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Dit is wat we doen. Dit is waar we trots op zijn...Dit is wat we doen. Dit is waar we trots op zijn...Dit is wat we doen. Dit is waar we trots op zijn...Dit is wat we doen. Dit is waar we trots op zijn...    
 

De Partij van de Arbeid doet wat nodig is. In lastige tijden werken we aan het Nederland van ná de crisis. Een 
sterker en socialer land. Waar goede en betaalbare zorg gegarandeerd is. Waar ieder kind naar school kan om het 
beste uit zichzelf te halen. Waar jong en oud een goede baan hebben voor een fatsoenlijk salaris.  

Doen wat nodig is. Dat is in een verantwoord tempo zorgen dat we niet meer uitgeven dan we binnenkrijgen. Dat 
is de economie en werkgelegenheid aanjagen met geld dat op de plank ligt bij verzekeraars en pensioenfondsen, 
niet door geld uit te geven dat we niet hebben. Dat is een volgende crisis voorkomen, door banken en 
aandeelhouders weer dienstbaar te maken aan de samenleving en niet slechts aan zichzelf.  

Dat gaat niet van vandaag op morgen. En doen wat nodig is gaat ook niet zonder pijn. Van veel mensen vragen 
we een bijdrage. Maar we ontzien mensen met een smalle beurs en vragen wat meer van de hoogste inkomens. 
Dat inleveren nooit leuk is, snappen we. Maar ons land heeft niks aan mooie praatjes dat alles bij het oude kan 
blijven. We mogen van de politiek verwachten dat er samengewerkt wordt. In het belang van Nederland.  

Doen wat nodig is. Alleen zo maken we Nederland sterker en socialer.  
    

Doen wat nodig is....Doen wat nodig is....Doen wat nodig is....Doen wat nodig is....    

Dat is de economie en werkgelegenheid aanjagen 

Teveel mensen zitten zonder werk. Dat lossen we niet op door geld uit te geven dat we niet hebben. We jagen de 
economie aan door verzekeraars en corporaties te laten investeren in hypotheken en in de bouw. Zo brengen we 
de motor van de economie weer op gang. Zo scheppen we banen.  

• De bouw als motor van de economie jagen we aan. Verzekeraars en corporaties investeren miljarden in 

de woningmarkt. BTW op onderhoud naar 6 procent  

• Jongeren mogen langer studeren in tijden van crisis. Jongerenwerkloosheid is topprioriteit  

• Vakbonden, bedrijven en de overheid slaan de handen ineen om per sector duizenden banen te scheppen  

 
Dat is zekerheid bieden. Voor vandaag en morgen 
Goed onderwijs voor onze kinderen is onze boterham van morgen. Daarom blijven we investeren in ons 
onderwijs. Wie vast werk verricht verdient een goede aanstelling. We maken een einde aan het misbruik van 
flexcontracten en bieden mensen met een beperking een baan tussen de collega’s. De zorg organiseren we dichter 
bij mensen. In de buurt. Voor professionele zorg blijft de dokter of verpleegkundige verantwoordelijk. Voor hulp 
bij het huishouden of vervoer vragen we een grotere bijdrage van familie en vrienden. Zo zorgen we voor goede en 
betaalbare zorg. Nu en in de toekomst.  

• We investeren in onderwijs. In betere leraren, in de kwaliteit van het onderwijs, in behoud van kleine 

scholen. 3000 leraren die nu thuiszitten bieden we een baan  

• De WW en het ontslagrecht staan als een huis. Doorgeslagen flexibilisering wordt eindelijk aangepakt en 

mensen met een beperking krijgen een echte baan met quota als stok achter de deur  

• Er komen 2000 wijkverpleegkundigen bij. Professionele zorg garanderen we vandaag en morgen  

 
Dat is de rekening van de crisis eerlijk verdelen 

Inleveren is voor niemand leuk. Des te belangrijkeris het dat de bijdrage die we van mensen vragen naar 
draagkracht is. Met de crisisheffing vragen we een extra bijdrage van de allerhoogste inkomens. Ouderen met 
alleen AOW, alleenstaande ouders met een klein inkomen en de minima worden ontzien.  

• Eindelijk wordt er meer gevraagd van topinkomens. Banken & bonussen leggen we aan banden  

• Hoge inkomens dragen meer bij door bv. 68% tarief, laagste inkomens ontzien we  

• Honderd miljoen ter bestrijding van armoede onder kinderen  

• Minima en ouderen met alleen AOW krijgen er tot 100 euro bij 
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Van het bestuurVan het bestuurVan het bestuurVan het bestuur    
 

Procedure tijdeProcedure tijdeProcedure tijdeProcedure tijdens vergadering vaststelling kandidatenlijst ns vergadering vaststelling kandidatenlijst ns vergadering vaststelling kandidatenlijst ns vergadering vaststelling kandidatenlijst 

gemeenteraadgemeenteraadgemeenteraadgemeenteraad    

Op 21 november vanaf 19.30 stellen we in een ledenvergadering het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst 
vast voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. De convocatie en vergaderstukken zijn in de week van 4 
november op papier verspreid. Mocht u ze onverhoopt niet ontvangen hebben of niet meer kunnen vinden, dan 
kunt u bij mij een (nieuwe) set aanvragen. 

Omdat we op 21 november een drukke en volle agenda hebben en de tijd zoals altijd beperkt is, willen we als 
bestuur hieronder kort aangeven hoe de orde en de procedure van de stemmingen dient te verlopen. Omdat onze 
partij in 2012 in Den Bosch de Statuten en de huishoudelijke Reglementen hernieuwd heeft vastgesteld (deze 
documenten zullen tijdens de vergadering aanwezig zijn) is er over de uitvoering ervan geen discussie mogelijk. 
Wij zullen deze voorgeschreven procedures volgen.   

Over de stemgerechtigden zijn de statuten eenduidig. In artikel 18 staat : “Besluiten worden genomen door de 
bevoegde vergadering. Besluiten kunnen alleen worden genomen door de deelnemers aan de vergadering. In de 
wijze van besluitvorming voorzien de reglementen.” In de toelichting wordt vervolgens nog expliciet gesteld : 
“Stemmen bij volmacht en overdracht van stemmen zijn niet mogelijk.” Dit wordt in artikel 1.1 van het reglement 
nog eens herhaald. 

Artikel 1.12 van het huishoudelijk reglement, samen met de uitgebreide toelichting daarop, bepaalt nauwkeurig de 
handelwijze en de volgorde waarop bestuur/onafhankelijke commissie (OC) de stemming van de kandidatenlijst 
moet afwikkelen.  

Omdat wij geen ledenraadpleging hebben gehouden over de lijsttrekker beginnen we gewoon met de lijst vanaf 
nr.1. Wanneer tegenkandidaten worden gesteld vindt schriftelijk stemming plaats. Stemgerechtigd zijn alleen 
leden van de Rijswijkse afdeling. Daarbij mag vanuit de vergadering een aanbeveling worden gedaan voor de 
kandidaten. Degene met de helft plus 1 (is de meerderheid) van de geldig (dus niet blanco of ongeldig gemaakte) 
uitgebrachte stemmen wint. Wanneer die meerderheid niet in een keer wordt behaald, vindt direct dus zonder 
hernieuwde aanbevelingen herkiezing plaats tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen. Wanneer een 
tegenkandidaat wordt gekozen, schuift de eerder voorgestelde kandidaat een plaats op en wordt vervolgens weer 
verkiesbaar gesteld. Overigens kan door deze verschuiving geweld worden gedaan aan de uitgangspunten van de 
door de afdeling vastgestelde profielschets van de nieuwe fractie. De onafhankelijke commissie kan in dat geval 
na schorsing een gewijzigde voordracht doen. Dat treft de reeds door de afdeling gekozen kandidaten niet. 

In het reglement is onder artikel 5.8 nauwgezet aangegeven waar het bestuur/voorzitter op moet letten bij de 
besluitvorming over de lijst zoals in artikel 1.12 is beschreven. Zo bepaalt lid 3 dat de vergadering openbaar is 
“maar kan door de vergadering besloten worden verklaard.” 

Omdat de afdelingsvergadering (dus niet het bestuur!) op 28 februari is overgegaan tot het vaststellen van 
profielschetsen en het aanwijzen van een onafhankelijke kandidaatstellingcommissie (OC) onder een expliciete 
opdrachtverstrekking, geldt artikel 5.8 lid 11. Daarin wordt gesteld dat in geval van deze OC de OC tijdens het 
agendapunt “vaststelling kandidatenlijst” in principe de regie over de vergadering heeft. Natuurlijk ondersteund 
door het bestuur. 

Namens het bestuur, 
Gerard Koster 
 
 
 

Bereikbaarheid bestuurBereikbaarheid bestuurBereikbaarheid bestuurBereikbaarheid bestuur    
De secretaris is tot eind november met vakantie. Het secretariaat wordt zolang waargenomen door 
Gerard Koster, Dr. v.d. Knaaplaan 22, 2283 CX Rijswijk, ���� 3960463, ����gcmkoster@hotmail.com 
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FrFrFrFractiefacettenactiefacettenactiefacettenactiefacetten    

Stormachtige herfstStormachtige herfstStormachtige herfstStormachtige herfst 

 

Verkiezingen komen er aan. En dat is te merken. 
Iedereen lijkt een beetje nerveus te worden – in de 
raad probeert ieder zichzelf op een of ander manier 
in de kijker te spelen. Laat ik hier een korte 
opsomming geven van de zaken waar wij in de 
fractie mee bezig zijn geweest sinds mijn laatste 
fractieflits. Storm buiten en storm in de mensen? 

GGD Jaarstukken zijn door ons beoordeeld en we 

hebben gezien dat door bezuinigingen, de GGD 
langzaam weer op orde komt. De mammografie-
container weer naar Rijswijk halen lijkt financieel 
onhaalbaar. De Laan is goed bereikbaar!(Ieder die 
daar niet kan komen, bieden wij van de fractie, graag 
een lift aan!) 

