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…. en natuurlijk nog meer 

  
  

  
 
 

Agenda 
 

1 mei 2013 
Viering, Westbroekpark 
 

4 mei 2013 
Dodenherdenking, Park Hofrust 
 

11 mei 2013 
Landelijke voedselactie, ook in Rijswijk 
 

13 juni 2013 
Jaarvergadering, Bibliotheek aan de Vliet (Eisenhowerplein) 
 

maart 2014 
Verkiezingen gemeenteraad 
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1 mei viering 
 

Het bestuur van de Rijswijkse PvdA nodigt u van harte uit om op woensdag 1 mei, de dag van de 
Arbeid, deel te nemen aan de viering met de Haagse partijgenoten bij het Troelstra-monument. 
 
De bijeenkomst begint om 11 uur en duurt tot ongeveer 13.00 uur. 
 
Op het programma staan onder meer toespraken van de Haagse vice-voorzitter Jeroen van Els, 
fractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven en JS-voorzitter Sahar Shirzad. Het Rijswijks strijdkoor zal 
weer bekende en onbekende socialistische liederen ten gehore brengen. 
 
Aansluitend aan de viering wordt een kop koffie gedronken in het clubhuis van KVS (direct naast het 
monument, Cremerweg 2). 
 
Het Troelstra monument staat in het Westbroekpark, Cremerweg 2 in Den Haag en is goed 
bereikbaar met tram 9 (vanaf Centraal station of station HS). 
 
Leden die moeilijk ter been zijn en daarom graag met de auto gehaald en gebracht willen worden, 
kunnen contact opnemen met het bestuur (tel 070-3993686) 
 
 

Op 4 mei dodenherdenking. 
 

Zoals elk jaar is er ook dit jaar op 4 mei ’s avonds een gezamenlijke herdenking voor alle Rijswijkse 
burgers van de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog bij het monument in het park van het Oude 
Raadhuis, Laan Hofrust.  
 
Om 19.15 uur is er eerst een bijeenkomst in de Oude Kerk. Om 19.45 uur begeeft zich de stoet naar 
de herdenkingsplaats in park Hofrust bij het herdenkingsmonument.  
En om 20.00 uur vangt de plechtigheid aan. 
 
Het College van B. en W. zal  voltallig aanwezig zijn. De burgemeester ad interim, Herman Klitsie 
houdt een korte toespraak. En zoals elk jaar zullen de PvdA- fractie en het bestuur  namens de partij 
een krans leggen bij het monument.  
 
Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs. 
 
Namens het bestuur,  
Tineke Snaterse, secretaris 
 
 

 
++ * ++ 

 

Discussieer mee in Vooruit 
Alle leden van de afdeling – maar ook niet-leden– zijn van harte uitgenodigd om een bijdrage aan de discussie 
te leveren door een bijdrage voor Vooruit te schrijven. Zie het adres van de redactie op de achterpagina. 
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WoensdagWoensdagWoensdagWoensdag        13 juni13 juni13 juni13 juni    2012012012013333 

JaarJaarJaarJaarvergaderingvergaderingvergaderingvergadering    
                                 
Datum en tijd: donderdag 13 juni 2013 om 20.00 uur  
Plaats: Bibliotheek-aan-de-Vliet - Generaal Eisenhouwerplein 101 (bij NS-station Rijswijk), bereikbaar 

met stoptreinen op de lijn Den Haag–Rotterdam en bus 18, 23, 30 en 130 en tram 17 
 
Op deze jaarvergadering zullen de verantwoording over 2012 en de gemeenteraads-verkiezingen in maart 
2014 centraal staan. Alle stukken die ter sprake komen, vindt u in deze Vooruit.  
 
                                             Agenda 
 

1. Welkom en overzicht van de avond door de voorzitter. 

2. Mededelingen van de secretaris. 

3. Jaarverslag van de secretaris. 

4. Jaarverslag + begroting van de penningmeester  + verslag kascontrole commissie 

5.   (Her)verkiezing gewestelijke afgevaardigde(n) 

                              pauze 

6. Stand van zaken rond de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen: 
- verslag van de programmacommissie  
- verslag van de campagneleider /campagnecommissie 

7. De plaatselijke  politieke ontwikkelingen door wethouder Jos Bolte en fractievoorzitter  Yvonne 
Hagenaars 

8. Rondvraag en sluiting  (uiterlijk  22.00) +  informeel samenzijn 

 
 

Iedereen is van harte welkom! 
      

++ * ++ 

    

Van de secretarisVan de secretarisVan de secretarisVan de secretaris 
Verslag afdelingsvergadering 28 februari 2013Verslag afdelingsvergadering 28 februari 2013Verslag afdelingsvergadering 28 februari 2013Verslag afdelingsvergadering 28 februari 2013     
 
Aanwezig: 19 leden, onder wie enkele nieuwe.                                             
 
1.Opening en overzicht avond  
Ronald Bellekom, voorzitter van de Rijswijkse PvdA 
opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle 
aanwezigen hartelijk welkom. Hij geeft een 
overzicht van de avond en licht de aanwezigen 
allereerst in over een heel actueel politiek punt: 
PvdA-raadslid Coskun Yilmaz is dinsdag 26 februari 
j.l. uit de fractie gestapt, met meenemen van zijn 
raadszetel. Dit nadat was gebleken dat menings-
verschillen tussen hem en de rest van de fractie en 

de wethouder onoverbrugbaar waren. Op verzoek 
van enkele leden worden zowel de aard als de 
aanleiding tot het conflict, zijnde een ontoelaatbare 
vermenging van twee rollen door Coskun Yilmaz, 
kort door Ronald toegelicht.   
 
2. Mededelingen van de secretaris  
Vervolgens doet ondergetekende enkele mede-
delingen. Zij vertelt dat de eerder aangekondige 
‘Leergang gemeentepolitiek” doorgaat. Er hebben 
zich in totaal 25 PvdA-leden –zowel uit Rijswijk als 
uit de omliggende gemeenten– voor deze leergang 
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opgegeven. Verder geeft zij aan dat op zaterdag 23 
april a.s. een landelijk PvdA-voorjaarscongres in 
Leeuwarden wordt gehouden. Henk van Sluijsdam 
stelt zich als afgevaardigde beschikbaar en wordt als 
zodanig door de ledenvergadering gekozen. Ook 
meldt zij dat onlangs twee afdelingsleden zijn 
overleden: dhr. Pas en mw. Hoogenhout. Anderzijds 
zijn er de afgelopen maand zes nieuwe leden 
bijgekomen.   
 
3. De besluitvormingsprocedure tot de 
gemeenteraads-verkiezingen in maart 2014   
De voorzitter schetst de besluitvorming rond deze 
verkiezingen: in september 2013 willen we zowel 
een aantal namen van kandidaten voor de lijst als 
een concept-verkiezingsprogramma klaar hebben. 
De in de vergadering van november 2012 
voorgestelde Onafhankelijke kandidaatstellings-
commissie (O.C.) wordt vanavond gepresenteerd en 
er wordt straks een aanzet gegeven tot een 
verkiezingsprogramma.  
 
4. Het voorstellen aan de afdeling en het benoemen 
van de vier leden van de Onafhankelijke 
kandidaatstellings-commissie  
Laurien Poleij (voorzitter) en Willem van der Ende 
zijn aanwezig; Martin van Leeuwen (secretaris)  en 
Martijn Balster zijn met kennisgeving afwezig. 
Laurien licht kort de achtergronden van de leden 
van de kandidaatsstellingscommissie toe. Er komen 
geen vragen vanuit de afdeling, dus worden deze 
vier commissieleden bij acclamatie benoemd.   
 
5. Het vaststellen van de opdracht aan de 
Onafhankelijke kandidaatstellingscommissie  
Omdat er vanuit de afdelingsleden geen vragen 
komen, wordt de opdracht aan de Onafhankelijke 
kandidaatstellingscommissie –zoals is verwoord in 
de 8 punten uit de Vooruit nr. 1 van februari 2013– 
door de afdeling ongewijzigd vastgesteld.  
 
6. Het vaststellen van de profielschetsen van de 
individuele fractieleden, de fractievoorzitter, de 
lijsttrekker, de fractie als geheel en de  wethouder 
Achtereenvolgens worden deze profielschetsen –die 
uitgebreid in de eerdergenoemde Vooruit 
beschreven staan– door de voorzitter aan de orde 
gesteld. Hierop komen enkele vragen van leden.  
Onder andere wordt de O.C. gevraagd om aan het 
profiel van het fractielid toe te voegen, dat deze een 
teamspeler dient te zijn. Verder vraagt iemand of de 
lijsttrekker ook de fractievoorzitter zal zijn. Het 
antwoord is ja, maar t.z.t. beslissen natuurlijk 
uiteindelijk de leden. Verder wordt afgesproken dat 
als een PvdA-gemeenteraadslid drie periodes in de 
fractie heeft gezeten, er volgens de statuten naar de 
afdeling teruggekoppeld moet worden dat er zwaar-
wegende argumenten dienen te zijn om deze 
persoon een vierde periode als PvdA-
gemeenteraadslid te laten functioneren.   
 

