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Als het aan de PvdA ligt....  
(concept publieksversie programma GR2014 versie 27 augustus 2013) 

 

Geachte bestuur van de PvdA Maastricht, 

Voor u ligt een prefinaal concept voor de publieksversie van het PvdA-verkiezingsprogramma voor 
de Gemeenteraadsverkiezingen 2014.  

Bij de ontwikkeling hiervan in de programmacommissie hebben wij gehoor gegeven aan de wens 
om de waarden van de PvdA te benadrukken als leidende principes. Ook hebben wij 
vastgehouden aan het voornemen om de thema’s die voor de PvdA Maastricht het belangrijkst zijn 
de hoofdlijn te laten vormen. Ten opzichte van de eerste versies van 27 pagina’s zijn wij 
teruggegaan naar 4 pagina’s. Daardoor, en doordat er is gezocht naar evenwicht in het stuk, is niet 
alles wat in de voorbereiding de revue is gepasseerd expliciet terug te vinden in deze tekst. Wel in 
de geest ervan. 

Het leesniveau is gemiddeld. Niet te eenvoudig maar ook niet te moeilijk. Er komen termen in de 
tekst voor die misschien niet iedereen kent. Die zitten erin om te zorgen dat geïnteresseerden in 
dat specifieke beleidsgebied zien dat de PvdA daar een visie op heeft. Uit de context blijkt voor de 
eenvoudige lezer wél steeds wat wordt bedoeld. 

Uit deze versie kunnen desgewenst simpeler versies worden ontwikkeld, die dan minder 
genuanceerd worden, en versies met meer achtergronden, die dan academischer worden. Ook 
deelversies per beleidsgebied voor de website of een kale puntenlijst als houvast voor de 
kandidaten zijn mogelijk. Bij dat laatste raakt wel weer het verband met de “Waarden” zoek.  

Wij hebben geprobeerd om alles zo expliciet mogelijk te verwoorden, zodat je er voor of tegen kunt 
zijn. Er moet iets te kiezen zijn. Onduidelijkheid levert volgens ons geen stemmen op, wel 
teleurstelling.  

Dit prefinaal concept is bedoeld om de leden via een extra ALV te betrekken bij de totstandkoming 
van de eindversie, die in de ALV op 21 september 2013 aan de leden ter vaststelling wordt 
voorgelegd.  

Maastricht, 27 augustus 2013. 
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