De Huisvesting van de Steenvoordeschool is 
geëvalueerd en het begint er op te lijken dat we in 
Rijswijk afstevenen op de vierde brede school. De 
Melodie is feestelijk geopend. Uiteraard heeft de 
fractie de wethouder en het college met deze 
mijlpaal gecomplimenteerd. 

Veiligheidsregio Haaglanden: een eerste proeve van 
bekwaamheid voor de nieuwe burgemeester. 
Haaglanden lijkt vooralsnog de zaken op orde te 
hebben en het Rijswijkse houdt het bestaande 
niveau van menskracht en middelen. De PvdA vindt 
dat nog meer geïnvesteerd moet worden in 
wijkgericht beleid. Ook hebben we gevraagd om 
politie en brandweer weer met regelmaat in onze 
commissie-fora, te laten komen spreken. 

De notitie bewonersparticipatie is besproken. Elders 
vindt u daarover een verslag van Wil van Nunen. 

Governance Avalex: er is gesproken over een andere 

structuur. In overleg met de raden van de zes 
toeleverende gemeenten is er een second opinion 
gevraagd over de kostenopstellingen. De positie van 
wethouders/burgemeesters in AB of DB en de 
controle daarop door de raden is niet zo transparant 
als wellicht zou moeten zijn. Voor de PvdA is het 
echter nog veel te vroeg om een bedrijf als Avalex 
dan nu maar ‘in de markt’ te zetten. Of dat voor de 
burgers goedkoper of beter is? Dat lijkt dus echt de 
vraag. Bovendien blijken structuren geen oplos-
singen voor culturen.  

Hoornbrug: het ontwerp is aangepast en er zijn tbv 

fietsers en overig langzaam verkeer verbeteringen 
aangebracht. De komende jaren gaat de Haagweg 

op de schop. Haagweg éénbaans komt in zicht … 
nog wel een paar jaar veel gerommel op en rond 
Haagweg en rond de brug. 

Ontwerpbestemmingsplan Oud-Rijswijk: dit plan is 
wat proces betreft voorbeeldig met de buurt 
besproken in drie verschillende sessies. Toch zijn er 
vragen en opmerkingen over het ontwerp gekomen. 
Wat de PvdA betreft wordt goed gekeken naar 
behoud van het tunneltje – daar hebben we vragen 
over gesteld. Daarnaast vragen we aandacht voor 
een andere invulling van het pand hoek Stad-
houdersstraat – Prins Mauritsstraat. Een invulling 
die meer past bij de wensen uit de buurt. Ook heeft 
de PvdA weer aandacht gevraagd voor fietsparkeren. 

 

Inkoop en aanbestedingsbeleid: hoewel het beleid is 
om duurzaam en groen in te kopen, gebeurt dat nog 
lang niet altijd in de praktijk op. Ook heeft de PvdA 
aandacht gevraagd voor plaatselijke leveranciers van 
producten en dienst; hebben we aandacht gevraagd 
voor enerzijds deskundige maar anderzijds flexibele 
opdrachtgevers in het stadhuis. Want ook 
aanbesteden blijft mensenwerk. 

Rotterdamsebaan: de MER voor de Rotterdamse-
baan is aanvaard. Ook al ligt deze baan niet op ons 
grondgebied, door het college is bereikt dat wij wel 
mee kunnen beslissen. Ook door de inbreng in 
Haaglanden zijn er ingrijpende veranderingen aan 
het ontwerp gepleegd waardoor de overlast voor 
(Rijswijkse) omwonenden tot een minimum beperkt 
wordt.  

Bezuinigen op “De Schilp”: de raad is door het 

college op de hoogte gebracht van de stand van 
zaken. Uiteraard houden we de vinger aan de pols. 
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We houden vooral scherp in de gaten of in alle 
modellen die worden doorgerekend ook de positie 
van de gebruikers en die van de medewerkers 
gegarandeerd wordt. Punt van zorg is, dat blijkt dat 
de grootste bezuiniging juist op personeel gemaakt 
kan worden. 

En dan sluit ik af met de bouwplannen voor de 
Geestbrugkade die onlangs in de raad besproken 
zijn. Met de buurt vraagt de PvdA zich af waarom 
wethouder Van Hemert een uitzondering maakt van 
het bouwplan: zeven bouwlagen hoog. Volgens ons 
is de Geestbrugkade letterlijk en figuurlijk een van de 
bijzondere mooie grenzen van Rijswijk. En daarmee 
aan deze kant van Rijswijk: letterlijk en figuurlijk hét 
aanzien. Volgens ons is de omgevingsvergunning 

die aangevraagd wordt, en onderbouwd is met een 
rapportage die is opgesteld door een bureau van de 
ontwikkelaar en niet door de gemeente, zoals GL 
opmerkte, met name ingegeven door de wens om 
geld te verdienen op deze plek. De parkeerbalans is 
er niet, de voorgestelde hoogte wijkt veel te veel af 
wat hier past volgens het beeldkwaliteitsplan. En 
zoals veel vaker met bouwplannen: een groot deel 
van de buurt lijkt tegen. 

 
Yvonne Hagenaars 
Fractievoorzitter 

 

Wonen, werken en welzijn voor iedereen

    

Rijswijks archiefRijswijks archiefRijswijks archiefRijswijks archief    

 
 

In het plenair forum van 15 oktober jl. heb ik 
aandacht gevraagd voor de dienstverlening aan de 
Rijswijkse burgers die het Rijswijks archief in Delft 
willen bezoeken. Ik stelde daarover vragen omdat ik 
uit de media begrepen had, dat het archief voor 
lange tijd niet bereikbaar zou zijn. 

Zoals wellicht bekend is het Rijswijks archief enige 
jaren geleden ondergebracht in Delft. Ik had 
begrepen dat er verhuisplannen zijn voor het archief 
en dat het huidige pand verkocht zou worden aan

het Hoogheemraadschap van Delfland. De 
bedoeling is dat het stadsarchief verhuist naar een 
nieuw gebouw in de Harnaschpolder, dat pas 
gepland staat voor 2016! Het Hoogheemraadschap 
van Delfland wil komend jaar het huidige pand al in 
gebruik nemen. 

Onze fractie was dan ook erg benieuwd wat er in de 
tussenliggende periode van wellicht twee jaar met 
het Rijswijks archief zal gebeuren. Het is namelijk 
voor gemeentes een wettelijke taak om het 
archiefmateriaal toegankelijk te houden. 

Het archief, incl. historisch archief behoort tot de 
portefeuille van onze burgemeester en hij heeft 
inmiddels laten weten dat hij met de gemeente Delft 
in gesprek is en dat er naar een oplossing gezocht 
zal worden. 

Wij zullen dit op de voet blijven volgen. 
 

Erik van der Veer 

Raadslid 

    

faciliteren en maatwerk centraal!faciliteren en maatwerk centraal!faciliteren en maatwerk centraal!faciliteren en maatwerk centraal!
Nota Bewonersparticipatie  
Op 15 oktober bespraken de raadsfracties in het 
Forum Samenleving de Nota Bevorderen van 
bewonersparticipatie met wethouder Jos Bolte. 
Deze nota is in feite een uitvoering van de al eerder 
door de Raad vastgestelde kadernota WMO-beleid 
en was daardoor niet vanzelfsprekend een 
agendapunt. 

De fractie van D’66 had deze nota echter op de 
agenda laten zetten en het werd algauw duidelijk 
waarom. De kritiek op de gemeente was niet mals. 
De gemeente zou te weinig doen om 
bewonersparticipatie te stimuleren en te weinig 
weten wat er in de wijken speelde. 

Daarnaast maakte de fractie van Gemeentebelangen 
weer dankbaar gebruik van de gelegenheid om de 
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professionaliteit van de medewerkers van Welzijn 
Rijswijk in twijfel te trekken.  
De PvdA-fractie is tevreden met de uitgangspunten 
van deze nieuwe nota die de bewonersinitiatieven 
juist moeten versterken. Dit College wil bewoners-
initiatieven de ruimte geven in wijken en buurten. 
Meer participatie is belangrijk, omdat juist 
bewoners, georganiseerd of ongeorganiseerd als 
geen ander weten welke kansen en problemen er 
zich voordoen in de eigen wijk. Ondersteuning op 
maat wordt het motto! 
Voor de duidelijkheid: in het proces voorafgaande 
aan deze nota is uitvoerig overleg geweest tussen de 
gemeente en de verschillende bewonersorganisaties. 
Daar zijn wij als raadsleden (als toehoorders) ook bij 
betrokken geweest. Daarnaast hebben bewoners-
organisaties de mogelijkheid gekregen en benut om 
reacties te geven op de concepttekst. 
Kortom, de nota die er nu ligt wordt breed gedragen 
door de bewonersorganisaties.  

De PvdA-fractie vindt deze nota een goed startpunt 
om bewonersparticipatie nieuw elan te geven. We 
hebben tijdens de behandeling nog wel enkele voor 
ons belangrijke accenten gelegd. 
We willen graag dat goed gekeken wordt naar de 
legitimatie/ de representatie van de huidige 

bewonersorganisaties. Regelmatig zijn dat 
vrijwilligers die goed en veel werk verzetten, maar te 
weinig kunnen spreken vanuit een achterban. Met 
andere woorden: de wijkbestuurders zijn niet 
democratisch gekozen. Ze zitten vaak jaren in het 
bestuur, omdat zich geen nieuwe vrijwilligers 
melden. 
De nota biedt nieuwe regels om hier in de 
subsidiering van de wijkorganisaties op termijn 
rekening mee te houden. 

Daarnaast vroegen zowel de PvdA als Groen Links 
nog eens nadrukkelijk aan de wethouder om ook de 
incidentele initiatieven van bewoners met een 
specifiek gemeenschappelijk belang, te belonen. Dat 
kan bijvoorbeeld een initiatief zijn van een groep 
bewoners om de eigen straat aantrekkelijker, veiliger 
te maken. Met een dergelijk initiatief moeten burgers 
ook rechtstreeks, buiten de bewonersorganisaties 
om, naar de gemeente kunnen stappen. 
De nota biedt hier de mogelijkheden voor; het gaat 
er nu vooral om dat burgers hiervan op de hoogte 
zijn en er in de praktijk ook gebruik van maken! 
 