7. Een besluit nemen over het bestuursvoorstel om 
geen ledenraadpleging te houden voor het 
lijsttrekkerschap    
De O.C. raadt ook de afdeling af om een dergelijke 
ledenraadpleging te houden. Dit besluit wordt 
aangenomen.   
 
8. Het voorstellen van de leden van de 
verkiezingsprogramma commissie 2013  
Ronald bedankt Leendert Verzijden, Hans Simons 
en Gerard Koster voor hun inspanningen om te 
komen tot ‘een voorlopig kader’ voor het 
verkiezingsprogramma 2014-2018  van de 
Rijswijkse PvdA. Hans licht vervolgens kort de 
missie en de verdere inhoud van dit stuk toe.  De 
aanwezige afdelingsleden –die het concept voor het 
eerst onder ogen krijgen– kunnen hierop reageren.  
Vervolgens wordt een ieder door de commissie 
opgeroepen om –liefst schriftelijk– zijn of haar 
reacties en aanvullingen op één van de 9 thema’s 
aan de commissie te doen toekomen. Naast de drie  
hierboven genoemde leden zullen in ieder geval ook 
Jos en Yvonne op het concept verkiezings-
programma commentaar geven. Ronald roept de 
aanwezige leden op om n.a.v dit ‘kader’ hun 
competenties op één of meer gebieden in te zetten 
en actief mee te denken over het uiteindelijke 
programma. Ook in de komende Vooruit zal 
hiervoor aandacht gevraagd worden. Het voorstel is 
om medio augustus a.s. het concept klaar te hebben 
zodat het in september 2013 aan de leden kan 
worden voorgelegd.   
 

9. Uitnodiging tot deelname  aan de campagne -
commissie  
Erik van der Veer, campagneleider roept een ieder 
op om zich actief in te zetten voor de komende 
verkiezingen. De eerdere canvas-acties hebben 
beslist succes gehad. De volgende canvas-actie is op 
23 maart a.s. Henk van Sluijsdam ondersteunt Eriks 
streven. Hij zoekt mensen voor een belteam. Ter 
plekke geven zich op: Laurien, Leendert en Yvonne.               
                                                 
10. Verslag van de plaatselijke politieke 
ontwikkelingen door fractievoorzitter Yvonne 
Hagenaars en wethouder Jos Bolte 
Inmiddels zijn de drie fractieleden en de wethouder 
binnengekomen van een gemeenteraadsvergadering 
op het stadhuis over het profiel van een nieuwe 
burgemeester. Yvonne licht het standpunt van de 
Pvda-fractie daarover toe.  
Beiden betreuren de gang van zaken rond het 
uittreden van Coskun Yilmaz. Yvonne geeft verder 
informatie over het VMBO-onderwijs dat dankzij 
Jos’ streven in Rijswijk blijft en Jos geeft o.m. een 
toelichting op het komende bezuinigingsbeleid op 
cultuur, middels een nota die binnenkort in de 
gemeenteraad behandeld wordt.   
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11.Rondvraag en sluiting  
Erik van der Veer vraagt nog aandacht voor de 
vrijwilligersactie ‘NL doet’ op zaterdag 16 maart. Een 
aantal leden hebben zich inmiddels al aangemeld, 
ter plekke geeft een lid zich nog op. Andy Kooy 
verzoekt de komende afdelingsvergaderingen niet 
zoals deze, in een vakantie te plannen.   
Meerder mensen uiten hun bezorgdheid over de 
landelijke politieke lijn van onze partij, die voor veel 

oudere kiezers toch wel een achteruitgang in 
inkomen betekent.  
De meeste aanwezigen bevalt de huidige locatie, de 
openbare bibliotheek, op zich goed.    
Om 22.30 uur sluit de voorzitter onder dankzegging 
voor ieders aanwezigheid, de vergadering.                                                                                
 
Tineke Snaterse, secretaris 

    

Jaarverslag over 2012 
  
Dit verslag is een terugblik op de activiteiten die 
binnen de Rijswijkse Partij van de Arbeid in het jaar 
2012 hebben plaats gevonden. 
Eerst wat feiten op een rijtje. Het afdelingsbestuur 
vergaderde dit kalenderjaar zeven keer en er vonden 
drie afdelingsvergaderingen, een zomerbarbecue en 
een nieuwjaarsbijeenkomst plaats. In het bestuur 
hebben zich dit jaar flinke veranderingen 
voorgedaan. We moesten eind 2011 helaas afscheid 
nemen van Corinne Disser en Annemiek Tavecchio 
–beiden wegens hun te drukke werkzaamheden– en 
later in het jaar ook van Hans Simons, die al 
jarenlang op veel fronten actief was en is in de 
Rijswijkse afdeling. Gelukkig had Ronald Bellekom 
zich intussen voor een rol in het bestuur aangemeld 
en hij bleek bereid de open plaats van voorzitter op 
zich te nemen. Later in het jaar kwam Henk van 
Sluijsdam onze gelederen versterken. Gerard 
Koster, Ron Fitz en ikzelf zijn blij met die 
versterking, want ook dit kalenderjaar gebeurde er 
het nodige. 
De fractie en de wethoudersplaats bleven in 2012 
gelukkig ongewijzigd. Yvonne Hagenaars als 
fractievoorzitter; Marja Pelzer, Wil van Nunen en 
Coskun Yilmaz als fractieleden en Jos Bolte, onze 
PvdA-wethouder voor Sociale Zaken, Welzijn, 
Onderwijs en Zorg (SWOZ) zetten zich ook dit jaar 
weer voor 150 % in om onze idealen –vertaald in 
plaatselijke speerpunten– te verwezenlijken. Veel 
dank daarvoor.  
 
Bestrijding van het rechtse kabinetsbeleid op 
plaatselijk niveau 
Die inzet van alle beschikbare krachten was hard 
nodig, want ook dìt kalenderjaar waren er weer 
verkiezingen: de Tweede Kamerverkiezingen op 12 
september.  
Maar vóór dat tijdstip staken we alle beschikbare 
energie in het op plaatselijk niveau het desastreuze 
bezuinigingsbeleid van het rechtse kabinet van 
VVD, PVV en CDA te attaqueren. 
In dat kader namen we met meerdere partijgenoten 
in maart 2012 niet alleen deel aan de demonstratie 
op het Malieveld –samen met andere linkse 
partijen– maar organiseerden we o.m. samen met 
de PvdA-afdeling Leidschendam-Voorburg op 21 

maart een gezamenlijke afdelingsbijeenkomst. Die 
had als thema: wat zijn de gevolgen van drie wetten 
die op stapel staan: de wet Werken naar Vermogen, 
de herziening van de AWBZ en de decentrale 
uitvoering van de Wet Werk en Bijstand. In de 
uitvoering betekende namelijk het doorgaan van die 
wetten vrij zeker een grote achteruitgang voor 
mensen met een laag inkomen.  
 

Ons afdelingslid 
Nicole van der 
Wekken gaf 
samen met Gerrit 
van der Meer, 
voorzitter van de 
Landelijke 
Cliëntenraad en 
oud-PvdA-
wethouder, met 
als gespreksleider 
Gregor Rensen, 
PvdA-wethouder 
van de genoemde 
zusterafdeling ons 
hierover een 
boeiend exposé. 
In die maanden 
maart en april 
speelde verder op 

landelijk niveau de niet door iedereen in onze 
afdeling toegejuichte vervanging van Job Cohen als 
partijleider door Diederik Samsom. 
Toen dit eenmaal een feit was, is er door onze 
campagneleider Erik van der Veer, samen met 
andere afdelingsleden in de maanden tot de 
verkiezingen in september hard gewerkt om door 
die keuze ook potentiële kiezers op te wekken op 
ons te stemmen.  
En, zoals bekend waren die verkiezingen een 
daverend succes voor onze partij! 
 
