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Van het bestuur 

Beste leden, 

Gisteren heeft een aantal Rijswijkse raadsleden een persoonlijke brief ontvangen met op zijn 
minst intimiderende inhoud. Binnen onze partij en het gemeentebestuur wordt dit hoog 
opgenomen. De zaak wordt op dit moment onderzocht door politie en justitie. 

Ondertussen doet ook de landelijke politiek hier harde uitspraken over. Het is absoluut 
ongehoord dat raadsleden worden geïntimideerd en/of bedreigd naar aanleiding van hun 
raadswerk. Raadsleden zijn onze democratisch gekozen volksvertegenwoordigers. Tijdens hun 
raadsperiode houden zij hun oren en ogen goed open om signalen uit de samenleving op te 
vangen, maar ze moeten uiteindelijk wel zelf de afweging maken.  

Zeker als PvdA schuwen wij een gezonde discussie met de Rijswijkse inwoners, onze achterban 
niet. Al onze raadsleden zijn makkelijk benaderbaar voor hun raadswerk en dat willen we graag 
zo houden. Het zou zonde zijn als hun raadswerk in gevaar komt door het optecen van mensen 
die buiten de kaders van de democratie treden. En het is natuurlijk onaanvaardbaar als er 
daadwerkelijk mensen in gevaar komen. 

In de media is er terecht veel aandacht voor deze zaak. Vanavond zijn twee Rijswijkse 
raadsleden, onder wie Yvonne Hagenaars, te gast bij Pauw om hierover te praten. 

Vanuit de afdeling zullen wij u verder op de hoogte houden. 
  
Namens het bestuur 

Andy Kooy 
Voorzitter PvdA- afdeling Rijswijk. 

 

Colofon 
De digitale nieuwsbrief verschijnt alleen digitaal. Dit in tegenstelling tot ons ledenblad “Vooruit”. 

We willen zo actueel mogelijk communiceren en gebruik maken van plaatsingen van artikelen 

middels het internet. Heel vaak zal dit plaatsvinden door verwijzingen naar onze eigen website. 

www.Rijswijk.pvda.nl 

De digitale nieuwsbrief wordt ook op de website opgenomen zodat een en ander later nog 

nageslagen kan worden. 

De nieuwsbrief is een uitgave van het afdelingsbestuur. De eindredactie en digitale verspreiding 
worden verzorgd door de redactie van de ‘Vooruit’. 
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