Wil van Nunen 
PvdA-raadslid 

    

 

Bijdrage PvdA aBijdrage PvdA aBijdrage PvdA aBijdrage PvdA algemene bescholgemene bescholgemene bescholgemene beschouwingenuwingenuwingenuwingen    2014 2014 2014 2014 ––––    2018201820182018    
Investeren – durven denken in nieuwe koers, durven dromen. Iedereen binnenboord 

 

Algemeen 
In een wereld waarin de hardste stem het beste 
gehoord lijkt te worden is het zaak dat wij als 
Rijswijkse gemeenteraad laten zien dat wij onze 
kaders goed hanteren. Ik ben ervan overtuigd 
voorzitter, dat we de regels die wij zelf opgesteld 
hebben als raad hanteren en dat ook moeten blijven 
doen. Daar waar versnippering regel schijnt te 
worden en daar waar het lijkt alsof ieder op een 
deelonderwerp voor zichzelf begint, moeten wij koers 
houden. 

Als we zien wat dit college de afgelopen vier jaar 
gedaan heeft dan constateert de PvdA dat we niet 
alleen bijna alles hebben waargemaakt wat in het 
coalitieprogramma staat maar dat er met moties op 
het gebied van duurzaamheid, energiegebruik, 
scholenbeleid, fietspaden, inhuur externen, stappen 
zijn gemaakt. 

Maar toch, voorzitter, het zal de komende jaren een 
hele klus worden om iedereen binnenboord te 
houden. 

 

Financiën 
In het kaderdebat heb ik gevraagd om te bezien of 
het mogelijk zou zijn het concept van de krachtige 
wijken ook financieel te vertalen. Helaas ziet de PvdA 
daar in de voorliggende begroting weinig van. En als 
dat klopt dan lijkt me dat een opgaaf voor de 
komende periode. Ik verzoek het college daar werk 
van te maken. 

In de begroting zie ik feitelijk drie grote tendensen: 
zoals de wethouder financiën zelf zegt ‘alles op orde?  

Het is in deze tijd mooi dat door alleen de inflatie in 
de OZB door te voeren en niets meer daarbovenop te 
zetten zoals de afgelopen jaren, en door verlaging 
van de afvalstoffenheffing we de kans hebben 
burgers lastenverlichting te geven; echter de solvabi-
liteit neemt gestaag af tot in 2017; RijswijkBuiten 
blijft evengoed een kans als ons grootste risico. En 
de Verbonden Partijen vragen veel stuurmanskunst. 

Wat betreft de 2e halfjaarrapportage constateert de 
PvdA dat de Bos-subsidie wegvalt. Dat leidt tot 
verschraling van het aanbod sport in wijken en op 
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scholen. Tevens wordt melding gemaakt van over-
schotten bij wijkwerk en jeugdbeleid.Kan dit geld dan 
niet naar activiteiten die eerst door de Bos-subsidie 
werden bekostigd?        

In weerwil van tegengeluiden die we soms binnen of 
buiten de raad horen, vrijwel iedereen in Rijswijk 
vindt dat Rijswijk er mooi en verzorgd bij ligt en dat 
het adagium ‘een prettige woon-werkstad’ 
onverminderd geldt. 

Investeren dus – durven denken in nieuwe structuren. 
 
Verduurzamen en werk 
Voorzitter, iedereen is er tegenwoordig wel van over-
tuigd dat ‘groen’ de nieuwe economie is. De PvdA 
vindt dat –niet alleen om economische redenen– al 
vele jaren een zeer belangrijk onderwerp en zal de 
komende jaren daarop stevig blijven inzetten. 

In het kaderdebat is geen antwoord gekomen op de 
vraag of de duurzaamheidslening gebruikt wordt en 
hoe vaak. Van dit college verwacht de PvdA dat het 
blijft zoeken naar mogelijkheden om deze lening te 
verbreden. En … dat een slag wordt gemaakt naar het 
verduurzamen van de bestaande woningvoorraad 
omdat daar veel werk te maken valt dat door de 
overheid gestimuleerd wordt. 

De PvdA is ervan overtuigd dat de gemeente ervoor 
kan en moet zorgen dat er werkgelegenheid wordt 
gecreëerd. Alle initiatieven op dat gebied in Rijswijk-
Buiten juichen wij dan ook toe en we zijn blij met het 
antwoord in de schriftelijke vragenronde dat u zich 
blijft inzetten voor laagdrempelige arbeid: juist 
omdat een omgeving als de Plaspoelpolder zich 
daarvoor leent. De PvdA ziet hier ook een actieve rol 
voor het Rijswijks Werk Centrum: deelt u onze 
mening? 

En wat het creëren van werk en tegelijkertijd wellicht 
besparen betreft: door integraal te werken en 
continuïteit in personele bezetting kan tussen SWR, 
RWC, Welzijn en zorg niet alleen meer werk gemáakt 
worden maar kan alles ook goedkoper. Is het college 
dat met ons eens?  

Investeren dus – durven denken in nieuwe 
samenwerkingsverbanden 
 
De grote DRIE  
Er staan drie grote operaties op het gebied van de 
sociale wet- en regelgeving in de steigers. Het 
landelijk beleid is nog niet duidelijk. In de presentatie 
die we laatst kregen in de raad over de WMO werd 
terecht een relatie gelegd met de veranderingen in de 
wet op de participatie en de jeugdzorg. Uit de 
beantwoording van de schriftelijke vragen, begrijp ik 
dat vanwege al die onzekerheid er voor 2014 nog 
geen financiële maatregelen zijn genomen. Maar ook 
voor u geldt dat regeren vooruitzien is dus verwacht 

de PvdA van dit college dat u aangeeft hoe u in 2015 
dit zware weer het hoofd gaat bieden: opdat ook hier 
iedereen binnenboord kan blijven.  

De PvdA wil op dit terrein in vaste cycli geïnformeerd 
worden, kan het college dat toezeggen? 

Binnenboord moeten ook alle ouderen kunnen 
blijven. En hoewel Rijswijk hier tegen de landelijke 
trend ingaat: eerste stijgen naar 27 % van de 
bevolking boven 65 en dan dalen naar 22% wat 
beneden het landelijk gemiddelde is, we moeten in 
deze generatie investeren. Daarnaast moeten wij er 
trots op zijn dat we zoveel ’ouderen’ in onze 
gemeente hebben. Zij moeten de ruimte krijgen en 
nemen om als hypsersociale ménsen mee te doen. 
Daarom introduceer ik graag: stel de leeftijdsgrens 
voor ‘oud’ en daarmee ook al het beleid op dat punt 
op 70 jaar! De ouderenbond de ANBO heeft u op dat 
punt al mee. 
Ouderen en jongeren: potentieel ook kwetsbare 
groepen. Wij hopen dat het college in beeld kan 
brengen hoe we de stille armoede van bijvoorbeeld 
ZZP-ers en ouderen met een klein (of geen) pensioen 
gaan bestrijden? 

Dat de jongeren in Nederland (400.000) aldus het 
CPB en de Kinderombudsman, op of onder de 
sociale minimum grens leven, is schandalig. De 
gevolgen zijn verstrekkend en zoals wel vaker, leiden 
uiteindelijk tot grotere zorg voor de gemeenschap. 
De PvdA bestrijdt armoede op alle fronten. Kan het 
college zeggen wat zij concreet aan armoede en 
uitsluiting doet en hoe de door het rijk speciaal 
daartoe ter beschikking gestelde extra gelden besteed 
gaan worden? (MOTIE) 

In het pleidooi voor krachtige wijken die voldoen aan 
de zes B’s,1 past ook het concept van een 
buurtrestaurant zoals de Stichting Van Harte die al 
op 60 plaatsen in het land heeft gerealiseerd. De 
woningbouwvereniging Rijswijk Wonen wil een 
dergelijk concept steunen: wil dit college op zoek 
gaan naar mogelijkheden? 

Investeren dus – durven denken in nieuwe 
samenwerkingsverbanden 
 

                                                        
1  1. Bescherming : verkeersveiligheid, sociale veiligheid;  

2. Beloopbaarheid: oversteekbaarheid, loopruimte, 
rustgelegenheid;  
3. Befietsbaarheid: oversteekbaarheid, fietsruimte, 
fiets-P;  
4. Bewegingsruimte: mogelijkheden om de straat 
'kris-kras' en over volle breedte te gebruiken;  
5. Belevingswaarde: aantrekkelijke en gevarieerde 
inrichting, met gelegenheid voor privé toevoegingen;  
6. Bruikbaarheid: gelegenheid voor allerlei sociale 
bezigheden.  
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Sociale infrastructuur 
Een bloeiende samenleving kan niet zonder 
investeringen in welzijn, sport en cultuur. Deze 
infrastructuur laat zich niet altijd vertalen in tastbare 
zaken. En is ook meer dan een cijfer van 46% zoals 
de VVD zegt. En het is ook niet, zoals de collega’s 
van GL vaak zeggen, in geld alleen uit te drukken. 
Het gaat hier om ménsen. 
De sociale infrastructuur is wel een structuur die je 
als lokale overheid door te blijven investeren 
overeind houdt, óf afbreekt als daar onvoldoende 
oog voor is. Wij gaan er daarom vanuit dat als Den 
Haag zou besluiten om de eigen bijdrage aan de 
ooievaarspas af te schaffen ook dit college zich zal 
inspannen om dat te doen. 

Daarom, voorzitter, mét de Nederlandse vereniging 
van Makelaars, met de plaatselijke BBR zegt de PvdA 
breek de voorzieningen niet af en blijf investeren in 
onze goede voorzieningen. Zo verbindt bijvoorbeeld 
Cultuur met onderwijs met het maatschappelijk 
middenveld en met het bedrijfsleven. Het is een 

krachtig argument voor expats en anderen om in 
Rijswijk te komen wonen als er mooie culturele 
manifestaties plaatsvinden. Twee euro per inwoner 
erbij voor schouwburg en museum zou daarom een 
hartenwens van de PvdA zijn! En de 3,5 ton die de 
schouwburg over drie jaar tekort zegt te komen, 
moet dit college toch kunnen vinden? 