Zoeken naar nieuw talent voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 2014 
Dat succes had o.m. een toestroom van nieuwe 
leden tot gevolg. Getracht is die nieuwe leden actief 
bij de partij in onze gemeente te betrekken. Dit 
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gebeurde o.m. door aan hun ideeën op een 
afdelingsvergadering eind november met het 
Tweede Kamerlid Pierre Heijnen als spreker, apart 
aandacht te geven. Verder startten we als bestuur –
terwijl de gemeenteraads-verkiezingen pas komend 
jaar, dwz in maart 2014 plaatsvinden– toch al in het 
najaar van 2012 al een zoektocht naar ‘nieuw talent’ 
onder hen. Dit om hen, maar natuurlijk ook de 
‘oude’ leden, te enthousiasmeren om in de 
toekomst een plaats op de gemeentelijke PvdA-
verkiezingslijst in te nemen. 
Daarnaast werd er ook in de herfst gezocht naar 
politiek ervaren leden die in een onafhankelijke 
verkiezingscommissie –voorgezeten door ons oud-
fractielid Laurien Poleij– plaats wilden nemen. Zo’n 
commissie heeft tot taak potentiële Rijswijkse PvdA-
gemeenteraadsleden over hun kennis en kunde aan 
de tand te voelen. Intussen is deze commissie zoals 
u hebt kunnen lezen in de Vooruit van januari 2013 
geïnstalleerd.  
Als bestuur –en m.n. onze voorzitter– hebben wij 
bovendien sterk bevorderd dat er een regionale 
scholingscursus ( samen met de afdelingen 
Zoetermeer, Nootdorp, Leidschendam-Voorburg) 
werd opgezet voor in lokale politiek geïnteresseerde 
leden  
 
Intussen trachtten we als bestuur en fractie scherper 
te formuleren wat nu de belangrijkste doelen waren 
Daartoe werd een strategisch werkplan voor de 
tweede helft van de gemeenteraadsperiode 
geformuleerd. Maar ook werd besproken welke 
middelen we hadden, om een vitale, levendige 
afdeling met een flink aantal leden en dus impliciet 
met meer politieke macht van de grond te krijgen: 
waarop moesten we ons vooral richten?  
 
In de gezamenlijke vergadering van fractie en 
bestuur op 5 november werd o.a. besloten dat we 
gerichter met de leden in contact zouden treden via 
belrondes: meer communicatie. En dat we vaker en 
méér en met ons sociaal-democratisch ideeëngoed 
naar buiten zouden treden.  
Het was en is blijkbaar voor veel –ook enigszins 
linkse- Rijswijkers niet erg zichtbaar wat de Partij 
van de Arbeid in onze gemeente eigenlijk doet, 
waarvoor we staan. Daarom wek ik een ieder op om 
regelmatig voor actuele informatie de website 
www.rijswijk.PvdA.nl te bezoeken.  
 
Dat besluit leidde er ook toe, dat er nu geld vrij 
gemaakt is voor regelmatig terugkerende 
advertenties van de fractie in het weekblad Groot 
Rijswijk over hun standpunten en successen. Zoals 
ook werd besloten dat de nieuwe media als blogs, 
Facebook en Twitter door de fractieleden en de 
wethouder –naast de actuele info op de website– 
steeds vaker benut zouden worden.  
 

Overzicht van het bereikte door de wethouder en de 
fractie in 2012 
Als kleine fractie van vier leden van de in totaal 29 
leden van de Rijswijkse gemeenteraad én een 
wethouder op de moeilijke post Sociale Zaken, 
Welzijn, Onderwijs en Zorg had men natuurlijk in 
deze tijd van bezuinigingen een lastige opdracht.  
Toch is er een aantal concrete resultaten te melden.  
 
Zo heeft Jos in 2012 op Sociale Zaken bereikt dat er 
onder zijn supervisie het minimabeleid in Rijswijk 
toch kon worden gehandhaafd, en dat zijn afdeling 
sociale zaken de eerste prijs scoorde in een 
landelijke beoordeling van alle afdelingen sociale 
zaken in heel Nederland. Verder wordt er door hem 
een z.g. armoede-monitor opgezet.  
En hij heeft er ook voor gezorgd dat er van de door 
het VVD-PVV-CDA-kabinet beoogde bezuinigingen 
op cultureel terrein eveneens voor Rijswijk in dit 
kalenderjaar nog gelukkig weinig te voelen was. De 
prachtige nieuwbouw van het museum in het oude 
centrum kon gerealiseerd worden en het lokaal 
historsch centrum heeft eindelijk zijn beoogde plek. 
Wel moest helaas een filiaal van de bibliotheek in 
het oude centrum gesloten worden, wat op veel 
verzet van oudere leden stuitte. 
 
In de fractie hebben Yvonne en Coskun op 
woningbouwgebied successen geboekt. Zij hebben 
bereikt dat er in de nieuwbouw van woningen aan 
de Churcilllaan 58% sociale woningbouw is. Ook in 
RijswijkBuiten staat het aantal sociale en goed 
betaalbare woningen hoog op de agenda dankzij de 
voortdurende aandacht die de PvdA daarvoor vraagt. 
Ook is Yvonne’s eerdere pleidooi om als gemeente 
geld uit te trekken voor vooral verduurzamen van 
bestaande woningbouw overgenomen. Iedereen kan 
een lening aanvragen om zijn woning te verduur-
zamen. Ook bij de Woningbouwverenigingen is er 
inmiddels, mede door de huidige markt, extra 
aandacht voor het verduurzamen van woningen. 
Het levert werk op en is uiteindelijk goedkoper voor 
de huurder. 
 
Succes kent vele vaderen, maar de PvdA heeft altijd 
aangegeven dat RijswijkBuiten een voorbeeldwijk 
moest worden als het om duurzaamheid gaat. Het is 
mooi als de projectleider duurzaamheid nu samen 
met de wethouder van de VVD uitspreekt dat ‘deze 
wijk en voorbeeldwijk voor Nederland is op het 
gebeid van duurzaamheid’. 
 
Ook op sociaal terrein heeft de fractie, m.n. Wil van 
Nunen, eveneens het nodige voor elkaar gekregen. 
Zo is er op initiatief van de PvdA-fractie door het 
College van BenW al op verschillende beleids-
terreinen het z.g. ‘social return’ toegepast. Dit 
betekent, dat er bij de toekenning van aanbeste-
dingen van projecten, ook mensen ingezet gaan 
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worden die nu nog werkloos zijn. En dit is zowel 
voor de werkloze zelf als voor de gemeente die 
minder aan uitkeringen hoeft uit te geven als voor 
de werkgever die dit via MVO kan inzetten, winst.  
Bijvoorbeeld is dit al gerealiseerd bij de inkoop van 
‘Hulp in het huishouden’. 
De plannen voor meerdere Brede Scholen –ook een 
punt uit ons gemeentelijk PvdA-verkiezings-
programma– zijn door het stug hameren op dit punt 
door Wil van Nunen nu in een heel concreet 
stadium gekomen. In de Muziekbuurt zal de 
komende maanden de eerst Brede school in Rijswijk 
verrijzen. Marja Pelzer heeft zich vooral ingezet 
voor een andere manier van kijken naar de 
Plaspoelpolder. Het dossier Stanislas is mede met 
haar inzet tot een goed einde gebracht. 
  
Toch waren we door de zwaardere lasten waarmee 
de gemeente van Rijkswege te maken heeft, 
genoodzaakt in te stemmen met het uit de vaart 
nemen van het pontje Keereweer over De Vliet. 
Bijna vanzelfsprekend waren fractie- en bestuurs-
leden ook dit jaar weer aanwezig bij allerlei maat-
schappelijke evenementen, zowel binnen de partij 
(zoals de 1 mei-viering waar bloemen uitgedeeld 
werden en spelden opgeprikt bij trouwen leden, de 
gewestelijke PvdA-vergaderingen in Rotterdam, de 
zomerbarbecue, de nieuwjaarsbijeenkomst, de 
regionale samenwerkingsverbanden, de landelijke 
congressen) als buiten de partij (zoals overleg met 
Dagelijkse en Algemeen besturen van gemeen-
schappelijke regelingen, Metropool bijeenkomsten, 
VNG-dagen).  
Webmaster Erik van der Veer –eerder gemeente-
raadslid– ondersteunde de fractie en nam een deel 
van de representatieve portefeuille van Marja Pelzer 
waar, wegens haar drukke werkzaamheden bij dit 
soort activiteiten.  
  
Andere ontwikkelingen 
Een feit dat we in dit overzicht toch niet weg willen 
laten –ook al hadden het bestuur en de fractie er 
niet direct mee te maken– maar dat wel veel 
aandacht in de pers kreeg, was het vertrek in juni 
van onze vrouwelijke (PvdA-)burgemeester, Ineke 
van der Wel. 
Zij is het slachtoffer geworden van een uit de hand 
gelopen hetze van enkele leden van andere partijen 
tegen haar herbenoeming, die via het lekken van 
raadsleden uit vertrouwelijke stukken in de pers 
kwam. Dit, terwijl het advies van het Rijswijkse 
Vertrouwenscommissie aan de minister over de 
herbenoeming positief was. Het is te betreuren, dat 
bij zoiets er geen inhoudelijke argumenten 
gehanteerd zijn, maar dat er vooral op de persoon is 
gespeeld. En dit terwijl de Rijswijkse inwoners 

vrijwel unaniem heel positief over Ineke spraken. 
Intussen is partijgenoot Herman Klitsie 
aangetreden om het burgemeesterschap tijdelijk 
waar te nemen.  
 
