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Agenda 
 

1 mei 2012 
Viering Dag van de Arbeid, Troelstramonument, Den Haag 
 

9 mei 2012 
Jaarvergadering Rijswijkse PvdA, gebouw Don Bosco 
 

Nog te bepalen 
Vervroegde verkiezingen Tweede Kamer 
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1 mei viering1 mei viering1 mei viering1 mei viering 
Het bestuur van de Rijswijkse PvdA nodigt u van harte uit om op 1 mei, de dag van de Arbeid, deel te nemen aan 
de viering met de Haagse partijgenoten bij het Troelstramonument. 

De bijeenkomst begint om 11 uur en duurt tot 13.00 uur. 

Er zal een aantal sprekers te horen zijn (onder wie het 2e Kamerlid Pierre Heijnen), en het Rijswijks strijdkoor zal 
bekende socialistische liederen ten gehore brengen. 

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 dodenherdenkingOp 4 mei dodenherdenkingOp 4 mei dodenherdenkingOp 4 mei dodenherdenking    
 
Zoals elk jaar is er ook dit jaar op 4 mei ’s avonds een 
gezamenlijke dodenherdenking voor alle Rijswijkse burgers 
voor de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog bij het 
monument, in het park van het Oude Raadhuis, Laan Hofrust.  
De burgemeester, Ineke van der Wel houdt een korte 
toespraak. Het College is voltallig aanwezig. PvdA- fractie en 
bestuur zullen zoals elk jaar namens de partij bij het 
monument een krans leggen.  
Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs. 

Namens het bestuur, Tineke Snaterse, secretaris 

Meer info op de site van de gemeente Rijswijk: www.rijswijk.nl.  

++ * ++ 

ReactReactReactReactie op mislukken Catshuisoverlegie op mislukken Catshuisoverlegie op mislukken Catshuisoverlegie op mislukken Catshuisoverleg 

Nu het Catshuisberaad mislukt is, moeten er nieuwe verkiezingen komen, mogelijk al in september. Nederland 
heeft behoefte aan een stabiele regering die een nieuwe start kan maken en de juiste keuzes maakt voor de 
toekomst van ons land. Keuzes die ervoor zorgen dat we de lasten van de crisis eerlijk verdelen, die de economie 
aanjagen en onze samenleving versterken. De PvdA wil Nederland nieuw vertrouwen en nieuw optimisme geven. 

Wij hebben onze keuzes hiervoor al gemaakt: op de arbeidsmarkt, de woningmarkt, in de zorg, het onderwijs, in 
de financiële wereld, over onze energievoorziening en onze veiligheid. Wij zijn dus klaar voor nieuwe verkiezingen. 
Intussen zullen wij in de Tweede Kamer onze verantwoordelijkheid nemen voor een zorgvuldige begroting in 2013. 

Diederik Samsom 

Zie ook: http://nu.pvda.nl/personen/Tweede+Kamer/Diederik+Samsom.html 

++ * ++ 

Jos Bolte (21 april via Twitter): In deze economisch en sociaal roerige tijd is een meerderheidskabinet nodig, dat 
steunt op gekozen meerderheid. Geen gedoogkabinetten meer! 
    

Meedoen om de PvdA aan een mooi verkiezingsresultaat te helpen?  Ga om te 
beginnen naar mijn.pvda.nl/nl/home en geef uw / je mailadres door. 



 
 
 
 

Pagina 3 

 
Vooruit 

 

jaargang 2012, nummer 2  
 

PvdAPvdAPvdAPvdA---- Rijswijk Rijswijk Rijswijk Rijswijk    

JAARVERGADERINGJAARVERGADERINGJAARVERGADERINGJAARVERGADERING    
 
Het bestuur nodigt alle leden van de afdeling uit voor de jaarvergadering. Deze vindt plaats op 
woensdagavond 9 mei, aanvang 20.00 uur , in het gebouw van Don Bosco, Julialaantje 22. 
  
