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FusiePvdA-afdelingen
Eind zooSis intern al besloten
tot de fusie.Toenis gezegd:vanaf r januari 2o1ostrevenwe naar
samensmeltingvan de afdelingen.,,Endaarinlijken we te gaan
slagen",aldus de Wormerlandse
Pvdlt'ers Arthur van Haarlem
(fractievoorzitter) en Henk
Stuurman (wethouder).,,Wij
Voor de drie gemeentenkomt er denkendat we alsafdelingZaaneen PvdA-bestuur.Wormerland streek interessanterzijn voor
is met zo'n 6o leden de kleinste nieuweleden,"
afdeling, oostzaanheeft er rond
VanHaarlemvertelt dat er één
de zo en Zaanstadheeft eenklei- websitekan komen.,,Datscheelt
ne 5oo leden.
ons eenhoop werk."
V A N O N Z EV E R S L A G G E V E R

- De drie Zaanse
ZAANSTREEK
afdelingen van de Partij van de
Arbeid willen gaan fuseren.De
afdelingen Zaanstad, WormeÍland en Oostzaanworden dan
per r januari zoro de PvdA-afdeling Zaanstreek.
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FusiePvdA
In het Noordhollands Dagblad
van vrijdag rr decembertrof ons
het bericht dat de PvdA de drie
Z aanse afdeli ngen (Zaanstad,
Oostzaanen Wormerland)wil
laten fuseren tot de PvdA-afdeDat dit eigenling Zaansrreek.
lijk geennieuwswas,komt in
de tekst tot uiting, waar wordt
gezegddat eind zooSa\ was besloten tot dezefusie. Het wordt
nog fraaier als fractievoorzitter
Van Haarlem (Wormerland)aan
het eind meldt dat er dan eén
websitekan komen: ,,Dat
scheeltons een hooP werk." Als
men dan constateertdat de
website van de PvdA Wormer al

sinds 6 jrtli zcoT niet meer is
bijgewerkt, maakt dat geen
sterke indruk. Wij hebben de
fractiedaaral eensop gewezen
toen fractielid Kindt aanmerkingen maakte op onze website
en daarbij aangafhoe we het
veelbeterkonden doen.Kindt
is toen gezegddat hij zich beter
met zijn eigen PvdA-website
kon bezighouden.
TON HOGENES
voorzitter Bewonersvereniging Dorpscentrum Wormer

PvdAWormerland
metwouwenoptijst
V A N O N Z EV E R S L A G G E V E R

woRMERLAND- De PvdA-Wormerland kiest bij de komendegemeenteraadsverkiezingen
alshet
om namengaatvoor handhaving
én ontwikkeling, Dat betekent
dat Wormerlanders op 3 maart
kunnen stemmenop drie leden
van de huidige viermansfractie.
De ontwikkeling zit'm in de
aanwasvan vrouwen op de kandidatenlijst.
De WormerseEdith van der Swaluw is de nummer vier op de lijst
voor de komende verkiezingen.
Zij reageerdeop de adverrenries,
die de Wormerlandse afdeling
plaatste als oproep voor vers
bloed.Dat deedookJudith Bonn
uit Wormer. Zij staat op plaats
zes.De bovenstedrie op de kandioatenlijst zijn, zoals gezegd.,

de huidige raadsledenArthur
van Haarlem (lijsttrekker en huidige fractievoorzitter),CoenRicken en Herman Broenland.Dan
komen Edith van der Swaluwen
op vijf Nico Groot, huidig steunfractielid.
Als lijstduwers staan op de
plaatsen tien en elf wethouder
Henk Stuurman (uit Wijdewormer)en SiemBakkeruit Wormer.
Henk Stuurman is de kandidaatwethouder voor de PvdA. Siem
Bakker heeft zich door de jaren
heen erg actief ingezet voor de
gemeenschap. Hij was onder
meer wethouder en raadslid
PvdA Wormer $974-1986);voorpostduivenvereniging;
zítter
commissarisen voorzitter Raad
van Bestuur WormerWonen;
voorzitter bestuur stichting VerenigingsgebouwWormer.