Verder kreeg in 2012 via de pers opnieuw de 
kwestie rond de bestemming van het oude, 
leegstaande stadhuis aan de Generaal Spoorlaan 
aandacht. Een inwoonster had hiervoor een 
interessante bestemming bedacht, zo meldde zij in 
oktober in De Rijswijkse krant. Juist de PvdA-fractie 
had echter al veel eerder, al in 2004 allerlei plannen 
voor een tijdelijke invulling, tijdens een 
begrotingsdebat, ingediend.. De invulling van het 
oude stadhuis blijft ook het komende jaar de 
aandacht van de fractie houden.  
 
De communicatie met de leden én naar anderen 
Zonder de inspanningen van Max Kommer en 
Gerard Koster als redactie zou u deze Vooruit niet 
kunnen lezen. In 2012 zijn er vier afleveringen van 
de Vooruitverschenen. En dit jaar zullen er 
daarnaast ook enige nieuwsbrieven per mail 
verschijnen. Zéér veel dank allebei. Veel waardering 
ook voor het fotowerk van o.a. Ron Fitz. 
Daarnaast ook veel dank aan de vrijwilligers voor de 
hulp bij het verspreiden van de Vooruit, bij de 
verkiezingscampagnes en bij allerlei andere acties. 
Trouwe bezoekers van de afdelings- vergaderingen 
zoals Rina Huuksloot en Bertram Jonkers wil ik 
hierbij niet onvermeld laten.  
 

 
 
En een ander lid, Cokkie Schoonderwoerd (83) –die 
aan elk Rijswijks lid bij zijn of haar verjaardag zo´n 
aardige partij-verjaardagskaart per post stuurt– wil 
ik hier ook bij name noemen. Ook dat is zorg 
hebben voor communicatie..! 
                                                                                                                      
Tineke Snaterse, 
secretaris 

 
++ * ++ 
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Van de Van de Van de Van de PenningmeesterPenningmeesterPenningmeesterPenningmeester    
Financieel verslag 2012Financieel verslag 2012Financieel verslag 2012Financieel verslag 2012 
 
Financieel gezien was 2012 een positief jaar: extra inkomsten door de opheffing van het regionaal steunpunt 
Haaglanden/Westland zorgden er mede voor dat de reserve van de Rijswijkse PvdA op 31 december 2012 net 
boven de € 12.000 uitkwam. Intensieve campagne-activiteiten lieten het bedrag van de zomerbijeenkomst 
onverwacht hoger worden dan in de begroting was opgenomen maar hierover ontvingen wij begin 2013 een 
compenserende tegemoetkoming. In de post diversen zijn de bankkosten opgenomen.  
 
Ron Fitz 
 
Balans per 31 december 2012 
 

Middelen 2012 2011 

Kas 0,00 0,00 

Betaalrekening 686,39 945.37 

Spaarrekening 11.400,00 9.363,16 

Totaal vermogen 12.086,39 10.308,53 

 

 
Begroting 2013, uitkomsten 2012 en begroting 2012 

 

 Begroting 2013 Uitkomsten 2012 Begroting 2012 

Inkomsten    

Afdracht contributie 1.850,00 1.749,88 1.750,00 

Bijdrage lokale bestuurders 1.700,00 1.364,00 1.700,00 

Overige giften 0,00 50,00 0,00 

Inzameling verkiezingen 0,00 0,00 0,00 

Verkiezingsfonds / eigen reserve 2.500,00 0,00 0,00 

Renten 225,00 178,42 145,00 

Diverse inkomsten 0,00 1.475,38 0,00 

Totale baten 6.275,00 4.817,68 3.595,00                                      

 
Uitgaven    

Bestuurskosten 350,00 424,36 400,00 

Jaarvergadering leden 125,00 150,80 200,00 

Afdelingsvergaderingen 250,00 94,02 300,00 

Nieuwjaarsbijeenkomst 250,00 101,34 250,00 

1 mei/zomerbijeenkomst 200,00 497,59 200,00 

Vooruit 650,00 680,72 650,00 

Website 650,00 250,00 250,00 

Permanente campagne 825,00 400,00 300,00 

Gez. activiteiten andere Afd 200,00 59,80 450,00 

Opvang nieuwe leden 50,00 0,00 100,00 

Verkiezingen 2.500,00 250,00 250,00 

Verjaardagskaarten 125,00 91,50 125,00 

4/5 mei 50,00 0,00 100,00 

Diverse uitgaven 50,00 39,69 20,00 

Totale lasten 6.275,00 3.039,82 3.595,00 
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FractiefacettenFractiefacettenFractiefacettenFractiefacetten    
    

HeHeHeHet eerlijke verhaal en krokodillentranent eerlijke verhaal en krokodillentranent eerlijke verhaal en krokodillentranent eerlijke verhaal en krokodillentranen 

 

In de vorige facetten 
sprak ik vol trots over het 
resultaat dat Jos Bolte als 
wethouder en wij als 
fractie hadden behaald 
op het dossier Stanislas. 
Vooral voor de leer-
lingen en de staf van de 
school was het goed en  
noodzakelijk dat er na 
bijna tien jaar onder-
handelen eindelijk een 
oplossing is die voor alle 
partijen bevredigend is. 
 

In de afgelopen weken heeft zich, u hebt dat 
waarschijnlijk gelezen in de kranten, nogal wat 
over de fractie uitgestort. We hebben geleerd en 
ervaren en .. we zijn er sterker van geworden. 
 

Waarden en eerlijkheid 

Laat ik beginnen bij 12 februari 2013. Marja 
Pelzer heeft na, daar al een vaker over nagedacht 
te hebben, uiteindelijk de knoop doorgehakt en 
de gemeenteraad verlaten. Zij heeft gekozen voor 
haar gezin en haar nieuwe baan. Wij missen 
daardoor haar puntigheid, haar politieke 
sensitiviteit en haar vermogen snel de hoofdzaak 
in een ingewikkeld dossier te zien, in de fractie. 
Erik van der Veer heeft haar plaats ingenomen. 
Erik, altijd al voluit betrokken bij de fractie heeft 
snel zijn draai gevonden.  Leendert Verzijden 
echter, thans onze fractieassistent, is niet ons 
vierde fractielid geworden.  Coskun Yilmaz heeft 
niet zijn zetel achter gelaten toen hij twee weken 
na Marja’s vertrek uit de fractie stapte. En dat 
terwijl hij, net als wij, daarvoor wel heeft 
getekend. 
Een  van de eerlijke verhalen van deze 
fractiefacetten is dus, dat hij handtekeningen zet 
die in dit geval niets waard blijken te zijn. 
 
Beloften breken ..  Al in en vanaf 2011 heeft de 
fractie afgesproken, dat problemen op afdelingen 
zoals die zich hebben voorgedaan, niet iets zijn 
voor de politiek maar voor het management van 
het stadhuis. Feit is ook dat er door de vragen 
van de PvdA veel op het stadhuis in gang is 

gezet. Feit is dat daarmee voor het hoogste 
orgaan van de gemeente de kous af is.  
 
En dat vond de rechter op dit punt ook. De 
getuigenis van Coskun werd niet als een 
toevoegde waarde gezien omdat hij raadslid is en 
omdat hij niet op de afdeling gewerkt heeft waar 
de vrouw voor wie hij getuigde, werkte. Precies 
zoals de fractie hem steeds gezegd had.  
 
De nieuwe burgemeester heeft nu te maken met 
negen geluiden en dat terwijl ons credo toch is 
‘samen sterk’. Wel mooi dat er zeker zestien 
mensen hebben gesolliciteerd naar deze mooie 
baan. 
 
RijswijkBuiten 

De eerste paal zit in de grond! Geslagen in april 
2013. Maanden eerder dan was gepland en 
daarmee zijn wij de tweede gemeente die dat 
voor elkaar krijgt.  Minister Blok van de VVD en 
wethouder Jense van Onafhankelijk Rijswijk 
waren allebei vol lof over … de duurzaamheid 
van de wijk! 
 