 
AGENDA 
 

1. Welkom en mededelingen, door de waarnemend voorzitter Hans Simons 
 
2. Jaarverslag van de secretaris over 2011, door Tineke Snaterse 

 
3. Jaarrekening 2011 van de penningmeester, door Ron Fitz (+ verslag van de kascontrolecommissie) 

 
4. Begroting voor 2012, door penningmeester Ron Fitz 
 
5. Verkiezing van het bestuurslid Ronald Bellekom tot voorzitter 
 
6. Terugblik op 2011 en vooruitblik door Yvonne Hagenaars (fractievoorzitter) en/of Jos Bolte 

(wethouder) 
 

 korte pauze 
 

6. Inleiding door Martien Branderhorst, PvdA-lid van de 
Provinciale Staten van Zuid-Holland over actuele provinciale 
politiek, gevolgd door discussie 

 
7. w.v.t.k. 
 
8. Rondvraag en sluiting 

 
 
Toelichting op punt 6 : Martien wil graag van te voren weten over 
welke thema’s de PvdA-leden graag meer willen horen. U kunt 
haar mailen op: em.branderhorst@statenzh.nl 
 
Alle leden zijn van harte welkom. Wilt u komen maar kunt u dit 
niet op eigen gelegenheid? 
Neem even contact op met het bestuur (tel. 070-3993686) 
 
 

++ * ++ 
 

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. 

 
Meedoen om de PvdA aan een mooi verkiezingsresultaat te helpen?  Ga om te 

beginnen naar mijn.pvda.nl/nl/home en geef uw / je mailadres door.
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Van de secretarisVan de secretarisVan de secretarisVan de secretaris    

VERSLAG OVER HET JAAR 2011 VERSLAG OVER HET JAAR 2011 VERSLAG OVER HET JAAR 2011 VERSLAG OVER HET JAAR 2011     
 
Dit verslag is een verlate terugblik op de activiteiten 
die binnen de Rijswijkse Partij van de Arbeid in het 
jaar 2011 hebben plaatsgevonden. 
Ook dit kalenderjaar hadden we een PvdA.-
wethouder in het College, Jos Bolte, die voor de 
moeilijk klus stond en nog staat om Sociale Zaken, 
Welzijn, Onderwijs en Zorg in deze tijd van 
bezuinigingen toch zorgvuldig vorm te geven.  
Onze raadsfractie bestaat uit vier leden: Yvonne 
Hagenaars (fractievoorzitter), Wil van Nunen, 
Coskun Yilmaz en Marja Pelzer. De gemeenteraad 
bestaat uit 29 leden.  
Op een andere plaats leest u wat Jos en Yvonne over 
hun activiteiten in 2011 te vertellen hebben. 
 
Belangrijk in 2011 waren allereerst de Provinciale 
Statenverkiezingen op 2 maart en die voor de Eerste 
Kamer. 
Martien Branderhorst, ons afdelingslid stond op een 
hoge, 3e plaats voor de Staten. Op de traditionele 
nieuwjaarsreceptie met erwtensoep begin januari, 
wekte zij alle aanwezigen enthousiast op in ieder 
geval te gaan stemmen. De toenmalige PvdA-
gedeputeerden en de PvdA-statenleden hadden o.a. 
door Martiens inzet en die van Ulla de Wreede -ook 
lid van onze afdeling- in de vier jaar er voor heel wat 
bereikt. Zo is er door toedoen van de PvdA in de 
Staten meer groen in Zuid-Holland behouden 
gebleven: braakliggende stukken terrein zijn niet 
bebouwd, maar benut voor recreatie. Ook hebben zij 
inmiddels kortere wachtlijsten in de jeugdzorg 
kunnen realiseren. En daarnaast hebben zij zich hard 
gemaakt voor het behoud van goed openbaar vervoer 
in plaats van extra asfalt en nóg meer wegen in onze 
provincie. 

De uitslag van deze verkiezingen was ondanks de 
inspanningen van bestuur en fractie en enkele 
andere enthousiaste leden niet geweldig: onze partij 
verloor bij flink wat stemmen. Dit ondanks de 
inspanningen van bestuur en fractie: o.a. meerdere 
zaterdagen in februari een PvdA-kraam op de markt, 
en één in de Boogaard én een gezamenlijke 
canvasactie langs de nieuwbouwflats in nieuw-
Rijswijk. Troostend was dat er wel in Rijswijk meer 
mensen op ons gestemd hebben dan in het jaar 
ervoor, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Maar 
de partijgenoten van Wilders met zijn PVV-ideeën in 
de Staten kregen ook in onze gemeente naast de 

VVD heel veel stemmen. Ook D’66 en de SP wonnen 
kiezers. 
 