Voorzitter, ik sluit af. De Rijswijkse PvdA constateert 
dat de afgelopen periode veel tot stand is gekomen, 
met als basis de afspraken zoals die tussen de 
huidige coalitiepartijen zijn vastgelegd. 
Samenwerking vanuit verschillende politieke achter-
gronden maar met één doel: het dienen van de 
belangen van de Rijswijkse burgers. Wij vertrouwen 
er op dat dit ook de basis is voor een nieuwe 
raadsperiode. Wij als PvdA zijn als betrouwbare 
samenwerkingspartner vanuit onze sociaal-
democratische beginselen van harte bereid ons ook 
daar in de komende periode voor 100% voor in te 
zetten!  

++ * ++ 
 

PvdA (altijd) in de buurt! PvdA (altijd) in de buurt! PvdA (altijd) in de buurt! PvdA (altijd) in de buurt!     
Om de opkomst van onze eigen kiezers in 2014 maximaal te laten zijn gaan we met elkaar zoveel mogelijk en zo 
vroeg mogelijk de straat op. Wij zullen naast onze eigen acties ook volop deelnemen aan de landelijke campagne- 
en canvaszaterdagen vanuit Rijswijk! Op deze manier bereiken we meer kiezers en is opkomstbevordering voor 
GR2014 en EP2014 succesvoller. De volgende data (zaterdagen) staan inmiddels vast en zullen landelijk 
ondersteund worden: 
 
Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 

• 30 november 2013 

• 25 januari 2014 

• 22 februari 2014 

• 1 maart 2014 

• 8 maart 2014 

• 15 maart 2014 

Europese verkiezingen van mei 2014 

• 5 april 2014 

• 26 april 2014 

• 3 mei 2014 

• 10 mei 2014 

• 17 mei 2014 

 
Het is van groot belang dat wij met een grote groep de komende periode aan opkomstbevordering gaan doen 
want daar kunnen we het verschil mee gaan maken. Mocht je geïnteresseerd zijn in het canvassen dan gaarne 
aanmelden via: rijswijk@pvda.nl 

Elders in deze Vooruit lees je over de mogelijkheid een training / workshop te krijgen over het aspect canvassen 
en ledenwerving. Mocht hier interesse in zijn kan dit ook per mail: rijswijk@pvda.nl worden aangegeven. Bij 
voldoende mensen zullen wij deze training/workshop verzorgen. 
  
Alvast hartelijk dank! 
Erik van der Veer  
06-51505989 of erik.pvdarijswijk@gmail.com 
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Van de kandidaten    
De redactie van Vooruit heeft alle kandidaten ten aanzien van wie de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie 
een advies heeft uitgebracht, gevraagd om zich in Vooruit te presenteren.  
 

Jos de Beer 

Ik ben geboren in 1948 in 
Hilversum en werkte na 
mijn middelbare school-
opleiding bij een Accoun-
tantskantoor, de 
gemeente Hilversum en 
aansluitend (1969) bij de 
gemeente Rijswijk. Eerst 
bij de afdeling Financiën, 
en daarna bij Onderwijs 
en Culturele zaken. In 
deze periode had ik de 

leiding over de Rijswijkse Kleine Schouwburg en het 
centrum voor Creativiteitsontwikkeling. 

Daarna werkte ik bij Bestuursondersteuning: 
voorlichting en pr, daarna bij de stafafdeling 
Bestuurszaken: Kabinetszaken en protocol. In deze 
periode leidde ik het project rondom de viering van 
300 jaar Vrede van Rijswijk (1697-1997).  

Ik was secretaris van de Culturele Raad (1980), 
secretaris van de Stichting Rijswijkse Evenementen 
(1989-2001) en werkgroep Stedenbanden Rijswijk-

Beroun (1989-2005) en Rijswijk-Condega (1996-
2011). 

In juni 2012 ben ik met pensioen gegaan. 

In mijn vrije tijd vervul ik diverse bestuurstaken, o.a. 
bij de Rijswijkse Kunstenaarsvereniging Arti/Shock, 
de Stichting Strandwalfestival Rijswijk en de Stichting 
Stedenband Den Haag-Juigalpa. 

Ik ben gehuwd en heb vier kinderen. 

Na mijn pensionering ben ik lid geworden van de 
PvdA. Ik stemde al 45 jaar op de partij, maar mijn 
functie liet het niet toe om lid te worden.  

Ik wil mij actief voor de afdeling Rijswijk inzetten. 
Met mijn kandidaatsstelling wil ik een signaal 
afgeven. Ik wil in ieder geval meehelpen zoveel 
mogelijk stemmen te verzamelen voor de PvdA. Ook 
wil ik mij inzetten om de communicatie tussen de 
afdeling/leden en de fractieleden te verbeteren. 
Daardoor zullen naar mijn mening de fractieleden 
beter in staat zijn om de belangen van de burgers en 
daarmee van de partij te behartigen.

Jos Bolte  
Vol overtuiging kandidaat! 

Het wordt een belang-
rijke ledenvergadering 
op 21 november! De 
Onafhankelijke 
Kandidaatstellings 
Commissie (OKC) heeft 
een advies voorbereid 
voor de kieslijst van 
onze partij. Maar u als 
afdeling gaat daar een 
besluit over nemen.  

Natuurlijk moeten alle 
kandidaten aan het 
uitgebreide profiel 

voldoen. Zo moesten kandidaten tenminste een jaar 
lang actief zijn in onze afdeling. En voor kandidaten 
die twaalf jaar of langer een functie vervullen gold 
nadrukkelijk dat werd meegewogen of die voor een 

nieuwe periode nog “alert, scherp en fris” genoeg 
zijn om opnieuw gekandideerd te worden. Voor de 
OKC is die twaalfjaarstermijn het enige en door-
slaggevende argument gebleken om te adviseren mij 
niet op een verkiesbare plaats op de lijst te zetten.  

Ik ben het er volledig mee eens dat scherp wordt 
beoordeeld of iemand na een langere periode nog 
kandidaat kan zijn voor onze partij. Het is ook goed 
dat gestreefd wordt naar nieuw bloed in de 
gelederen. Ik heb daarom zelf heel goed nagedacht of 
ik nog fris aan een nieuwe periode zou kunnen 
beginnen. En in volle overtuiging heb ik die vraag 
positief beantwoord! Ik ga graag op voor het 
wethouderschap. Ik denk met mijn ervaring en 
manier van samenwerken voor de andere fracties in 
de raad de aanvaardbare kandidaat te zijn. En mocht 
onverhoopt blijken dat wij in een nieuwe coalitie niet 
zouden kunnen meedoen, dan wil ik me als raadslid 
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júist met mijn bestuurlijke ervaring voor 100% 
inzetten om Rijswijk vanuit de oppositie sociaal, 
sterk en leefbaar te houden.  

Reken maar dat ik dat –anders dan de commissie denkt–
heel kritisch en inhoudelijk zal doen! Want er komen 
vele nieuwe taken op de gemeente af in het sociaal 
domein (Jeugdzorg, Participatiewet en AWBZ) die het 
noodzakelijk maken daar vanuit onze sociaal-
democratische uitgangspunten een vooraanstaande en 
gezagvolle rol te vervullen. Mijn kennis en ervaring op 
deze gebieden (ik heb deze onderwerpen als wethouder 
allemaal in mijn takenpakket) zijn wellicht voor u als 
afdeling juist zwaarwegende argumenten om mij wèl op 
een verkiesbare plaats te zetten en me als mogelijke 
kandidaat-wethouder te zien.  

Kortom: ik stel me vol overtuiging kandidaat om me 
de komende raadsperiode in college of raad met 
kracht in te zetten voor het algemeen belang vanuit 

ons sociaaldemocratisch gedachtengoed. Maar dat 
kan alleen als ú als Algemene Ledenvergadering 
vindt dat ik daarvoor een geschikte kandidaat ben. 
Alleen u besluit daarover op 21 november. Met 
respect voor de OKC meen ik dat die in haar advies 
een veel te zwaar en eenzijdig gewicht toekent aan 
slechts één element uit de profielschets.  

Ik hoop dat u als afdeling álle functie-eisen van de 
kandidaten meeweegt. Juist in de komende periode 
is het hard nodig dat we als Rijswijkse PvdA 
kandidaten leveren die met gezag –ook naar andere 
partijen toe– kunnen opereren en grote inhoudelijke 
kennis hebben van de belangrijke dossiers die op de 
gemeente af komen. Ik hoop dat u mij daarvoor de 
juiste kandidaat vindt en mij op een verkiesbare 
plaats op de lijst zult zetten. Dan zet ik me er de 
komende periode weer volledig voor in dat iedereen 
binnen boord blijft in Rijswijk, ook bij zwaar weer! 

 

 

Yvonne Hagenaars 
De sterkste fractie voor de moeilijkste tijden 

In deze herfst zijn de 
politiek partijen bezig 
om verkiezingspro-
gramma’s te schrijven, 
kandidatenlijsten op te 
stellen, gesprekken te 
voeren en goed te 
luisteren naar de 
achterban voor de 
gemeenteraads-
verkiezingen van 19 
maart 2014.  
 

Ook wij van de Rijswijkse PvdA. Dat is een 
tijdrovende en soms zenuwslopende klus. Zoals u 
weet doet de Rijswijkse PvdA er alles aan om zoveel 
mogelijk mensen bij zo’n proces te betrekken: 
advertenties, openbare bijeenkomsten, praatclubjes 
maar ook een stuk in de ons eigen lijfblad VOORUIT. 
Op 21 november kunt u de kandidatenlijst vaststellen 
en bent u aan zet. 