RijswijkBuiten wordt een voorbeeldwijk voor 
Nederland als het om duurzaamheid gaat! Een 
uitgangspunt dat in het verkiezingsprogramma 
van de PvdA. (Zelf had ik nogal veel plezier om 
de deurbellen die door een zonnecelletje worden 
aangedreven) In samenwerking met de DSW en 
met bedrijven die onder andere aan leerlingen 
van ROCMondriaan stageplaatsen bezorgen, 
gaan wij ook in deze wijk een voorbeeldige rol 
vervullen als het gaat om werkgelegenheid. 
 
Krokodillentranen  

In de vorige VOORUIT schreef ik dat ‘het wel 
leek alsof alleen wij (de PvdA) ons druk maken 
om kunst en cultuur’. 
En zo is het ook, al wekken partijen als SP, VVD 
en Gemeentebelangen nu op hun sites of in hun 
advertenties, de idee dat ‘iets hebben voorkomen’ 
het zijn krokodillentranen. Allereerst de VVD. Er 
wordt niet gezegd wat of waar of hoeveel en al 
zeker niet HOE dan wel. Wel is er nu, tegen het 
het coalitieakkoord in, een gat in de begroting, 
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veroorzaakt door een partij die zegt te staan voor 
‘solide boekhoudingen’. Wel me dunkt… 
GB en SP hebben geen inhoudelijke voorstellen. 
Het lijkt zoals Wil van Nunen in haar stuk al 
schrijft, er vooral op dat zij slechts op Welzijn 
willen bezuinigen (zonder argumenten.. ‘er 
wordt teveel vergaderd..’) hoewel daarmee wordt 
afgebroken wat in het belang is van Rijswijk en 
veel Rijswijkers. 
 
Zwembad De Schilp en andere gemeentelijke 
nutsgebouwen 

In het kader van de accommodatienota worden 
onderzoeken gehouden hoe voorzieningen en 
vooral locaties, behouden kunnen blijven tegen 
eenzelfde prijs. Zoals u weet zijn vaak gekozen 
oplossingen ‘privatiseren’. De Rijswijkse PvdA is 
daar niet perse tegen maar zeker ook niet perse 
voor. Al dit soort maatregelen moet wel voor de 
gebruikers tot bijvoorbeeld betere openingstijden 
of in andere zin betere service leiden; in ieder 
geval niet tot verslechtering. Uiteraard moet de 
arbeidssituatie voor het personeel ook 
gewaarborgd zijn. Kortom, genoeg reden om de 
wethouder Jense te vragen wat op dit moment de 
stand van zaken is en de raad te betrekken bij het 
formuleren van randvoorwaarden. Jense heeft 
dat toegezegd 
 
Hoornbrug en de fietsers 

De afgelopen maanden is een aantal keren over 
de Hoornbrug gesproken. Inmiddels ligt er een 
plan in de inspraak. Door de inbreng van de 
PvdA is er in het hele ontwerpproces veel 
aandacht voor de situatie voor fietsers en 
langzaam verkeer. Fietsers moeten, al lijkt het 
een mooie, een lus van bijna 300 meter fietsen. 
Maar zoals ik al eerder Tweette ‘je moet lang 
zoeken wil je iets tegen deze brug hebben’. 
In het verlengde van de brug wordt de Haagweg 
eenbaans. De PvdA in Den Haag en hier in 
Rijswijk pleitten daar allang voor. U zult 
begrijpen dat ik zeer tevreden zijn we met deze 
ontwikkeling.  
Daarover volgende VOORUIT meer. 
 
In de grote Metropool als kleinere gemeente 

Hoe moeilijk is ‘samen sterk’ in de praktijk 
brengen? Wel, in de metropoolontwikkeling valt 
dat niet mee. 
Tussen de net iets meer dan twintig gemeenten 
speelt er natuurlijk van alles. Uiteraard speelt het 
vraagstuk van de eigen identiteit van de verschil-

lende gemeenten en het idee dat Den Haag en 
Rotterdam ‘het wel even samen uitmaken’. Er 
liggen inmiddels al vele dossiers ter bespreking 
voor de diverse raden. Ter beoordeling lijken we 
af te stevenen op zo snel mogelijk zorgen dat er 
door het hele gebied geregeld kan worden dat er 
afstemming is met al het openbaar vervoer (de 
zogenaamde vervoersautoriteit).  
Juist deze week spraken we met de collega’s van 
Leidschendam / Voorburg af dat de PvdA pal zal 
gaan staan om ook Groen en Ruimtelijke 
ordening in Metropoolverband vast te leggen. 
Wil van Nunen zit in een werkgroep van de 
gemeente, dus u kunt haar altijd met vragen 
bestoken of om advies vragen. 
 
Samenwerking met… Delft? 

Het college gaf deze maand een inzicht in op 
welke terreinen wij allemaal al met Delft samen-
werken. Samenwerken is het toverwoord; 
fuseren is wat Rijswijk betreft niet aan de orde. 
Als dat niet aan de orde is dan is de vraag van de 
PvdA, maar als we dan op sommige terreinen 
goed samenwerken met andere gemeenten 
waarom zouden we dan die contacten niet ook 
versterken? En bovenal: moet je niet eerst goed 
in beeld hebben waarom je met Delft samen-
werkt als je niet eerst hebt onderzocht, waarom 
met anderen niet? Diezelfde inzet hebben de 
collega’s van Leidschendam / Voorburg. 
Zoals we echter constateren: Leidschendam / 
Voorburg  kijkt tot verbazing van de PvdA vooral 
naar Voorschoten en Wassenaar en Rijswijk 
vooral naar Delft. Wij zullen de komende 
debatten meer op die basisvragen ingaan. 
 
Verkiezingen 

Zoals u weet voeren wij permanent campagne 
omdat wij graag uw mening willen weten. Wat 
wilt u voor de komende jaren? Tegen welke 
problemen loopt u op?Waar vindt u dat de 
politiek aan zou moeten werken? Wij blijven 
volop canvassen en uw mening vragen maar op 
onze twitteraccounts, 06’s en op onze site maar 
ook gewoon per telefoon of bij ons thuis: wij 
horen u graag. 
 
Yvonne Hagenaars 
Fractievoorzitter 
 

Wonen, werken en welzijn voor iedereen



 
 
 
 

Pagina 11 

 
Vooruit 

 

jaargang 2013, nummer 2  
 

TTTTerug bij ‘af’erug bij ‘af’erug bij ‘af’erug bij ‘af’
  

Op 26 maart werd de 
Nota Herijking 
Subsidiekader in de 
gemeenteraad 
besproken. Het 
beloofde vooraf al 
een spannend debat 
te worden. 
 
Ruim een jaar eerder, 
in november 2011, 
had de VVD bij de 
behandeling van de 
nieuwe begroting 
voor 2012 om een 

herijking van het huidige subsidiekader gevraagd. 
De VVD, maar ook Onafhankelijk Rijswijk (OR) en 
Gemeentebelangen Rijswijk (GBR) wilden graag de 
gemeentesubsidies aan kunst, cultuur en 
welzijnsactiviteiten voor jong en oud eens tegen het 
licht houden om te beoordelen in hoeverre ze nog 
nuttig en noodzakelijk zijn. 
In de vraag van de VVD (maar ook uit schriftelijk 
ingediende vragen op een ander moment) zat 
expliciet de ondertoon dat de kunst-, cultuur- en 
welzijnssector wel met minder overheidsgeld toe 
kon en dat instellingen meer markt- en 
ondernemings-gericht moesten werken. Maar de 
vraag was naar een herijking van het beleid. 
 
Voor de PvdA-fractie en ook GroenLinks hoefde 
deze fundamentele discussie over een nieuw 
subsidie-kader niet zo nodig maar aangezien een 
meerderheid van de raad de vraag van de VVD 
steunde, ging het college bij monde van wethouder 
Wim Mateman (Jos Bolte was op dat moment 
herstellende van een dotteroperatie) akkoord. Na 
zijn terugkomst ging onze wethouder Jos Bolte met 
de opdracht aan de slag. Natuurlijk wist de PvdA-
fractie al langer dat enkele partijen, gezien hun 
politieke uitgangspunten, moeite zouden hebben 
met de handhaving van het bestaande kader. 
 
Het proces 

Daarom is het college in 2012 een zorgvuldig proces 
gestart, dat tot een nieuwe herijkingsnota moest 
leiden. Drie uitgangspunten vormden de pijlers 
onder de uiteindelijke nota: 

• de herijking van het subsidiekader, zoals 
door de gemeenteraad gevraagd, 

• de handhaving van het bestaande 
voorzieningenniveau, zoals in hetcoalitie-
akkoord van 2010 is afgesproken; 

• een bezuinigingsopdracht van 200.000 
Euro, zoals vastgesteld in de begroting voor 
2013 en volgende jaren. 