De 1 meiviering 
De volgende belangrijke gebeurtenis, de 1-mei 
viering, vond ook in 2011 weer samen met de 
afdeling Den Haag plaats bij het Troelstramonument 
in het Westbroekpark. Het gezamenlijk luisteren naar 
prominente sprekers, en het samen zingen van de 
ouderwetse 1 mei-liederen zoals ‘De internationale’ 
en het rozen neerleggen bij het Troelstramonument, 
blijft voor veel oudere leden een jaarlijks terugkerend 
feest. En: oudere leden hebben we redelijk veel in de 
Rijswijkse PvdA.  

 

Anderen, zoals sommige jonge sociaal-democraten, 
richtten zich liever op het stelling nemen in de 
landelijke politiek, zoals dat kan in de onlangs 
opgerichte politieke ledenraad van de PvdA. Die 
landelijke politiek werd in 2011 gedomineerd door de 
maatregelen van het rechtse kabinet Rutte-Verhagen. 
En de gevolgen die dit ook op gemeentelijk niveau 
had en heeft voor de burgers. Vooral voor de 
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Rijswijkse burgers met een smalle beurs voor wie wij, 
dwz onze fractie en wethouder, ons sterk maken. 

Meer interesse voor landelijke en mondiale problemen 
Intussen werden we allen het voorjaar en de zomer 
van 2011 heel erg in beslag genomen door de tv-
beelden van wat er verder in de wereld speelde: de 
kerncentraleramp in Japan, de worsteling van Obama 
om zijn gezondheidswet gerealiseerd te krijgen, het 
tenenkrommende optreden van Wilders en de 
ministers Leers en Rosenthal in het buitenland.  
Veel Rijswijkse PvdA-leden (b)leken duidelijk meer in 
de landelijke en wereldpolitiek geïnteresseerd te zijn 
dan in plaatselijke thema’s. Dit bleek o.m. uit de zeer 
geringe opkomst bij een kleine activiteit die het 
bestuur eind augustus georganiseerd had. In plaats 
van de gezellige barbecue met spreker die we vaker 
aan het begin van het nieuwe politieke seizoen 
plachten te organiseren, was er nu voor de leden een 
gezamenlijke historische wandeling gepland, met 
een borrel daarna. 
Deze gezamenlijke historische wandeling door oud-
Rijswijk op zaterdag 27 augustus 2011 had -mogelijk 
ook door de regen die bij bakken uit de hemel viel- 
ook een historisch lage opkomst van leden. Namelijk 
drie personen..! 
Hieruit trok het bestuur lering. Voor de volgende 
‘echte’ afdelingsbijeenkomst in oktober is er naarstig 
naar een spreker gezocht -en uiteindelijk gevonden- 
die een landelijk actueel thema behandelde dat 
duidelijk in de herfst van 2011 speelde. Dit was de 
ontbrekende samenwerking op ‘links’ tegenover het 
rechtse kabinet.  
 
Kort daarvoor, op 21 september, had een flink aantal 
Rijswijkse PvdA-ers zich naar Voorburg gespoed om 
daar het feest van 100 jaar sociaal-democratie van de 
afdeling Voorburg-Leidschendam mee te vieren. 
Daar sprak o.m. Job Cohen zeer bevlogen over onze 
gemeenschappelijke doelen. Hij hekelde scherp het 
rechtse kabinet: ‘het kent van alles de prijs, maar van 
niets de waarde’.  
(Ons eigen eeuwfeest hadden wij in Rijswijk 
overigens al eerder, in 2009 gevierd met de uitgave 
van een prachtig boek: 100 jaar sociaal-democratie in 
Rijswijk’ onder eindredactie van Willem van der 
Ende, Laurien Poleij en Cokkie Schoonderwoerd *). 
 
Jeugdig elan én een landelijk thema… 
Op 15 november 2011 organiseerde het 
afdelingsbestuur samen met de afdeling 
Leidschendam-Voorburg een discussieavond met als 
prikkelende inleider: Wouter Booij, de voorzitter van 
de Haagse jonge socialisten. Hij sprak over het 

onderwerp: op welke thema’s een linkse 
samenwerking kon lukken en analyseerde de plaats 
van de andere partijen in het linkse spectrum. Er 
ontstond een boeiende discussie met de spreker. 
Maar: er was helaas een bescheiden opkomst van 
rond de 25 mensen uit beide afdelingen samen…. 