Aan de kandidaatsstellingscommissie schreef ik dat 
‘de lokale politiek op een kruispunt staat, nu er grenzen 
blijken aan onze welvaart. Het Rijk bezuinigt immers op 
het sociale domein (participatie, jeugdzorg en maat-
schappelijke zorg en ondersteuning) en dat zal gevolgen 
hebben voor de financiën van de gemeente.  
Oud en vertrouwd bestaat nooit, maar de komende 
periode zeker niet. Er wacht een enorme klus, en dat 

moet dan met een derde minder geld dan het feitelijk 
kost.  
Over vijf tot tien jaar ziet de gemeente er ongetwijfeld in 
zijn uitvoering geheel anders uit. (…) Ik verwacht dat de 
versnippering in de raad nog meer dan anders zal vragen 
om een heldere koers. Ook wordt er meer van die burger 
verwacht omdat de gemeente taken afstoot. Raadsleden 
zullen beter dan ooit geïnformeerd en deskundig moeten 
zijn en tegelijkertijd hun profiel buiten de raad moeten 
neerzetten. Oude begrippen als solidariteit, betrouw-

baarheid, samen moeten opnieuw uitgevonden worden. 
Want ik ben ervan overtuigd dat daar de kracht van de 
PvdA zit. 
Hoe gaan we er verder voor zorgen dat Rijswijkers zich 
aan ons binden? Door te verbinden en het politieke werk 
sociaal en sterk uit te voeren. Het verbinden van 
tegendelen is in mijn ogen landelijk een prestatie van de 
PvdA en VVD. (..) Op Rijswijkse schaal verbinden we die 
tegendelen al langer. Voor ons de vraag: waar is de 
balans tussen binnen en buiten de raadszaal; tussen 
actieplan en actie ‘doen.’  

De almaar toenemende versnippering die je in 
gemeenteraden ziet, draagt niet bij aan de stevige 
gemeenteraad om vele toekomstige vragen te 
beantwoorden. Nodig is een raad die niet van iedere 
losse flodder of van ieder individuele vraag een 
politiek issue maakt. Het vereist een fractie die 
bovenstaande essentiële zaken kan duiden en daar 
met andere partijen een debat over aangaat. 
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En zo moet het gaan in de plaatselijke politiek. Door 
hard werken, door het opbouwen van veel kennis en 
door politiek zorgvuldig en trouw opereren. Door te 
werken aan een heldere en herkenbare koers, ook al 
is dat ingewikkeld, in oppositie of coalitie, moeten 
wij ervoor zorgen dat Rijswijk die mooie (solidaire!) 
en woon – en werkstad blijft. 
 
Voor de Rijswijkse PvdA zie ik een aantal 
uitdagingen. 

Uitdaging 1; motto en toon  
Een grote uitdaging zal (weer) zijn dat de komende 
fractie moet laten zien dat er een hoopvolle solidaire 
toekomst wacht voor iedereen. Dat niemand wordt 
uitgesloten. Dat Wonen, Welzijn en Werken nog 
steeds de motto’s zijn die daar zinvolle invulling aan 
geven. We zullen nog meer en met nog meer 
overtuiging de wijken in moeten gaan en er achter 
moeten komen –en laten zien– hóe we dat inhoud en 
vorm gaan geven. Ons niet laten verleiden om in de 
shaming en blamingsfeer van wat wel de heden-
daagse politiek lijkt, te stappen.  

Dus vasthouden aan het motto. Doen wat daarvoor 
nodig is, sterker nog wat zij, onze burgers, daarvoor 
nodig hebben.  

Uitdaging 2; hoop ondanks bezuinigingen 
Deze fractie zal geloofwaardig dat wenkende 
perspectief moeten neerzetten ondanks de grote 
landelijke bezuinigingen. Op plaatselijk niveau 
moeten we ons dus vooral hard maken voor de zaken 
die het mensen mogelijk maakt om te participeren 
zoals: voorzieningen, cultuur, welzijn levensloop-
bestendige solidaire wijken. En combinaties daarvan. 

Uitdaging 3; media, politiek & waan van de dag. 
Fractieleden moeten aan de ene kant mee doen aan 
alle (sociale !) media en bereid en in staat zijn daar 

onvermoeibaar mee bezig te zijn, om met kiezers en 
burgers verbindingen aan te gaan. Daar staat 
tegenover dat zij scherp afstand moeten nemen van 
de waan van de dag. Fractieleden moeten altijd 
openheid geven over het gevoerde fractiebeleid. 

Uitdaging 4; samenstelling fractie. Hoop creëren en 
geloofwaardig zijn, blijft mensenwerk  
Beweging en verandering zit in de inhoud. 
In een kleine gemeente, met een betrekkelijk kleine 
PvdA factie is het een hele klus om mensen zo bij 
elkaar te zetten in een fractie, dat de kwaliteiten en 
de eisen die wij belangrijk vinden, terugkomen. 
Duidelijk is dat in een paar mensen die grote 
hoeveelheid kwaliteiten teruggevonden moet worden. 
Kennis kan misschien nog worden aangeleerd; met 
kunde en vaardigheden is dat lastiger. 

Kortom: we moeten ons steeds meer en met 
vertrouwen in de wijken laten zien. Ieder raadslid 
moet ‘met visie en met lef, met energie’ en niet bang, 
kiezers, leden, andere partijen tegemoet treden. Er 
komen razend ingewikkelde dossiers op ons af.  
Dat laat geen tijd voor experiment maar vraagt om 
kennis, om een fractie die klaar staat om vanuit 
eenheid de wijken in te gaan. 

Ook voor de onderhandelingen rond eventuele 
collegevorming is ervaring nodig. Het kan toch niet 
de bedoeling zijn dat rechtse krachten en uit-de-
heup-schietende eenmansondernemingen dadelijk 
zonder Rijswijkse PvdA, richting gaan geven aan het 
sociale domein?  

Continuïteit en politieke ervaring: broodnodig in deze 
tijden. 
Ik wil en kan daar – eventueel als wethouder (maar 
daar gaat de nieuwe fractie straks pas over)– maar 
zeker als fractievoorzitter en lijsttrekker, sturing aan 
geven. Graag stel ik me daarom daarvoor kandidaat.
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Sylvester Heijdemann 

Geboren te Emmen 18 maart 
1981, opgegroeid in 
Harlingen, Friesland, 
gestudeerd in Delft, later 
woonachtig in Amsterdam en 
daar actief als deelraadslid in 
stadsdeel Amsterdam West 
op de onderwerpen jeugd, 
onderwijs en jongeren welzijn. 
Naast de politieke betrokken-
heid werkzaam als ingenieur 

in de infrastructuur, waaronder momenteel bij de 
weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere bij 
RWS. In juli verhuisd naar de Prunuskade 7 te 
Rijswijk en sinds 30 september trotse vader van 
Thom.  
Politiek betrokken omdat politiek ertoe doet. Toen 
eigenlijk hard geblokt moest worden voor de 
tentamens zat ik op 29 januari 2005 bij het congres 
van de Partij van de Arbeid. Daar werd ik gegrepen 
door de PvdA, door de tekst dat “de overtuiging 
voorop staat dat politiek het verschil kan maken tussen 
een marginaal en een fatsoenlijk bestaan, tussen 
vernedering en emancipatie, tussen rivaliteit van 
natiestaten en internationale samenwerking, tussen 
apartheid en vrijheid: politiek doet er toe.” Juist de 
PvdA heeft dit verschil de afgelopen jaren in Rijswijk 
kunnen maken en ook de komende vier woelige jaren 
blijven we wat mij betreft dit verschil maken. Graag 
doe ik dat met jullie voor de onderstaande drie 
punten. 
 
Rijswijk is de plek waar iedereen meedoet en meetelt 

Ik geloof in de wil en de kracht van mensen om zelf 
hun leven vorm te geven. Maar we realiseren ons dat 
dit een hele opgave is. Nog te veel mensen leven in 
armoede of hebben schulden. Nog te veel mensen 
staan aan de kant en kunnen het niet op eigen 
kracht. Bovendien zien we dat Rijswijk nog behoorlijk 
wat bewoners, ouderen, in een isolement leven. 
Laten we vooral kijken en luisteren naar wat mensen 
kunnen, niet naar wat ze niet kunnen. Ik geloof in de 

kracht van mensen. Soms groeit er vanuit die kracht 
vanzelf iets moois in de buurt. Soms kan die kracht 
verder worden ontwikkeld en benut. Via onderwijs, 
sport, buurtwerk of via emancipatienetwerken. 
 
In Rijswijk kun je een leven lang wonen 

Rijswijk heeft veel verschillende woonbuurten. Er is 
ruimte voor mensen met een ruime beurs, maar ook 
voor minder gefortuneerden. Voor gezinnen en voor 
ouderen. We willen dat mensen zoveel mogelijk een 
‘wooncarrière’ kunnen maken in Rijswijk. Zodat zij in 
Rijswijk kunnen blijven wonen als ze bijvoorbeeld 
kinderen krijgen, waardoor ze meer ruimte nodig 
hebben. Ook mensen die minder mobiel worden 
moeten in Rijswijk kunnen blijven wonen. Daartoe 
maken we afspraken met woningcorporaties en de 
zorgverzekeraars, zodat er genoeg woningen voor 
ouderen en mensen met een beperking voorhanden 
zijn. 
 
Rijswijk kent de beste dienstverlening 

Bewoners en belanghebbenden betrekken we bij alles 
wat we doen. We willen daarmee de kwaliteit van 
onze besluiten en dienstverlening verbeteren. Te 
vaak komt het nu nog voor dat de gemeente 
bewoners onvoldoende meeneemt in haar besluiten 
en activiteiten. Of het nu gaat om vergunning-
verlening, subsidieregelingen of wegwerkzaamheden 
in de buurt zijn. De buurt, de directe leefomgeving 
van de bewoners staat centraal. Een bereikbare 
overheid, duidelijke aanspreekpunten, snelle 
procedures en optimale inspraak: dat is dienst-
verlening waar de PvdA voor staat. We gaan 
onnodige regels en belemmeringen wegnemen. 
 
En als ook u gelooft dat politiek het verschil kan 
maken, ga dan met me mee. Nog 4 maanden. 
gesprek voor gesprek, deur voor deur, plein voor 
plein, nemen we mensen mee naar een sterker en 
socialer Rijswijk. Op naar de overwinning op 19 
maart! 

