
Co Engberts, fractievoorzitter PvdA Rotterdam: Vol energie op weg naar 2019! 
 
De laatste dagen van 2018 schieten voorbij. Tijd voor een korte terugblik op een jaar waarin ook voor 
de PvdA in Rotterdam wel heel veel is gebeurd! We maakten na een moeilijke periode in de oppositie 
een vliegende start. Een super goede campagne waar we met onze top lijsttrekker Barbara Kathmann 
aan alle Rotterdammers een springlevende en inspirerende PvdA lieten zien. We hadden een enorm 
enthousiast team met veel actieve, goeie en prachtige mensen. Elke uitslag kan beter maar dit was er 
één waar we niet ontevreden mee waren. De sociaaldemocratie heeft het soms zwaar te verduren, in 
Rotterdam vinden we de weg omhoog.  
Er volgde een maandenlange en soms slopende onderhandelingsperiode waarin we samen met D66 
en GroenLinks zijn blijven optrekken. Het resultaat mag er zijn, we zijn uiteindelijk in juli in een 
coalitie gekomen waarin we heel veel dingen uit ons programma bereiken voor de stad. Ik denk aan 
de 8.000 mensen die we uit de bijstand helpen, minder sloop van sociale huurwoningen dan in het 
vorige college afgesproken, 18.000 nieuwe huizen erbij in de komende vier jaar, 15.000 mensen met 
schulden die we een nieuw perspectief geven, een eigen Rotterdams klimaatakkoord en het 
ophouden met wegzetten van mensen en vergroten van de tegenstellingen in de stad.  
 
Wij gaan voor een verbonden stad en blijven investeren in samen leven. Natuurlijk hebben we niet 
alles binnengehaald wat we willen en dat doet af en toe pijn, voor mensen in de stad en voor ons als 
fractie. Maar voor ons is het totale pakket dat we in vier jaar voor Rotterdam en de Rotterdammers 
realiseren doorslaggevend.  
De nieuwe fractie van de PvdA is een frisse ploeg met mensen die elkaar goed aanvullen. We komen 
langzaamaan in onze rol, met vallen en opstaan maar met veel energie en teamspirit. Het politieke 
jaar eindigde met een paar grote besluiten, zoals een volgende stap voor Feyenoord City en de 
renovatie van Boijmans van Beuningen.  We staan klaar om vanaf 1 januari 2019 weer te vlammen, 
op belangrijke onderwerpen: wonen, werk en inkomen, zorg. We doen dat natuurlijk met onze 
wethouders en met onze vertegenwoordigers in de gebieden, maar ook zeker met iedere PvdA’er in 
de stad.  
 
Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen, en we zien elkaar in 2019! 
 
Co Engberts, fractievoorzitter. 
 
 