 
 
Komende beleidsplannen. 
In de fractie en het bestuur zijn nog steeds de 
thema’s uit het in 2010 geformuleerde strategisch 
werkplan richtsnoer. Dit zijn: een gericht armoede-
beleid, de oprichting van meerdere Brede Scholen en 
het duurzaamheidsplan. Dit gezamenlijke actieplan 
van fractie en bestuur is vorig jaar op de 
jaarvergadering in maart vastgesteld en het bevat 
deze drie speerpunten. 
Ik heb er veel vertrouwen in dat we met deze kleine, 
maar enthousiaste club mensen een aantal zaken uit 
dit actieplan in deze raadsperiode zullen kunnen 
realiseren.  
Maar …dat kunnen we niet zonder méér actieve 
leden. 
 
Ledenbestand 
Het ledenbestand is in 2011 iets afgenomen. Het 
schommelt al jaren rond de 200, neemt inmiddels 
weer iets toe. 
Ook in 2011 overleden er helaas weer enkele 
prominente PvdAers, zeg maar S.D.A.P ers van het 
oude stempel, zoals Aad de Jong, Rie Wildschut-
Weimar en Pier Meintema. 
Maar hebben we ook jongere leden moeten missen 
door overlijden, opzegging of verhuizing. 
We zijn blij met de aanwas van een flink aantal 
enthousiaste nieuwe leden. Die gaan we als bestuur 
allemaal persoonlijk benaderen. 
Maar ook ‘oude’ en oudere leden: laat uw stem horen 
en kom naar de vergaderingen ! 
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Dank 
In dit jaarverslag past een woord van dank aan 
iedereen die de idealen onze partij dit jaar heeft 
uitgedragen. Allereerst natuurlijk de wethouder en de 
fractie. 
Daarnaast veel dank van het bestuur aan de redactie 
van de Vooruit, m.n. Max Kommer, die dit jaar drie –
maar wel erg mooie en dikke- Vooruiten -met 
meerdere illustraties- maakte.  
Dank ook aan Erik van der Veer, onze webmaster, die 
onze website zo trouw en nauwkeurig bijhoudt. Kijkt 

u er toch vooral eens op: de weblogs van Jos, Yvonne 
en andere raadsleden: ze zijn zeer de moeite waard!  
  
Bestuurssamenstelling 
In de bestuurssamenstelling is in 2011 deels 
gewijzigd. Ron Fitz en Ronald Bellekom zijn op de 
vorige jaarvergadering geïnstalleerd. Ron Fitz 
volgende als penningmeester Ben Rutges op. Van 
bestuursleden Corinne Disser en Annemiek 
Tavecchio moesten we eind 2011 helaas afscheid 
nemen: beiden bedankten voor de bestuursfunctie 
wegens drukke werkzaamheden elders. 
 
Conclusie. 
2011 was voor het bestuur een moeilijk jaar. De 
geringe opkomst bij de vier georganiseerde 
afdelingsbijeenkomsten –meestal niet meer dan 10 
% van het ledenaantal van rond de 200- noopt tot 
bezinning. Ook de kranten leken ons niet erg 
welgezind. Aankondigingen van vergaderingen 
werden vaak in de media niet opgenomen of alleen 
als er voor betaald werd..! 
Maar de voorzichtige samenwerking met andere 
afdelingen op allerlei terreinen, bijvoorbeeld onlangs 
die opnieuw met de afdeling Leidschendam-
Voorburg biedt vast onvermoede kansen. 
 
Tineke Snaterse, secretaris. 
 
* Een beperkt aantal exemplaren van deze 
jubileumuitgave is à E 7,50 nog verkrijgbaar bij de 
secretaris.

 

++ * ++ 

Vooruit per e-mail ontvangen is eerder op de hoogte zijn – en geld 

besparen voor de afdeling. Geef je e-mail adres door via rijswijk@pvda.nl 

++ * ++ 

 

Van de penningmeesterVan de penningmeesterVan de penningmeesterVan de penningmeester    