 
De raadsleden zijn royaal en veelvuldig  bij het 
proces betrokken. In september 2012 vond een 
consultatiebijeenkomst plaats met maatschappelijk 
/ culturele instellingen, waarbij raadsleden als 
toehoorder aanwezig waren. Daarna is er met de 
Raad aan de hand van stellingen een avond 
gebrainstormd over het herijken van het 
subsidiebeleid. Deze input is ambtelijk weer 
verwerkt in de Nota, die in februari 2013 als 
Collegevoorstel naar de raadsleden is gestuurd. Kort 
daarna vond nog een inspreekavond plaats op het 
stadhuis voor de instellingen, waarop zij in bijzijn 
van raadsleden konden reageren op het 
Collegevoorstel.  
 
De inhoud 

Tot zover de procedurele kant. Nu het inhoudelijke 
verhaal. 
Wethouder Jos Bolte heeft van het begin af aan 
duidelijk gemaakt, dat hij ‘liever niet met dit 
Collegevoorstel’ was gekomen. Want ja, er worden 
in de nota pijnlijke keuzes gemaakt op basis van de 
bovengenoemde drie peilers. Het was in de praktijk 
een bijna onmogelijke opdracht, omdat je bij 
voorbaat weet, dat je geen enkele fractie met de 
uitkomst van de nota echt tevreden kunt stellen. 
Zo kregen in de Nota de meeste vrijwilligers-
organisaties een bezuiniging van 10% opgelegd 
vanaf 2014 met een uitschieter van 25% voor de 
Ouderenbonden en de Scoutingverenigingen. 
Grote instellingen als Trias, de schouwburg en de 
bibliotheek zijn al in een eerder stadium fors op 
hun budget gekort en zouden ook vanaf 2014 te 
maken krijgen met een bezuiniging. En twee 
instellingen krijgen helemaal geen bijdrage van de 
gemeente meer. 
 
De kritiek van de fracties bij de behandeling van de 
nota in het Forum op 5 maart vloog alle kanten op. 
De VVD en in het kielzog daarvan OR vonden, dat 
de nota alleen maar een opsomming was van 
‘kaasschaaf-bezuinigingen’ en zeker niet de 
herijking die zij voor ogen hadden, het CDA was 
van mening dat de nota te weinig hervorming en 
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vernieuwing uitstraalde en GBR gebruikte de nota 
vooral om haar voortdurende en ongefundeerde 
kritiek op Stichting Welzijn Rijswijk (SWR) weer 
eens flink te uiten. Het lijkt wel of die fractie een 
vete aan het uitvechten is met Welzijn Rijswijk, 
terwijl die organisatie geweldig uitvoerend werk 
doet voor heel veel doelgroepen met name de 
zwakkeren in ons Rijswijk. Voor onze fractie was 
deze nota in grote lijn ook het maximale resultaat 
van wat haalbaar was gezien de opdracht, die de 
wethouder had meegekregen van de Raad. 
Overigens heeft de PvdA-fractie de wethouder wel 
voorgesteld om enkele wijzigingen te overwegen in 
de percentages bezuinigingen voor de vrijwilligers-
organisaties ten gunste van de Scouting en 
Ouderenbonden. De fractie is er wel trots op dat 
deze nota het voorzieningenniveau van Rijswijk op 
een behoorlijk niveau zou handhaven in een tijd, dat 
veel gemeenten om ons heen bezig zijn met een 
forse afbraak van cultuur en welzijn.  
 
Het debat 

Het debat werd ‘hard’ gespeeld in de Raad van 26 
maart. Het was al in de eerste termijn van het debat 
duidelijk dat veel fracties dit Collegevoorstel niet ver 
genoeg vonden gaan (VVD, OR, CDA) of dat men 
vond dat verkeerde keuzes waren gemaakt (GBR). 
Kortom de reacties vormden net als in de 
Forumdiscussie een ‘bonte lappendeken’ met 
weinig oog voor hoe we het subsidiebeleid 
gezamenlijk opnieuw konden vormgeven.  
Het leidde er uiteindelijk toe dat van de 
coalitiepartijen alleen de VVD het College (lees 
wethouder) min of meer dwong om met een nieuwe 
herijkingsnota te komen en de voorliggende nota 
alleen als een bezuinigingsoperatie te beschouwen. 
Een onmogelijke vraag uiteraard omdat daarmee het 
fundament onder de hele nota werd weggeslagen. 

Hier kon het College uiteraard niet in meegaan. De 
wethouder heeft de VVD meermaals voorgehouden 
dat hun politieke statement helder was, dat zij 
daarom nu met de nota zouden kunnen instemmen 
en desgewenst op een later moment daar op zouden 
kunnen terugkomen.  
 
U raadt het waarschijnlijk al: het Collegevoorstel 
werd weggestemd door oppositiepartijen GBR, 
D66, SP, GroenLinks en ook onze coalitiepartner 
VVD. Daardoor blijft het huidige beleid dus 
ongewijzigd, maar werd ook een gat in de begroting 
geslagen van 200.000 euro! Daar is de VVD dus 
ook verantwoordelijk voor. 
 
We blijven als fractie met veel vragen zitten, vooral 
richting de VVD-fractie. Waarom heeft de VVD in 
het lange voortraject naar de nota nooit 
alternatieven voor een nieuw subsidiebeleidskader 
aangedragen? Waarom heeft de VVD in de weken 
tussen de discussie in het Forum en in de Raad niet 
het contact met coalitiepartners gezocht om er 
samen uit te komen?   
 
Op de website van de VVD staat dat de partij altijd 
een consistent standpunt heeft ingenomen over 
subsidiebeleid en zich niet laat leiden door de waan 
of emotie van de dag. Wat dat consistente standpunt 
precies inhoudt is mij niet helder geworden, behalve 
dat het Collegevoorstel niet ver genoeg ging. 
Jammer en ook betreurenswaardig dat op landelijk 
niveau de VVD en PvdA elkaar wel punten gunnen 
om er samen sterker uit te komen, maar dat deze 
constructieve houding de VVD in Rijswijk blijkbaar 
op dit moment niet heeft. 
 
Wil van Nunen 
PvdA-raadslidRaadslid 

 
 

Voorlopig ontwerp HoornbrugVoorlopig ontwerp HoornbrugVoorlopig ontwerp HoornbrugVoorlopig ontwerp Hoornbrug        
  

 

Afgelopen periode is de Hoornbrug weer onderwerp 
van gesprek in de gemeente. Zo was er op 18 
februari jl. een inloopavond voor de omwonenden 
en belangstellenden en kreeg de gemeenteraad op 
12 maart jl. het concept voorlopig ontwerp van de 
nieuwe Hoornbrug gepresenteerd. 
 
Een artist impression van dit voorlopg ontwerp laat 
een nieuwe verhoogde Hoornbrug met vier aparte 
bruggen te zien. Er komt een brug voor het 
tramverkeer, een aparte brug  voor het fietsverkeer 
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en twee aparte bruggen voor de twee rijbanen met 
aan beide zijde een voetpad. Het geheel sluit weer 
aan op een geheel nieuw ingerichte Haagweg. 
  

 
Concept ontwerp Hoornbrug – Arcadis februari 2013 
 
Een stukje geschiedenis 

De provincie Zuid-Holland, Stadsgewest 
Haaglanden en de gemeente Rijswijk werken 
samen aan het vernieuwen van de Hoornbrug. Dat 
is nodig want in de huidige situatie levert de 
Hoornbrug een conflict op tussen het tramverkeer, 
auto’s en fietsers en de scheepvaart. Als de brug 
openstaat zorgt dit voor tijdverlies voor reizigers per 
tram, auto en fiets. Mede daarom is besloten om 
een nieuwe vaste brug te ontwerpen die hoger is 
dan de oude. Hierdoor hoeft de brug niet meer open 
en heeft iedereen een onbelemmerde doorgang. 
 
Een in 2010 uitgevoerde studie naar mogelijke 
verbeteringen voor de doorstroming over en onder 
de Hoornbrug leverde uiteindelijk drie alternatieven 
op die verder zijn uitgewerkt. De drie alternatieven 
waren een half verhoogde beweegbare brug, een 
verhoogde vaste brug en een aquaduct. 
 

Van de drie alternatieven blijkt een vaste brug het 
meest interessant. De vaste brug is hoger dan de 
huidige brug en krijgt een doorvaarthoogte van 6,6 
meter. Het conflict tussen scheepvaart en tram 
wordt hiermee opgelost. Een vaste brug is technisch 
het minst complexe alternatief en daarom de minst 
kostbare variant (een tunnel is ook in het onderzoek 
meegenomen.) Daarbij nemen de jaarlijkse, 
operationele kosten voor de brug sterk af doordat er 
geen bediening meer plaatsvindt. 
 
