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Van het bestuur 

Beste leden, 
Woensdagavond trof u een extra nieuwsbrief in uw mailbox. Er heeft genoeg over in de kranten 
gestaan. Een aantal Rijswijkse raadsleden heeft een persoonlijke brief ontvangen met op zijn 
minst intimiderende inhoud. Dit soort optreden is voor ons onacceptabel en wordt binnen onze 
partij, het gemeentebestuur en door de landelijke politiek hoog opgenomen. De zaak wordt op 
dit moment onderzocht door politie en justitie. 
In de media is er terecht veel aandacht voor deze zaak. Woensdagavond zijn twee Rijswijkse 
raadsleden, onder wie Yvonne Hagenaars, te gast geweest bij Pauw om hierover te praten. 
Gelukkig hebben wij ook aangenamer onderwerpen om u van op de hoogte te brengen. De Feit 
en Visie avond van maandag 28 september 2015 was zeer geslaagd en heeft deze keer een 
externe verslaglegger: “Robert Rijwijk” van Feel Good Radio Rijswijk.  
Onze PvdA-fractie heeft zich de laatste tijd ingezet voor een aantal zaken die ons aan het rode 
hart raken en tevens onze bestuurlijke kant inzet en zorgvuldigheid vragen om tot een goede 
uitvoering voor te bereiden. De PvdA-fractie heeft een duidelijk standpunt ingenomen tenzien 
van het opvangen van vluchtelingen. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier uitgebreid bij stil 
gestaan. In deze nieuwsbrief een niet minder uitgebreide beschouwing hiervan. U vindt dit 
namens de fractie onder Fractiebijdrage. 
De komende tijd staat voor de raad en daarmee onze fractie de begrotingsronde centraal. Voor 
vragen en opmerkingen hierover zijn en blijven onze fractieleden natuurlijk nog steeds 
bereikbaar. 
 
Het bestuur is bezig met het organiseren van een afdelingsvergadering op donderdag 26 
november. Hierin zal een aantal bestuurlijke zaken aan de orde komen als begroting 2016. 
Tevens is er ruimte om met de fractieleden van gedachte te wisselen. Op verzoek van de vorige 
alv zal er ook ruimte worden geboden aan meer PvdA grondslag onderwerp. Hierover later meer. 
Als bestuur zijn wij benieuwd wat onze leden van deze digitale nieuwsbrief vinden. Laat ons het 
eens weten. 
Tot een volgende keer. 
 
Andy Kooy 
Voorzitter PvdA afdeling Rijswijk. 

 

 

 

 

 



DE TOEKOMST VAN DE ENERGIEVOORZIENING 

Terugblik Feit en visie avond  

Een discussie-avond met president-directeur Shell Nederland Dick Benschop, maandag 28 september 
j.l. Door “Robert Rijswijk” 

Alleen nog energie neutrale woningen bouwen in Rijswijk. 
 
Rijswijk heeft een rol bij het mondiale energieprobleem. De gemeente kan haar eigen gebouwen 
energiezuiniger maken; lokale experimenten stimuleren; zonnepanelen, HR-ketels en 
brandstofcellen aanmoedigen en alleen nog maar vergunningen geven voor de bouw van 
energieneutrale huizen in Rijswijk. Dat was de boodschap die maandagavond de aanwezigen op 
de PvdA-Rijswijk bijeenkomst meekregen van Dick Benschop, president-directeur van Shell 
Nederland.  
 
Zie verder op de website van Feel Good Radio. 

 

Uit de fractie 

De vraag is niet of we opvang regelen, maar hoe we het goed regelen! 

Het zal u niet zijn ontgaan, dat het COA eind augustus een verzoek heeft gedaan aan B&W van 

Rijswijk om 600-800 vluchtelingen voor een periode van 3-5 jaar te huisvesten in onze gemeente. 

We zijn inmiddels 6 weken verder en de vraag van het COA heeft veel inwoners van Rijswijk 

beziggehouden; er zijn veel vragen gesteld en er zijn veel zorgen en emoties geuit. 