VERSLAG OVER HET JAAR 2011 VERSLAG OVER HET JAAR 2011 VERSLAG OVER HET JAAR 2011 VERSLAG OVER HET JAAR 2011     
    

Financieel gezien was 2011 qua uitgaven een positief jaar doordat aan de inkomstenkant bedragen over 2010 
nabetaald werden. Daardoor komt de reserve van de afdeling op 31-12-2011 uit op ruim € 10.000,-  
Verder zijn de kosten voor de website over 2011 geboekt op 2012 zodat die ook op het nieuwe boekjaar zullen 
drukken. 
De post verkiezingen wordt voornamelijk bepaald door uitgaven uit 2010. Dit is ook het geval bij het hogere 
bedrag voor de 4/5 meiviering. 
In de post diversen zijn onder andere de bankkosten opgenomen. 
R. Fitz 



 
 
 
 

Pagina 7 

 
Vooruit 

 

jaargang 2012, nummer 2  
 

 

Balans op 31 december 2011   

Geldmiddelen 2011  2010 

Kas 0.00  0,00 
Bank - ING-Giro 945,37  1.292,75 
Spaarrekening 9.363,16  6.120,27 

Totaal vermogen 10.308,53  7413,02 
 
 

Begroting 2012, uitkomsten 2011 en begroting 2011   

Inkomsten Begroting 2012  Uitkomst 2011 
 

Begroting 2011 
Afdracht contributie 1.750,00  1.804,00  1.804,00 
Bijdrage lokale bestuurders 1.700,00  3.078,00  1.700,00 
Overige giften 0.00  100,00  0,00 
Inzameling verkiezingen 0,00  0,00  300,00 
Verkiezingsfonds /eigen reserve 0,00  0,00  0,00 
Renten 145,00  142,89  100.00 
Diverse inkomsten 0,00  0,00  0,00 

Totale baten 3.595,00  5.124,89  3.904,00 
 
Uitgaven Begroting 2012  Uitkomst 2011  Begroting 2011 
Bestuurskosten 400,00  184,73  200,00 
Jaarvergadering leden 200,00  192,75  200,00 
Afdelingsvergaderingen 300,00  122,45  400,00 
Nieuwjaarsbijeenkomst 250,00  229.93  250,00 
1 mei/zomerbijeenkomst 200,00  33.50  100,00 
Vooruit 650,00  465.77  650,00 
Website 250,00  0,00  250,00 
Permanente campagne 300,00  128.38  300,00 
Gez. Activiteiten and. Afd 450,00  0.00  300,00 
Opvang nieuwe leden 100,00  0.00  200,00 
Verkiezingen 250,00  534,76  800,00 
Verjaardagskaarten 125,00  81,42  125,00 
4/5 mei 100,00  120,00  100,00 
Diverse uitgaven 20,00  137,69  29,00 

Totale lasten 3.595,00  2.231,28  3.904,00 
      

 
 

++ * ++ 

 

VaVaVaVan de wethoudern de wethoudern de wethoudern de wethouder    
Op de goede weg!Op de goede weg!Op de goede weg!Op de goede weg!

 
Nog maar 4 zetels verschil in de peilingen tussen SP 
en PvdA, zo is het nieuws vandaag. Terwijl dat twee 
maanden eerder nog 19 zetels waren. De PvdA klimt 
dus omhoog, waarschijnlijk vooral door het helaas 
politiek gedwongen vertrek van Job Cohen, maar 
zeker ook door de nieuwe frisse partijleider Diederik 
Samsom. De leiding van onze partij is behoorlijk 

verfrist, want al iets langer hebben we ook een 
nieuwe partijvoorzitter in de persoon van Hans 
Spekman. Twee nieuwe leiders die elk een duidelijke 
mening en inbreng hebben. Zo bepaalde Hans 
Spekman dat we als leden van de PvdA onze nieuwe 
partijleider mochten kiezen na het vertrek van 
Cohen. Door beperkende interne regels moest die 
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persoon wel uit de Tweede Kamerfractie worden 
gekozen. Daarmee zijn dus andere goede kandidaten 
uitgesloten, en als Diederik het behoorlijk doet (en 
voorlopig twijfelt niemand daar aan) dan zal dat bij 
de volgende verkiezingen niet veel anders zijn.  
 