Nu verder 

Op basis van deze rapportage en een aanvullend 
verkeerskundig onderzoek is door het bestuur van 
de drie partijen (provincie Zuid-Holland, 
Stadsgewest Haaglanden en de gemeente Rijswijk) 
afzonderlijk besloten de vaste brug als voorkeurs-
variant uit te werken. Deze is de afgelopen periode 
gepresenteerd aan de omwonenden en de 
gemeenteraad. Uit deze presentatierondes zijn de 
nodige vragen gekomen die momenteel verder 
worden bekeken en uitgewerkt, maar over het 
algemeen waren de geluiden voor een vaste hoge 
brug positief. Momenteel worden de concept-
ontwerp tekeningen technisch verder uitgewerkt 
waarna de aanvraag omgevingsvergunning ter 
inzage komt te liggen op het stadhuis. 
 
Natuurlijk zal de PvdA fractie het proces zeer 
nauwkeurig blijven volgen en waar nodig kritische 
vragen blijven stellen aan de wethouder, in het 
belang van de gebruikers en omwonenden van de 
Hoornbrug. De PvdA fractie ziet het geheel als een 
goede verbetering van de huidige verkeerssituatie 
rondom de Hoornbrug. 
 
Erik van der Veer, 
Raadslid 

    

++ * ++ 
 

Doe mee aan de campagne ...........Doe mee aan de campagne ...........Doe mee aan de campagne ...........Doe mee aan de campagne ...........    
Het Campagneteam is momenteel druk bezig met de voorbereidingen van de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Wil je meedoen, meld je dan aan!! Het gaat er niet om dat je véél 
doet maar dat je iets wil doen voor de campagne. 
Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn:  

• Canvassen in gesprek met burgers huis-aan-huis  

• Folderen op straat, 

• Folderen van huis-aan-huis, 

• Bemannen van een stand, 
 
Bel 06-51505989 of mail erik.pvdarijswijk@gmail.com om je aan te melden! Voor vragen en/of ideeën kun je 
natuurlijk ook bij hen terecht!    
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Van de wethouderVan de wethouderVan de wethouderVan de wethouder    

Lokale politiek is niet altijd eenvoudig    
 

Het is niet altijd 
gemakkelijk om 
duidelijk te maken dat 
ook de lokale politiek 
soms ingewikkeld in 
elkaar zit. En mensen-
werk is, waarbij 
onverwachte tegen-
stellingen soms tot 
vervelende beslissingen 
en situaties kunnen 
leiden.  
 

Ik denk daarbij in de eerste plaats aan het feit dat we 
afscheid hebben moeten nemen van Cosken Yilmaz 
als raadslid voor de PvdA. Dit als gevolg van een 
slepende kwestie waarvan de kern is dat hij in strijd 
met gemaakte afspraken binnen de fractie zich met 
een bepaalde zaak bleef bezig houden. Als een 
individueel raadslid bewust tegen de afspraken 
binnen de fractie handelt, is er natuurlijk een 
probleem. Deze situatie escaleerde zodanig, dat 
Yilmaz met name Yvonne Hagenaars als 
fractievoorzitter maar ook mij in e-mails op onheuse 
manier bejegende. Geprobeerd werd dit met behulp 
van medewerkers van het Centrum voor Lokaal 
Bestuur tot een werkbare oplossing te brengen. 
Tijdens dit lopende bemiddelingsproces en voordat 
er zelfs maar voorstellen konden worden gedaan 
besloot Yilmaz echter als zelfstandig raadslid verder 
te gaan en de band met de PvdA te verbreken. Hij 
koos er daarbij bewust voor een aantal e-mails aan 
onder andere de pers te sturen, die natuurlijk niet 
het volledige beeld van de zaak weergaven. Bewust 
dus om de PvdA en enkele mensen te beschadigen. 
Zeer triest omdat kandidaten van de PvdA ervoor 
tekenen om hun zetel op te geven als zij zich niet in 
de lijn van de fractie kunnen vinden. Triest ook 
omdat iemand met wie je samen hebt gestreden in 
het belang van de PvdA-achterban op zo’n 
destructieve manier vertrekt. En er vandoor gaat met 
een raadszetel die de PvdA op grond van het  

verkiezingsprogramma had verdiend. Ook nog een 
kwestie van zetelroof dus. 
 
Een totaal andere situatie waaruit blijkt dat lokale 
politiek niet altijd eenvoudig is deed zich voor bij de 
behandeling van een voorstel van het college van 
burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad 
om tot een aanpassing (“herijking”) van het 
subsidiebeleid te komen. Elders in deze Vooruit gaat 
Wil van Nunen daar dieper op in. Het ingewikkelde 
zit er volgens mij in, dat dit een onderwerp is waar 
vrijwel geen politieke fractie hetzelfde over denkt. 
Juist daarom is er een langdurig en zeer zorgvuldig 
proces gevolgd waarbij maatschappelijke 
organisaties en de gemeenteraad op diverse 
momenten zijn betrokken. Vooraf stond vast dàt een 
aanpassing van het subsidiebeleid gewenst was, 
maar ook dat op grond van het coalitie-akkoord het 
voorzieningenniveau zoveel mogelijk gehandhaafd 
moet blijven. Daar kwam nog bij dat bij de 
begrotingsbehandeling is vastgesteld dat er 
200.000 euro op subsidies vanaf 2014 moest 
worden bezuinigd. Aan al die voorwaarden voldeed 
het collegevoorstel, maar desondanks ging het 
voorstel volgens een aantal fracties om verschillende 
argumenten niet ver genoeg. Los van de VVD 
hadden ook de andere coalitiepartijen kritiekpunten 
op het voorstel. Maar uiteindelijk stemde de VVD 
samen met de oppositie tégen het collegevoorstel. 
Daardoor blijft het subsidiebeleid ongewijzigd, maar 
ook werd de bezuiniging van 200.000 euro 
daarmee ongedaan gemaakt. Dat betekent een gat in 
de begroting voor in elk geval 2014. De 
gesubsidieerde organisaties die met een bezuiniging 
te maken zouden krijgen zullen begrijpelijkerwijs 
tevreden zijn. Maar dat een coalitiepartij tegen een 
dergelijk belangrijk voorstel met financiële 
consequenties stemt, dát maakt ook lokale politiek 
op zijn zachtst gezegd soms niet eenvoudig……. 
 
Jos Bolte, 
Wethouder voor onder andere Ouderenbeleid 
april 2013 

 
++ * ++ 
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PvdA RijswijkPvdA RijswijkPvdA RijswijkPvdA Rijswijk::::    verkiezingsprogramma 2014verkiezingsprogramma 2014verkiezingsprogramma 2014verkiezingsprogramma 2014----2018 2018 2018 2018  

 
Het verkiezingsprogramma voor de gemeente-
raadsverkiezing 2014    wordt voorbereid  door  een 
commissie die door het bestuur is ingesteld en 
bestaat uit  Hans Simons, Gerard Koster en Leendert 
Verzijden. Deze commissie is  bezig met het 
vormgeven van het verkiezingsprogramma. Door  de 
ledenvergadering van 28 februari 2013 is het eerste 
concept dat de commissie  geprodu-ceerd heeft 
overgenomen als startpunt voor het proces om te 
komen tot een breed gedragen en actueel 
verkiezingsprogramma. In de vorige VOORUIT heeft  
u dit eerste concept-programma  kunnen lezen. 
Inmiddels hebben een aantal leden gereageerd op dit 
concept en aanvullende voorstellen gedaan of 
wijzigingen voorgesteld, daar zijn we blij mee.  Alle  
opmerkingen die ons  bereiken worden zorgvuldig 
bekeken en als dat mogelijk is ingepast in het 
verkiezingsprogramma. Het  programma groeit dus  
gestaag door.   
 
De commissie heeft de fractie en de wethouder 
uitgenodigd om hun bijdrage eraan te leveren en bij 
deze doen we nog een keer een oproep aan alle 
leden om mee te denken en voorstellen te doen. Kijk 
de vorige VOORUIT er nog maar eens op na, en 
stuur ons uw bevindingen. Het hoeft geen 
doorwrocht  stuk te zijn met een enkele opmerking  
of hartekreet  kunnen we ook ons voordeel doen. Als 
iemand dat graag wil kan deze van de huidige  stand 
van zaken kennisnemen door een mailtje te sturen 
naar PvdARijswijk@xs4all.nl  dan nemen we contact 

met u op, of sturen u direct  het nieuwste concept 
toe. Op dit mailadres kunt u ook uw reactie kwijt. 
Kunt u niet via  e-mail reageren dan kunt u een 
briefje sturen naar: Verkiezings-programma PvdA, 
Delftweg 13, 2289 AH  Rijswijk.   
 
