen en Khadija vindt er gesprek plaats over zorg en welzijn in Amsterdam West.  