Toevallig trouwens (of niet?) dat Diederik Samsom 
nog recent, in september vorig jaar, bij ons op 
bezoek was tijdens de Straten-Generaal! De indruk 
die ik van hem kreeg tijdens onze korte wandeling in 
het dorp is van een betrokken en geïnteresseerd man 
die ook zeer goed weet wat hij wil. Ook iemand die 
een dynamische uitstraling heeft, en waarschijnlijk 
mensen weer weet aan te spreken. Ik denk dat hij op 
dit moment de juiste man is om de PvdA bij de 
potentiële kiezer weer in beeld te krijgen, en dus om 
onze partij weer sterk te maken in het politieke 
landschap. De huidige peilingen geven wat dat 
betreft goede hoop. Maar het blijft opletten, want die 
peilingen lijken wel dagkoersen tegenwoordig. 
Daarom is het goed dat de PvdA weer een helder 
eigen geluid laat horen en een daadwerkelijk 
alternatief biedt voor de regeringsplannen. Niet 
reageren maar ageren!  
 
Dit minderheidskabinet, dat afhankelijk is van PVV 
en SGP, is een afbraakkabinet, dat “ oplossingen” 
bedenkt die de economie moeten helpen (waaraan 

door vele economen zeer wordt getwijfeld!) maar die 
versneld leiden tot afbraak van ons sociale stelsel. 
Niet solidariteit, maar “eigen verantwoordelijkheid” 
is het credo van dit kabinet. Als het kabinet zijn 
plannen verder kan uitwerken, zal zijn beleid leiden 
van een sociale samenleving naar een individuele 
samenleving, waar het recht van de sterkste geldt. Ik 
zie dat als een toekomstig gevaar, omdat een 
samenleving zonder goede sociale infrastructuur tot 
verharding en agressie zal leiden, omdat mensen 
hoe langer hoe meer alleen nog aan hun eigen 
belang zullen denken.  
 
Een sterke PvdA, met als basis solidariteit en gelijke 
kansen voor iedereen ongeacht achtergrond, is 
daarom noodzakelijk om het politieke evenwicht te 
herstellen. Laten we hopen dat we de kans krijgen 
om dat zo spoedig mogelijk tot uitvoering te 
brengen. De goede peilingen geven aan dat we op de 
goede weg zijn!  
 
Jos Bolte 
Wethouder Onderwijs,  
april 2012 
 
(deze bijdrage werd geschreven vóór de val van het 
kabinet)

 
++ * ++ 

 

FractiefacettenFractiefacettenFractiefacettenFractiefacetten    
De waarde van democratie, de waarde van samenDe waarde van democratie, de waarde van samenDe waarde van democratie, de waarde van samenDe waarde van democratie, de waarde van samen    
  

‘Tot die tijd blijft uw fractie in de raad van Rijswijk 
keihard haar best doen voor een sociaal, sterk, groen 
en veilig Rijswijk’ 
 
Met deze zinsnede eindigde ik mijn vorig fractie-
facet. In 400 raden van Nederland, in 12 staten en in 
de Tweede Kamer denken honderden mensen 
natuurlijk dat ze bezig zijn voor een mooiere en 
betere gemeente (zoals Rijswijk ), allemaal vanuit 
een andere achtergrond. Uiteindelijk zijn het alleen 
de daden die tellen natuurlijk. De resultaten. En in 
een democratie doe je dat werken aan een beter land 
nu eenmaal samen met anderen. Met anderen met 
wie je uitgangspunten kunt delen en waarmee je voor 
je burgers tot het best mogelijke kunt komen. Dat 
niemand het 100% voor het zeggen heeft, is een 
groot goed. Omdat je verplicht bent samen te 
werken, draagvlak te creëren. Samen. Dus in overleg. 
Je moet met elkaar in debat en dan komt er iets 
moois uit. Een compromis. Dat compromissen mooi 

zijn, en het best haalbare voor een land dat 
geregeerd wordt door diverse partijen met 
verschillende belangen dat is een goed dat juist door 
plaatselijke partijen, juist door populisten juist niet 
gekoesterd wordt. Een dilemma dat al door de 
filosofen in de oudheid werd gezien en beschreven 
maar waar al gauw over werd geconcludeerd dat dat 
het best haalbare is.  
 