 
++ * ++ 

 

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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Andy Kooy  

Mijn naam is Andy Kooy, 
ik ben 46 jaar en woon 
sinds 1997 samen met 
mijn vrouw en drie 
kinderen in Rijswijk. Ik 
ben een ervaren be-
stuurder, met jarenlange 
ervaring in landelijke en 
lokale maatschappelijke 
bestuursfuncties, die 
vanuit de zijlijn wil 
overstappen naar de 
lokale politiek. Ik zet mij 

graag in voor een groter collectief en ik ga graag 
nieuwe uitdagingen aan. Na jaren actief te zijn in de 
Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord kies ik er 
voor om breder actief te zijn. Veranderingen zie ik als 
nieuwe mogelijkheden. 

De basisprincipes voor mijn inzet binnen de 
Rijswijkse PvdA vormen het tegengaan van armoede, 
zorgen voor een dak boven je hoofd en eten op de 
borden. Daarnaast ben ik erg gericht op de rechten 
van kinderen om zich te kunnen ontwikkelen. Omdat 
in de praktijk van alle dag het nog wel eens mis gaat 
en komen mensen langs de zijlijn te staan. Vooral 
voor de kinderen vind ik dit heel erg. Daarom vormt 
voor mij juist het opvangen van mensen die tussen 
wal en schip dreigen te vallen een stevig aandachts-

punt waarvoor ik mij binnen de Rijswijkse PvdA sterk 
wil maken. 

De OKC heeft mij gekenmerkt als een goede 
bestuurder met een duidelijke visie. Juist deze 
kwaliteiten heeft de OKC aangescherpt in de criteria 
van de profielschetsen van de kandidaat-raadsleden 
omdat hieraan in de nieuwe fractie veel behoefte zal 
bestaan. Dit sluit ook goed bij mijn professionele 
vaardigheden en ervaring aan. 

Mijn bestuurservaring heb ik de afgelopen periode 
ingezet om meer vaart te krijgen in de partij. Daaruit 
is onder meer een avond ontstaan, waarop een 
twintigtal partijleden zich op harmonieuze wijze 
gebogen heeft over het nieuwe verkiezingsprogram-
ma. Ook vanuit de fractie wil ik verder gaan met vaart 
maken. Ik wil de Rijswijkse PvdA leden meer 
betrekken bij de gemeentepolitiek en de inwoners 
van Rijswijk weer een plek geven om aan te sluiten.  

Met het oog op de zware opgaven, waarvoor de 
gemeente in de komende jaren komt te staan wil ik 
mijn energie en kwaliteiten in de fractie en er buiten 
ten volle inzetten. 

Voor een nadere kennismaking spreek ik u graag de 
21ste november en kijkt u ook eens op Facebook of 
Lindekin bij Andy Kooy uit Rijswijk. Bellen mag 
natuurlijk ook op 06 55 37 30 39.

 
 

Wil van Nunen 

Sinds 2006 woon ik 
met veel plezier in 
Rijswijk met mijn 
zoon van 15 jaar. 

Rijswijk kende ik al 
een beetje, omdat 
ik na mijn studie 
Geschiedenis in 
Nijmegen, vanaf 
1984 als docente op 
het Veurs Lyceum 
in Leidschendam 
werkte. Ik woonde 

toen in Delft, maar kwam regelmatig in Rijswijk, 
omdat er collega’s woonden. Een groene gemeente, 
dat viel me meteen op!  

Een baan als senior onderwijsadviseur bij een 
landelijke instelling in Amersfoort leidde ertoe dat ik 

in de jaren ’90 naar Utrecht verhuisde. Het waren 
prima jaren in Utrecht, maar een terugkeer naar de 
Randstad bleef door mijn hoofd spelen. 
Toen ik na een Masterstudie Migratie- en Integratie-
studies in Rotterdam besloot om een eigen bureau 
voor integratievraagstukken te starten, was de keuze 
voor een verhuizing naar het westen van het land 
gauw gemaakt. 

Het werd Rijswijk en het voelde meteen ‘als weer 
thuiskomen’. Een heerlijke rustige woonomgeving en 
allerlei voorzieningen in de eigen en omringende 
gemeenten op fietsafstand bereikbaar. 

De PvdA speelt als een rode (!) draad door mijn 
leven. Het is voor mij de partij, die bruggen bouwt 
tussen de verschillende groepen in de samenleving 
en ervoor vecht dat iedereen een eerlijke kans krijgt 
om te werken aan een mooie toekomst. En ja, daarbij 
verdienen specifieke groepen, zoals kwetsbare 
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ouderen en kinderen, een extra steuntje in de rug 
Iedereen, jong en oud, krijgt de kans en wordt 
uitgedaagd om mee te werken aan een mooiere 
buurt en gemeente. 
In mijn periode Delft was ik als vrijwilliger in de 
wijken actief in de ondersteuning van afdelings-
bestuur en fractie. In Utrecht maakte ik zelf deel uit 
van het afdelingsbestuur. Vooral in die jaren heb ik 
ervaring opgedaan om samen met de fractie een 
heldere koers uit te zetten door goed te luisteren 
naar wat er leeft in buurten. 

In 2009 heb ik me kandidaat gesteld voor de lijst 
voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Als 
raadslid heb ik in de afgelopen 4 jaar vooral het 
woord gevoerd op dossiers welzijn, onderwijs, 
cultuur, zorg en sociale zaken. Zeker door actieve 
inbreng van onze fractie hebben we het voorzie-
ningenniveau in Rijswijk, ook in deze moeilijke tijd 
van bezuinigingen, op peil weten te houden. We 
hebben ingezet op meer Brede Scholen in Rijswijk en 
op mijn verzoek heeft het College een Armoede-
monitor ontwikkeld om het minimabeleid beter te 
kunnen monitoren en het beleid zo nodig bij te 
stellen. 
Als coalitiepartner hebben we het beleid van het 
huidige College gesteund maar daar ook regelmatig 
kritische vragen over gesteld. Juist om het sociaal-
democratische profiel van dit College zo goed 
mogelijk te laten uitkomen. De PvdA die het verschil 
in het bestuur kan maken! 
Politiek wordt in de Raad, maar zeker ook buiten de 
Raad bedreven. De fractie heeft via veel werk-
bezoeken aan Rijswijkse instellingen en activiteiten in

 wijken in de afgelopen jaren een goed beeld 
gekregen van wat er speelt in buurten. Regelmatig 
hebben we de informatie gebruikt om vragen te 
stellen aan het College. 
Zelf ben ik de initiatiefnemer van het idee om een 
Beursvloer in Rijswijk te organiseren om de vragen 
van vrijwilligersorganisaties en de expertise van het 
lokale bedrijfsleven en de gemeente beter aan elkaar 
te koppelen. Het College heeft toegezegd dit idee 
verder uit te werken.  

In de komende tijd wil ik me graag als lijsttrekker 
inzetten met oog voor de realiteit dat we er als 
gemeente vanaf 2015 veel taken bij krijgen maar 
minder geld om ze uit te voeren. Daarbij zie ik het als 
een mooie uitdaging en opdracht om op basis van 
ons verkiezingsprogramma het geld eerlijk te 
verdelen en te blijven investeren in mensen! Minder 
mensen aan de kant, meer mensen aan het werk! 

Als beoogd fractievoorzitter wil ik niet alleen in de 
fractie maar ook met andere actieve PvdA-leden in 
Rijswijk de speerpunten voor de komende 4 jaar 
bespreken. Graag wil ik leiding geven aan een fractie 
waarin de te volgen koers door een ieder wordt 
onderschreven met ruimte om eigen talenten 
maximaal in te zetten. We zullen samen de lat hoog 
leggen en er als een team staan, zowel in de Raad als 
daarbuiten. 

Mag ik op uw steun rekenen? 

Heeft u nog vragen, bel me gerust (0613097478) of 
mail naar w.vannunen@planet.nl 
 

 
 

Henk van Sluijsdam 

Beste leden, volgers, 
belangstellenden en 
overige betrokkenen van 
en bij de Rijswijkse 
PvdA. Mijn naam is 
Henk van Sluijsdam, 
beoogd kandidaat 
nummer drie op de door 
de leden vast te stellen 
kandidaten-lijst van de 
Rijswijkse PvdA. 
 

Allereerst vind ik dit een enorme eer. Als een onaf-
hankelijke commissie van vooraanstaande leden van 
onze vereniging je zoveel vertrouwen geeft doet dit je 
goed. De profielschets zoals in de uitnodiging staat 
vermeld geeft mij precies weer. Wat u ziet is wat u 
krijgt, heb ik ook daar in gesprekken weergegeven. 

Hier sta ik voor: 

Een Rijswijkse PvdA die vooruit wil en de verande-
ringen in de samenleving in goede banen leidt voor 
en met alle mensen. Ik ben er van overtuigd dat de 
onmacht en anonimiteit die veel mensen ervaren, 
één van de grote thema's is van dit moment. Groter 
dan de kale financiële problemen. 
Niet loslaten maar meenemen is een tekst waarmee 
de Rijswijkse PvdA opent op de website. En dat is wat 
ik in essentie wil betekenen als volksvertegenwoor-
diger: mensen laten zien dat de politiek helemaal niet 
een ver-van-mijn-bed-show is en dat hun twijfels 
gehoord worden en dat er iets mee wordt gedaan.  
Dit is iets wat ik dagelijks hanteer in mijn werk. De 
oren en doorgeefluik van de landelijke PvdA zijn, 
doorverwijzen en zo mogelijk, direct oplossingen 
bieden aan alle personen die ik spreek. 
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Pragmatisch volgens de commissie, beide benen 
stevig op de grond. Op deze manier wil ik graag als 
volksvertegenwoordiger optreden. Praktisch, nuttig 
en bruikbaar, enthousiast, werkdadig, feitelijk, en tot 
slot leerrijke oplossing gevend. 

Ik vraag u een kans deze betekenissen van 
toepassing te laten zijn door de voorgestelde plek te 
bevestigen.

