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Partijgenoten  
 
1 mei is voor ons als sociaal democraten een belangrijke dag, en zeker voor mij als nieuwe voorzitter afd.  

 
Op 1 mei staan wij stil bij de vele onderwerpen die voor ons als sociaal democraten belangrijk zijn 
in onze samenleving.  
 
Ten tijde van Willem Drees waren de verheffing van de arbeidersklasse, het bestrijden van 
armoede en werkeloosheid belangrijke speerpunten. Mede door hem werd de AOW ingevoerd 
waarna de kinderen geen geld meer hoefden op te brengen voor het levensonderhoud van hun 
ouders. 
 
We kunnen nu wel vaststellen dat veel van de ideeën van Willen Drees zijn verwezenlijkt. Maar dat 
wil niet zeggen dat er in de loop van de tijden geen nieuwe problemen zijn ontstaan. Armoede en 
ongelijkheid bestaan nog steeds en wij sociaaldemocraten van de afdeling lopen voorop om deze 
ongelijkheid te bestrijden. 
 
Momenteel verkeert de partij in zwaar weer en hebben vele kiezers onze partij de rug toegekeerd. 
We krijgen dan ook van alles de schuld. Als het vandaag regent, is dat de schuld van de PvdA. Wij 
zijn nog steeds strijdlustig en gaan nog elke dag het gevecht aan voor onze kiezers om het sociaal 
beleid uit onze verkiezingsprogramma van de afdeling uit te dragen en te werken aan de 
verheffing van de Barendrechtse burgers al is deze verheffing heel anders dan 100 jaar geleden. 
 
Wij zien dan ook de toekomst met vertrouwen tegemoet en werken nog steeds aan een sociale 
samenleving en zijn er zeker van dat het vertrouwen van onze kiezers terug gewonnen kan 
worden. 
 
We zijn dan ook trots dat u al jaren lid bent van onze partij en hopen dat wij nog jaren een 
vruchtbare samenwerking mogen ervaren. 
 
Ik wens u als voorzitter van de afdeling, mede namens de bestuursleden en de fractie, een 
prachtige 1 meiviering toe.  
 
De strijd uit de tijd van Willen Drees is nog niet af!  
 
 Daarom zoeken wij naar nieuwe leden. Als voorzitter vraag ik u om te kijken of u in uw omgeving 
nieuwe leden kan vinden voor onze afdeling. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
André Krijgsman 
Voorzitter PvdA Barendrecht 
0180-556211 

 
 