Het gedrocht gedoogconstructie is niet meer.  
Zeven weken lang achter gesloten deuren spreken 
over megamaatregelen en dan op het laatst zeggen 
dat je eruit stapt? Ik zou heel blij moeten zijn maar 
het stemt mij ook droef. 
Het hele gedoe leek zo onprofessioneel. Dat we 
Rutte, toen nog premier, op de achterbank van een 
auto moesten zien kruipen om daar te praten met de 
fractievoorzitter van de meest rechtse christenpartij, 
met slechts twee zetels vertegenwoordigd in de 
Tweede Kamer ….. 
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De fractie opereert vanuit het besef van dat samen. 
Hieronder kan ik dan ook een aantal onderwerpen 
bespreken waaruit blijkt dat je allen maar in overleg 
met elkaar tot iets goeds kan komen. En dan maakt 
de PvdA het verschil: met nadruk op sociale 
woningbouw, op eerlijk delen, op voorzieningen op 
aandacht voor het groen, aandacht voor de 
menselijke maat, ook samen.  
 

 
 
Metropoolregio 
Grote veranderingen zijn op komst. Provincie en alle 
betrokken gemeenten rond Den Haag en Rotterdam 
werken aan een groter samenwerkingsverband: een 
metropoolregio. Altijd moeilijke discussie: 
schaalvergroting of juist verkleining. Op deze schaal 
dus vergroting bijvoorbeeld van het openbaar 
vervoer. U rijdt al met de tram (!) van Den Haag naar 
Rotterdam. Moet nu ook op andere gebieden dan het 
openbaar vervoer worden samengewerkt? Wij 
denken van wel maar niet tegen elke prijs natuurlijk. 
We hebben daarom in de raad gevraagd om als het 
gaat om de metropoolregiovorming, een 
communicatieplan te maken waarbij ook de burgers 
van Rijswijk in dit vroege stadium al mee kunnen 
praten over hun idealen en ideeën. Laat u ook uw 
mening aan ons horen? 
 
Pontje Keereweer 
Professioneel, zo moet je ook handelen als politicus, 
dat schreef ik eerder in dit facet. Wij hebben als PvdA 
altijd gezegd dat het pontje geen alternatief is voor 
de brug en de fietsersbrug die er komt, geen 
alternatief voor de pont. Wij pleiten ook keer op keer 
voor goede werkplekken voor DSW’ers; zoals 
ongeveer twintig jaar geleden voor schipper Aad het 
pontje varen ook een goed alternatief was (zie 
historisch reeks Rijswijk). Dat er een nieuwe schipper 
kwam waardoor de kosten gedrukt konden worden - 
ook dat was afgesproken- en dat dat ook nog iemand 

was uit de DSW, is een win-winsituatie. Als raad 
hebben we afgesproken pas over het ongeluk van 
begin dit jaar te spreken als we alle gegevens kennen 
en het rapport van de KLPD er is. Daar moet je je 
dan als raad aan houden. Beetje jammer dat de 
wethouder -ook ongeduldig- zijn ongeduld niet kon 
bedwingen en daardoor veel losmaakte omdat hij op 
de site van OR iets over het pontje gezegd had.. 
In de raad, met bijna alle bewoners van de Ruit op de 
publieke tribune, ontspon zich toen een merkwaardig 
schouwspel. Er kon niks gezegd worden en toch 
wilde iedere politieke partij iets zeggen. (zie daarvoor 
ook de site waar we een ingezonden brief met mijn 
reactie daarop plaatsten) De PvdA vroeg aan het 
college, en kreeg een toezegging dat er goed en 
zorgvuldig met de bewoners gecommuniceerd hoort 
te worden, via de gebruikelijke kanalen en vooral op 
tijd en volledig. 
 
Bouwplan sociale woningen en aanleg park Te Werve 
Zoals Rijswijk in RijswijkBuiten bouwt en zoals we 
ook een project aan de rand van Plaspoelpolder 
hebben goedgekeurd, alles helemaal tegen het 
huidige crisistij in, gaan we nu een plan verder 
brengen waarbij we midden in Te Werve rond de 100 
woningen voor een betaalbare prijs gaan neerzetten. 
Hulde aan de woningbouwvereniging die dit gaat 
uitvoeren. 
 
Boutenslaan 

Ook midden in een gewilde woonwijk, aan de 
Boutenslaan, wordt woningbouw gepleegd. Ook 
hulde dus aan de ontwikkelaar. 
Woningbouwverenigingen en ontwikkelaars kunnen 
echter niet veel zonder de gemeente die processen 
mogelijk maakt en een klimaat schept waarin dit 
soort ontwikkelingen mogelijk is.  
 
En nu …. 