 
 

Erik van der Veer 
“Voor elkaar, met elkaar, Samen voor Rijswijk” 

“Erik, jij bent een echte 
volksvertegenwoordiger” 
Aldus de kandidaat-
stellingscommissie in 
oktober jongsteleden. En 
ik ken mezelf goed genoeg 
om dit niet tegen te 
spreken. Maar voor 
diegenen die mij nog niet 
kennen: wie is Erik van der 
Veer dan wel? 

Naast dat ik een geboren 
en getogen Rijswijkser ben 
(1964), ben ik bovenal een 
sociaal democraat in hart 
en nieren. Ik woon mijn 

hele leven al vol tevredenheid in Rijswijk. Jolanda en 
ik zijn gelukkig getrouwd en hebben drie kinderen, 
Julia, Nienke en Bram. We wonen momenteel in de 
Bomenbuurt. 

Ik heb al vanaf jonge leeftijd interesse voor de 
‘Rijswijkse’ politiek en werd op 16-jarige leeftijd lid 
van de Jonge Socialisten. Sta zeer sociaal bewogen in 
de maatschappij zowel voor de publieke zaken (die 
mij van huis uit interesseren) als in het vrijwilligers-
werk en verenigingsleven waarin ik zeer actief 
ben/was. Ik sta midden in de maatschappij en heb 
een hekel aan onrechtvaardigheid en vooroordelen. 
Door de nodige (levens)ervaring ben ik zeer goed in 

staat een brugfunctie te vervullen voor de inwoners 
van Rijswijk richting de politiek en andersom. 

De afgelopen jaren heb ik veel energie gestopt in de 
PvdA op diverse gebieden. Voor mij is het belangrijk 
dat we als PvdA zichtbaar zijn, en dat de mensen ons 
kunnen aanspreken. In gesprek gaan met de 
inwoners, face-to-face of door gebruik van social 
media staat dan ook bovenaan mijn lijstje. 

Ik wil aan de mensen niet alleen de PvdA boodschap 
uitdragen maar ook de mensen de kans geven om te 
vertellen wat hen bezighoudt. Ik ben hiervoor de 
afgelopen periode veel op pad geweest om dat te 
kunnen bereiken. Zo staan er nog werkbezoeken bij 
de Politie, Avalex en verschillende organisaties in 
Rijswijk gepland. En ik zal dat blijven doen. 

Ik ben niet echt een vertegenwoordiger voor één 
bepaalde groep in de Rijswijkse samenleving, maar 
voor mij geldt dat juist iedereen er toe doet in 
Rijswijk. Rijswijk moet een plek zijn/worden waar 
iederéén zich thuis voelt en lol hebben met elkaar 
centraal staat, niet je kleurtje of je portemonnee. 

Ik wil graag (samen met anderen) bereiken dat 
ondanks de veranderingen die onze maatschappij de 
komende jaren zal ondergaan, er zo weinig mogelijk 
mensen in de knel komen. Dat iedereen zoveel 
mogelijk naar zijn eigen wensen en mogelijkheden 
deel kan blijven nemen in de Rijswijkse samenleving.  

 
 

Leendert Verzijden 
Ik wil mij hierbij voor-
stellen aan de leden van 
de Partij van de Arbeid 
te Rijswijk. 

Eerst maar even de basis 
gegevens. Naam: 
Leendert Cornelis 
Verzijden, geboren op 16 
maart 1946 te 
Waddinxveen, gehuwd 
en drie kinderen. Lid van 
de PvdA sinds 1976.  

In mijn werkzame leven 
heb ik 13 jaar gewerkt als lasser en later als schillen-

boer in Dordrecht en 22 jaar als diaconaal werker in 
dienst van de protestantse Diaconie van Den Haag. 
Als vooropleiding voor een en ander heb ik theologie 
gestudeerd in Leiden. 

De gemeentepolitiek van Rijswijk heb ik van binnen-
uit leren kennen gedurende mijn lidmaatschap van 
de fractie van 2006 tot 2010. 

Ik kies voor de PvdA omdat de sociaaldemocratie 
werkelijk verandering tot stand brengt in de samen-
leving. Veranderingen waardoor mensen die hard 
moeten werken voor een gering inkomen meer 
mogelijkheden krijgen om een goed leven te leiden. 
Daaraan werken is een voortdurende opdracht 
omdat er ook in deze gemeente tegenkrachten zijn 
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die de samenleving anders willen vormgeven. Daarbij 
hoort ook de zorg dat er werk is voor iedereen en 
vooral voor jongeren aan het begin van hun werk-
zame leven. Mensen zonder werk of met werk dat te 
weinig oplevert om van rond te komen helpen we 
niet alleen met geld maar ook met het zoeken van 
meer mogelijkheden. Ouderen zijn geen last maar 
waardevolle mensen die onze samenleving voor een 
belangrijk deel dragen. Vanuit de gemeente- politiek 
zijn er allerlei mogelijkheden om vorm te geven aan 
deze uitgangspunten. Daar zet ik me voor in.  

Om politiek invloed uit te oefenen is macht nodig; 
via de verkiezingen de macht van het getal van de 

gekozen raadsleden. De politiek in Rijswijk raakt 
versnipperd, dat is een trieste constatering. 
Intensieve samenwerking met partijen die verwante 
ideeën hebben over de inrichting van de samenleving 
is noodzakelijker dan ooit om onze doelen te 
bereiken. Daar wil ik me ook graag voor inzetten. 

Een fractie kan alleen goed functioneren als deze een 
eenheid vormt. In de fractie wil ik daarom een 
bindende factor zijn, maar ook, binnen dit kader, een 
op inhoud sturende rol vervullen. 

 

Van de ledenVan de ledenVan de ledenVan de leden 

Ik heb een paar opmerkingen bij de agenda. 
1) Gezien het forse gewicht van de lokale partijen in 

Rijswijk, maakt de gemeente op mij een 
onvolwassen indruk. De PvdA moet dat met een 
goed verkiezingsprogramma bestrijden. Het 
voorliggende programma doet dat niet. Ik heb dat 
al eerder kenbaar gemaakt. Het programma is 
een wensenlijst en een lijst van voorwaarden, 
waarmee ik geen probleem heb. Maar het geeft 
niet aan hoe die wensen in de komende vier jaar 
moeten worden bereikt. Het is niet concreet 
genoeg en de voornemens zijn niet vertaald in 
een financieel hoofdstuk. Kiezers moeten 
concreet weten wat de concrete inbreng van de 
PvdA in een te vormen college zal zijn. Ik had 
verwacht dat de fractie voldoende kennis zou 
inbrengen om duidelijk te maken waar Rijswijk de 
komende jaren mee te maken krijgt. Helaas is 
mijn kritiek niet in amendementen te verwoorden. 

2) Ik verbaas me over de motiveringen bij de 
kandidatenlijst. Ik ken de mensen onvoldoende 

om een oordeel over hen te vellen. Toch vallen 
mij twee dingen op. 

a) Volgens mij heeft de PvdA in Yvonne 
Hagenaars een goede fractievoorzitter. Ik 
begrijp de 12-jaarstermijn, maar was een 
uitzondering niet op haar plaats. Nu raakt ze 
wellicht verloren voor de lokale politiek. 

b) Tenzij, ze wethouder wordt, maar dat is 
onzeker. Zij lijkt volgens de PvdA de plaats te 
moeten innemen van Jos Bolte, maar is dat 
terecht? Volgens de kandidatenlijst raken we 
Bolte zeer zeker kwijt in de Rijswijkse politiek, 
want hij staat ook niet verkiesbaar op de lijst. 
Belangrijke reden: hij heeft te veel ervaring, is 
overgekwalificeerd, nieuwe leden zullen snel 
onvoldoende tot hun recht komen. Wat een 
lulkoek. Die reden zou een pre moeten zijn. Ik 
geloof ook niet dat de kandidaten doetjes zijn. 

 
Met vriendelijke groet, 
Leen Hoffman 

 
 

++ * ++ 
 
Geachte voorzitter, beste partijgenoten, 
  
Als voormalig PvdA-raadslid van de gemeente 
Rijswijk in de periode 2006-2010, volg ik de 
Rijswijkse politiek nog steeds en voel mij ook zeer 
betrokken bij de ontwikkelingen en uitdagingen waar 
Rijswijk en ook de lokale PvdA zich voor gesteld ziet 
de komende jaren. Er komt een hoop op de 
gemeente af. De grote decentralisaties op de 
gebieden van WMO, Jeugdzorg en AWBZ, de 
ontwikkeling om de grootschaligheid van gemeenten 
te bevorderen (al dan niet met aanwijzing vanuit het 
Rijk), de aanmerkelijk beperktere budgetten die voor 
gemeenten uit het Gemeentefonds beschikbaar 
komen vanwege de financiële situatie van ‘s Rijks 
financiën, de gevolgen van de financiële crisis op het 
gebied van werkloosheid (uitkeringen), stimulering 
van werkgelegenheidprogramma’s, begeleiden en 

ondersteunen van werklozen, armoedebeleid, 
welzijnsbeleid etc. etc. 

Al deze thema’s raken aan de kernwaarden van de 
sociaal democratie en vragen (ook) op gemeentelijk 
niveau een betrokken, overtuigende en krachtige 
inzet van de raadsfractie van de PvdA. 

Ik heb kennis genomen van de advieslijst zoals 
opgesteld door de Onafhankelijke Kandidaat-
stellingscommissie (OKC) van de PvdA Rijswijk. De 
OKC heeft een afgewogen advies opgesteld en in 
haar afweging het 12-jaarscriterium een bepalende 
invloed gegeven in het opstellen van de kandidaats-
lijst voor de gemeenteraadsfractie. De OKC heeft, 
zoals zij in haar advies schrijft, daarbij ook gekeken 
naar eventuele zwaarwegende belangen die het 12-
jaarscriterium zouden kunnen overrulen. Zonder 
hierbij een inhoudelijke motivering te geven volstaat 
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de commissie met de opmerking dat er voldoende 
andere kandidaten zijn die het vertrouwen genieten 
van de OKC. En dat is jammer want het zou juist 
over de inhoudelijke zwaarte en de overtuigings-
kracht van de kandidaten moeten gaan. 