De Rijswijkse PvdA heeft vanaf het begin een duidelijk standpunt ingenomen en dat kenbaar 

gemaakt via persberichten en een advertentie in Groot Rijswijk. Mensen in nood, die voor 

oorlogsgeweld vluchten op zoek naar een veilige plek voor henzelf en hun familie help je 

vanzelfsprekend. Voor ons was het niet de vraag of we de opvang zouden regelen, maar hoe we 

het goed regelen! 

De PvdA-fractie heeft daarom op 6 oktober tijdens een extra raadsvergadering ingestemd met het 

voorstel van het College om 500 vluchtelingen voor een periode van 3-5 jaar op te vangen op het 

voormalige TH-terrein aan de Lange Kleiweg. Er worden woonunits neergezet, die volgens plan 

in het 1e kwartaal van 2016 opgeleverd worden. Nadat 11 inwoners tijdens de vergadering hun 

mening hadden laten horen, variërend van fel tegen tot ‘wees welkom vluchteling’, was het 

woord aan de fracties. Na intensieve discussie werd om 1:00u ’s nachts hoofdelijk gestemd en 

was even later duidelijk dat met 19 stemmen voor (Gemeentebelangen Rijswijk, D66, PvdA, CDA, 

VVD, GL en SP) en 8 tegen (Beter voor Rijswijk, Onafhankelijk Rijswijk en fractie Van der Horst) 

de opvang wordt gerealiseerd. 

De PvdA-fractie heeft in haar mondelinge bijdrage in de raadsvergadering benadrukt dat we 

vluchtelingen een veilig thuis moeten bieden, maar tegelijkertijd ook een oplossing moeten 

zoeken voor de terechte zorgen, die er leven bij veel mensen. Dat doen we met een warm hart en 

een koel hoofd! 



Bent u benieuwd naar de tekst die fractievoorzitter Wil van Nunen in de eerste termijn van de 

beraadslaging uitsprak? Zie hiervoor de link naar onze website. 

Via de gemeentelijke website www.rijswijk.nl is op de pagina Raadsplein de live-stream van de 

raadsvergadering nog te bekijken en te beluisteren.  

Kijk voor meer informatie ook op onze website www.rijswijk.pvda.nl of op onze Facebookpagina. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar uiteraard hoort de fractie graag 

uw vragen of opmerkingen. 

Namens PvdA-fractie Rijswijk 

Wil van Nunen 

Fractievoorzitter PvdA gemeenteraadsfractie  

 

De fractie op de website  

Door Andy Kooy. 

Behalve met de komst van opvang voor vluchtelingen zijn onze fractieleden afgelopen periode 
ook bezig met de “dagelijkse” handen en voeten werkzaamheden zoals we dat zo mooi noemen. 
Deze zijn in het algemeen te vinden op onze website. Twee voorbeelden hiervan heb ik hieronder 
opgenomen. 
 
Geen slok te veel  
Oftewel preventie en handhaving van alcoholmisbruik.  
Door Yvonne Hagenaars  
 
De fracties van CDA, PvdA en Gemeentebelangen maken zich grote zorgen als het gaat om de 
gezondheid van de burgers van Rijswijk. 

Sinds 2013 is de gemeente ook verantwoordelijk voor de preventie en handhaving op het gebied 
van De drank en horecawet. Oftewel preventie en handhaving van alcoholmisbruik. 
In het plan dat in de raad van 29 september besproken is, wordt aangegeven dat 74% van de 
jongeren tussen 16-18 jaar een keer in vier weken alcohol drinken. 

Ook wordt vastgesteld dat 25% van de jeugd aan binge-drinken doet. 

Lees verder op onze website. 

 
Fiscaliseren?  
Dan eerste uur gratis parkeren!  
Door Jos Bolte 
  
De fractie van de Rijswijkse Partij van de Arbeid stelt vraagtekens bij het parkeerbeleid zoals het 
college dat voorstelt. Het is een onmogelijke opgave om het parkeren in alle delen in Rijswijk 
naar ieders wens en behoefte optimaal te regelen. 

In sommige delen van Rijswijk zullen door onvoldoende ruimte de parkeermogelijkheden altijd 
beperkt blijven. Dat los je niet op door het onbeperkt verstrekken van vergunningen zoals het 
college wil. 

Lees verder op onze website.  



 

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’. 

 