Het bestuur bestudeert op dit moment een voorstel 
om met een geavanceerde internet  “Tool” een 
breder publiek te bereiken om hen te vragen wat zij 
belangrijk vinden voor het beleid van de gemeente in 
de komende raadsperiode, en de verwachtingen van 
de rol van de PvdA daarbij. Deze “Tool” wordt ons 
aangereikt door de landelijke PvdA organisatie.  Als 
daar mee in zee wordt gegaan zal u dat als lezer van 
de VOORUIT niet ontgaan. 
 
Het eindresultaat van het proces is een laatste 
concept dat door een algemene ledenvergadering  na  
deze zomer van de Partij van de Arbeid te Rijswijk zal 
worden vastgesteld en zelfs op dat moment kunnen 
er nog amendementen worden ingediend. U begrijpt, 
u heeft alle kansen op invloed op het eindresultaat , 
maar het liefst zien  we uw opmerkingen zo vroeg 
mogelijk tegemoet. 
 
Met solidaire groet, namens de commissie 
verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart  2014 
(afgekort PC), 
 
Leendert Verzijden

 
++ * ++ 

    

Uw bijdrage voor het verkiezingsfonds gevraagdUw bijdrage voor het verkiezingsfonds gevraagdUw bijdrage voor het verkiezingsfonds gevraagdUw bijdrage voor het verkiezingsfonds gevraagd     

 
Gewaardeerde partijgenoten! 
 
De afdeling (bestuur, fractie en leden) willen zich sterk maken voor een goed resultaat bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Het moet en kan beter dan in 2010.  
Al dit jaar, maar zeker ook begin volgend jaar, zal daarvoor flink campagne worden gevoerd. 
 
Het zal u duidelijk zijn. Om dat allemaal te bereiken is er geld nodig. We hebben hiervoor ook al een ‘reservepotje’ 
opgebouwd maar dat is zeker niet genoeg.  
 
Daarom doen wij een beroep op u bij te dragen aan het verkiezingsfonds. 
 
Ons gironummer is 510249 t.n.v. Penningmeester PvdA Rijswijk te Rijswijk. Graag daarbij vermelden: t.b.v. 
verkiezingsfonds.  
Bij voorbaat dank, namens allen. 
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Landelijke Voedselactie op zaterdag 11 mei 2013Landelijke Voedselactie op zaterdag 11 mei 2013Landelijke Voedselactie op zaterdag 11 mei 2013Landelijke Voedselactie op zaterdag 11 mei 2013    

Rijswijkse PvdA doet mee Rijswijkse PvdA doet mee Rijswijkse PvdA doet mee Rijswijkse PvdA doet mee     
In Nederland gooien consumenten jaarlijks voor 4,4 miljard euro aan voedsel weg. In Amsterdam alleen al worden 
per dag 20.000 broden weggegooid. Vaak is het eten nog goed. Tegelijkertijd zien we dat het aantal mensen dat 
het Leger des Heils, een voedselbank of een blijf-van-mijn-lijf huis bezoekt toeneemt. Op basis hiervan is het idee 
ontstaan om op zaterdag 11 mei a.s. een voedselinzamelingsactie te organiseren voor de goede doelen 
organisaties: het Leger des Heils, de voedselbank en de blijf-van-mijn-lijf-huizen.  
 
De Rijswijkse PvdA geeft gehoor aan de oproep van de landelijk PvdA en gaat  op zaterdag 11 mei voedsel 
inzamelen voor de voedselbank in Rijswijk. De voedselbank Rijswijk heeft momenteel 110 cliënten die wekelijks 
een voedselpakket komen ophalen, en helaas groeit hun  aantal nog steeds. 
 
Uiteraard realiseren we ons dat het een gevoelig onderwerp is. Echter de gevolgen van de crisis zijn voor groepen 
mensen een feit. Gelet op dat gegeven gaat het er volgens ons nu om hoe we mensen concreet kunnen helpen. Dit 
initiatief zou daaraan kunnen bijdragen. 
 
Wat gaan wij doen als Rijswijkse PvdA 

Aan de hand van een boodschappenlijst vragen we het winkelend publiek om een extra artikel te kopen en dit te 
bestemmen voor de voedselbank. Daarbij maakt het niet uit of dit A-merken of huismerken zijn. Alles is welkom! 
De volgende (houdbare) artikelen ziet de voedselbank heel graag omdat ze vaak ontbreken in het wekelijkse 
pakket: 
 
pasta en/of rijst  pastasauzen  olijf- / zonnebloemolie 
suiker  groenten in blik of pot fruit in blik of pot 
vlees in blik of pot vis in blik of pot  soep 
koffie / thee  ontbijtgranen  bloem  
zoet broodbeleg  vruchtensap  limonadesiroop   
tandpasta  zeep  deodorant  
schoonmaakmiddelen wasmiddelen  luiers 
 
Maar natuurlijk kunt U als lid van de Rijswijkse PvdA deze actie ondersteunen. Door aankoop van bovenstaande 
artikelen dan wel door een financiële bijdrage te storten op giro: 510249 t.n.v. penningmeester PvdA afd. Rijswijk 
o.v.v. voedselbank Rijswijk. 
 
Uw artikelen worden desgevraagd opgehaald door een van de vrijwilligers van de Partij van de Arbeid.   
 
Natuurlijk zoeken wij ook nog vrijwilligers die op zaterdag 11 mei een uurtje bij een supermarkt willen staan om 
het voedsel in te zamelen onder het winkelend publiek. Informatie over of aanmelden als vrijwilliger kan op e-mail: 
rijswijk@pvda.nl of op telefoonnummer: 06-51595089 
 
Fractie en bestuur spreken de hoop uit dat deze actie een mooi resultaat zal opleveren voor de voedselbank 
Rijswijk 
 
Erik van der Veer 
M: 06-51595089 
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MutatieMutatieMutatieMutaties ledenbestands ledenbestands ledenbestands ledenbestand    
Er werden tot 15 april geen nieuwe leden ingeschreven. Vier leden moesten worden uitgeschreven. 

Yilmaz C. Dhr. Bertha von Suttnerstraat 30 2286 AE geroyeerd 

Galie T Dhr. Karel Doormanlaan 236 2283 BA opgezegd 

Zwart P. Dhr. Thierenskade 92 2282 XW      opgezegd 

Idrissi H Mw. Vermiljoenstraat 39 2284 GT opgezegd 
 

De afdeling telde per 10 februari 202 leden 
 
 
 

++ * ++ 
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Gegevens Rijswijkse PvdA 
Opgericht 28 maart 1909 

 

Afdelingsbestuur    
Voorzitter: 
Ronald Bellekom, Watermunt 4, 2285 JP 
� 3966118, ���� rtmbellekom@zonnet.nl  
 
Secretaris: 
Tineke Snaterse, Leeuwendaallaan 11, 2281GJ  
� 3993686 , ���� tineke.snaterse@kpnplanet.nl 
Penningmeester: 
Ron Fitz, Min. Talmalaan 71, 2285 EC 
� 3946770, ���� zin4t@ziggo.nl 
Bestuursleden: 
Gerard Koster, Dr. v.d. Knaaplaan 22, 2283 CX  
� 3960463, ����gcmkoster@hotmail.com 
Henk v. Sluijsdam, Karel Doormanln. 115, 2283 AK 
� 0624811348, ����h.sdm@kpnmail.nl 
 

 Gemeenteraadsfractie 
Waldeck Pyrmontln 46, 2281 VM  Rijswijk 
 
Fractievoorzitter: 
Yvonne Hagenaars, Geestbrugweg 39, 2281 CD  
� 3906004, ���� yvonnehagenaars@casema.nl 
Leden: 
Wil van Nunen, Waldeck Pyrmontln 46, 2281 VM  
� 0613097478, ���� w.vannunen@planet.nl 
Erik v.d. Veer, Prunuskade 45, 2282 DX  
� 0651595089, ���� evanderveer.pvda@wxs.nl 
Fractievolger / assistent: 
Leendert Verzijden, Delftweg 13, 2289 AH  
� 3030325, ���� leendert@verzijden.demon.nl 
 
Wethouder Sociale Zaken, Welzijn, Onderwijs en 
Zorg 
Jos Bolte, Van Vredenburchweg 599, 2284 TE  
� 3936267, � jeebee@ziggo.nl 

 
Gironummer afdeling: 510249 t.n.v. penningmeester PvdA Rijswijk 
 
���� rijswijk@pvda.nl 
 
website: WWW.RIJSWIJK.PVDA.NL, ���� webmaster.pvdarijswijk@gmail.com 
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