Daarnaast zit er een aantal kleine inconsistenties in 
het advies. Ik citeer en noem een opvallende: 
“ook voor de rol van de fractievoorzitter –een rol die 
Yvonne met verve, met allure en met onuitputtelijke 
energie en inzet heeft vervuld– is een andere 
geschikte kandidaat beschikbaar. Yvonne wordt 
daarom niet voorgedragen als kandidaat raadslid.” 

De inconsistentie zit hem in het feit dat er een even 
geschikte kandidaat is gevonden voor de functie van 
fractievoorzitter om daar vervolgens de conclusie aan 
te verbinden dat zij (Yvonne) in z’n geheel niet wordt 
voorgedragen als kandidaats-raadslid of lijsttrekker. 
Logischer zou zijn geweest haar niet als kandidaat-
fractievoorzitter te kandideren, maar wel op de lijst te 
zetten. 

Daarnaast is slechts marginaal verantwoord waar een 
lijsttrekker, voor de PvdA-idealen, aan zou moeten 
voldoen.  

Zoals ik hiervoor al aangaf komt er de komende jaar 
veel op de gemeente af, juist op die dossiers waar 
onze fractie en wethouder in geworteld zijn c.q. 
zouden moeten zijn! Dat betekent mijns inziens dat 
ervaring in de dossiers en kennis van het krachten-
veld een onmisbare competentie is voor (een aantal 
van de verkiesbare) kandidaats-raadsleden. Hiermee 
zou zowel de gewenste vernieuwing een plek krijgen 
en eveneens de huidige kennis en ervaring niet 
verloren gaan. Ik wil het bestuur en de leden dan ook 
in overweging geven hierin een afwijkend standpunt 
in te nemen en de thema’s ervaring en dossierkennis 
een andere waardering te geven dan de OKC heeft 
gedaan i.c. Jos en Yvonne op een verkiesbare plek op 
de kandidatenlijst te zetten. 

Via de voorzitter vraag ik om mijn reactie onder de 
aandacht te brengen van de Rijswijkse partijleden. 

Ik wens u allen een vruchtbare en constructieve 
afdelingsbijeenkomst toe. 
 
Martin Oosterheert 
Voorburg 

 
 

++ * ++ 
 
 

Uit het Huishoudelijk reglement van de PvdAUit het Huishoudelijk reglement van de PvdAUit het Huishoudelijk reglement van de PvdAUit het Huishoudelijk reglement van de PvdA    
Artikel 1.33. De zittingsduur  

1. Tenzij in de statuten of reglementen van de partij anders is bepaald, kan de zittingsduur van een lid in een 
functie in of namens de partij niet worden begrensd.  

2. Indien iemand een functie in of namens de partijgedurende 12 jaar of langer heeft vervuld, dienen 
zwaarwegende redenen aanwezig te zijn om voor een volgende periode in die functie in aanmerking te 
komen.  

 
De toelichting hierop luidt: 
In principe is er geen bezwaar als iemand een functie in of namens de partij gedurende langere tijd vervult. Bij een 
aantal functies zijn in de statuten of in de reglementen bepalingen opgenomen, op grond waarvan de zittingsduur 
in een bepaalde functie wel gelimiteerd is. Als dergelijkebepalingen niet aanwezig zijn, dan is het niet toegestaan 
op een andere wijze de zittingsduur te beperken.  
Daar staat tegenover dat als iemand een functie in of namens de partij een langere tijd vervult, het verstandig is 
om bij de kandidatuur of verkiezing voor een nieuwe periode weer eens kritisch te kijken of die keuze nog 
verstandig is.  
Centraal staan daarin het belang van de partij en het functioneren van het openbaar bestuur. Deze toets vindt 
plaats nadat iemand minstens 12 jaar een functie heeft vervuld en door kandidaatstelling of verkiezing een nieuwe 
zittingsperiode aan de orde is.  
Als het gaat om het extra motiveren van de wenselijkheid van voortzetting van de zittingsduur van een lid in een 
bepaalde positie in of namens de partij (bestuurslid, gemeenteraadslid) is gekozen voor een periode van 
minstens 12 jaar, omdat dit overeenstemt met 3 volle perioden in het openbaar bestuur, bij reguliere verkiezingen.
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Uw bijdrage voor het verkiezingsfonds gevraagdUw bijdrage voor het verkiezingsfonds gevraagdUw bijdrage voor het verkiezingsfonds gevraagdUw bijdrage voor het verkiezingsfonds gevraagd 
 
Gewaardeerde partijgenoten! 

Wij (bestuur, fractie en leden) willen ons 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. 
 

++ * ++ 
 

Mutaties ledenbestandMutaties ledenbestandMutaties ledenbestandMutaties ledenbestand    
Er werden tot 10 november acht nieuwe leden ingeschreven.  

Velthuijsen~van B.W. Dhr. Ieplaan 1 2282 CV 

Heijdemann S. Dhr. Prunuskade 7 2282 DX 

Zandi K. Dhr. Prinses Margrietsingel 8 2285 HP 

Maria L. Dhr. Jan Tooroplaan 4 6 2282 VD 

Vugt~van J. Mw. Laan Hofrust 7 2282 AL 

Leuveren~van M. Mw. Eiklaan 55 2282 AT 

Maurik-Bakker H. Mw. Van Vredenburchplantsoen 1-419 2282 SK 

Wolterink F.A. Dhr. Geestbrugweg 39 2281 CD 
 

13 leden moesten worden uitgeschreven. 

Feniks~de Y.A.A.J.M. Mw. De Ruijt 43 2289 BW administratief 

Janssen C.H.C. Dhr. Dotterbloemeiland 22 2285 JX opgezegd 

Zwijnenburg J G P Mw. Sir Winston Churchillln 665 2287 AM opgezegd 

Schouten J. Mw. Martin Campslaan 69 2286 SE opgezegd 

Bartels-Nolet M Mw. Leliestr 4 2282 PK opgezegd 

Dijksman M. Mw. H. van Kollaan 65 2283 NB opgezegd 

Kohlen M. Mw. Leeuwendaallaan 75 2281 GL opgezegd 

Chatinier~du R. Dhr. Burg. Elsenlaan 209 2282 NE opgezegd 

Shirzad S.S. Mw. Merellaan 42 2289 EA verhuisd 

Duminy M.S. Mw. Ocarinalaan 668 2287 SM verhuisd 

Vergna T. Dhr. Rieteiland 35 2285 JW opgezegd 

Zaal V.  Dhr. Sir Winston Churchillln 18 2282 JD administratief 

Zwart P. Dhr. Thierenskade 92 2282 XW    administratief 
 

De afdeling telde per 10 februari 198 leden 
 
 

++ * ++ 
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WWWWorkshop Ledenwerving/Canvassenorkshop Ledenwerving/Canvassenorkshop Ledenwerving/Canvassenorkshop Ledenwerving/Canvassen 

 

Beste partijgenoten, 
 
Binnenkort organiseren wij een workshop Ledenwerving/Canvassen! 
 
Deze workshop zal waarschijnlijk samen met de afdelingen Delft en Den Haag worden gegeven en 
daarvoor roep ik natuurlijk iedereen op om hieraan deel te gaan nemen. 
 
Datum, tijd en locatie zijn tot op heden nog niet bekend maar zullen spoedig volgen.  
 
Waarom deze workshop?  
Toen hij als voorzitter van de PvdA aantrad, stelde Hans Spekman zich onder meer als doel de partij te 
laten groeien van 55.000 naar 100.000 leden, en wij zijn het helemaal met hem eens. Het is zo belangrijk 
dat wij groeien, en wel om de volgende redenen: 

• Een grotere partij betekent meer draagvlak in de samenleving; 
• Met meer mensen kan de PvdA op alle niveaus meer doen: 

o Meer mensen inzetten bij alle activiteiten; 
o Met meer mensen contact leggen en onze standpunten uitleggen; 
o Meer kennis en deskundigheid in huis halen (iedereen weet immers zijn eigen weetje); 
o Een grotere vijver krijgen van goede mensen om uit te kunnen putten bij het samenstellen 

van alle organen (bestuur, Kamers, Provinciale Staten, gemeenteraden); 
o De geest uit de fles houden: sinds het aantreden van Hans Spekman, nog meer bij het 

kiezen van Diederik Samsom als onze partijleider, en nog meer met de uitslag van de 
verkiezingen, is er een geest uit de fles gekomen. Een geest die veel van onze leden al 
gevoeld hebben, en een geest die iedereen moet gaan voelen: de geest van het 
enthousiasme over onze partij, haar doelstellingen en standpunten. Die geest is uit de 
fles, en we moeten zorgen dat hij er ook nooit meer in gaat. En daar hebben we iedereen 
met het hart op de juiste plaats bij nodig! 

o Elk lid brengt ook een deel van het budget binnen dat we nodig hebben voor al onze 
activiteiten; 

o Wij willen taart: de taart die Hans Spekman persoonlijk komt brengen bij iemand die 10 
leden werft; 

• Daarom dus! 
 
{De workshop zal geleid worden door onze ledenwerfkampioen Wouter Struijk: Wouter heeft er voor 
gezorgd dat de afdeling Spijkenisse vorig jaar de landelijke PvdA ledenwerfwedstrijd won, en weet als geen 
ander uit te leggen hoe je dat doet; een gevleugelde uitspraak van hem is “durf de vraag te stellen”, als hij 
kijkt naar mensen in onze omgeving. Laat hem ons maar komen vertellen hoe je dat doet en hoe je dat 
verder opkweekt. Menig nieuw lid is door Wouter Struijk lid gemaakt, en mijn vraag is dan waarom wij dat 
niet zelf al hadden gedaan?} 
 
Ieder die bovenstaande onderschrijft, is welkom! 
 
Meld je s.v.p. aan via een e-mail aan Erik van der Veer: evanderveer.pvda@ziggo.nl  zodat wij op weg naar 
de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 een nog sterkere vuist kunnen maken!  
 
Erik van der Veer 
campagnecoördinator 
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