En nu maar hopen dat er snel verkiezingen komen 
die een mooi resultaat voor onze partij opleveren.  
Hier in Rijswijk blijven wij gewoon keihard werken 
aan een Rijswijk waar iedereen thuis is… 

Yvonne Hagenaars 
Fractievoorzitter 
 

Omdat samen beter werkt, juist nu 

 
 

Meedoen om de PvdA aan een mooi verkiezingsresultaat te helpen?  Ga om te 
beginnen naar mijn.pvda.nl/nl/home en geef uw / je mailadres door.
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Mooie start eerste Brede School in RijswijkMooie start eerste Brede School in RijswijkMooie start eerste Brede School in RijswijkMooie start eerste Brede School in Rijswijk    
 

Op 6 maart is in de Forumvergadering het 
raadsvoorstel Brede School in de Muziekbuurt door 
alle fracties ondersteund. De PvdA-fractie is blij, dat 
de realisatie van de eerste Brede School in Rijswijk, 
in de Muziekbuurt, volgens planning verloopt. Als 
het bouwproces geen vertraging oploopt, zal de 
school er eind 2013 staan. 

De Brede School, in de betekenis van meer gelijke 
kansen voor alle kinderen op goede voorschoolse 
opvang, op goed onderwijs, en kennismaking met 
allerlei culturele en sportactiviteiten, beantwoordt 
aan de doelstellingen zoals wij die als fractie al lange 
tijd verwoorden. 

Daarnaast vindt de PvdA het belangrijk dat de Brede 
School een spilfunctie gaat vervullen in de wijk: een 
multifunctioneel gebouw waar wijkbewoners elkaar 
treffen en waar activiteiten worden zowel overdag als 
’s avonds worden georganiseerd. Het zal 
ongetwijfeld de binding van bewoners met de wijk 
versterken. En dat willen we toch graag in de 
Muziekbuurt en overigens ook in andere wijken van 
Rijswijk. 

De presentatie over het aanbiedingsontwerp in het 
forum van 21 februari gaf ons als raadsleden een 
goed beeld van de mogelijkheden van de nieuwe 
multifunctionele school. Een ontwerp, waar ook de 
samenwerkingspartners, die het gebouw gaan 
gebruiken, enthousiast over zijn, hebben we 
begrepen.  

Een dag later vond de presentatie voor wijkbewoners 
plaats. Ook op deze avond waren naast enkele 
belangrijke kanttekeningen over o.a. parkeer-
faciliteiten, de reacties positief. We vinden het 
belangrijk om de opmerkingen van bewoners mee te 
nemen in de volgende stappen, die door de 
projectgroep worden gezet. 

Kortom, het is een mooie start voor de concrete 
invulling van de Brede School. Hierbij is een 
compliment voor verantwoordelijk wethouder Jos 
Bolte en de ambtelijke staf op zijn plaats. Hulde ook 
voor de overzichtelijke website, waar we het proces 
kunnen volgen. 

Dat zullen we als fractie ook zeker doen, want we zijn 
er nog niet. De uitgangspunten zijn goed, maar 
moeten nog wel, zoals ook door projectleider Mark 
Kraakman al een paar keer gezegd, geconcretiseerd 
worden. 

Een mooi gebouw is een parel voor de wijk en 
mogelijk ook een voorbeeld voor de andere Brede 
Scholen die er gaan komen in Rijswijk. Als fractie 
zullen we zowel het bouwproces als de inhoudelijke 
invulling actief volgen. 

Er valt nog veel werk te doen zodat de samen-
werkingspartijen ook echt samen werken aan een 
veelzijdig programma voor jong en oud. Er zijn 
zoveel dwarsverbanden mogelijk tussen bv. voor-
schoolse en schoolse educatie, tussen onderwijs, 
cultuur en sport. Er valt bovendien ook te denken 
aan programma’s waarbij verschillende groepen bv. 
kinderen en ouderen ‘leren’ van elkaar. Alleen al de 
groeiprogramma’s van het Oranjefonds zijn wat dat 
betreft een mooie inspiratiebron voor de wijkfunctie 
van Brede Scholen omdat deze programma’s tot 
doel hebben om de sociale cohesie te bevorderen. 

Kortom, er liggen allerlei mogelijkheden open om de 
Brede School als een leer- en ontmoetingsplek in te 
vullen voor binnen- en buitenactiviteiten; het is wat 
ons betreft een mooi voorbeeld van een integratie 
van onderwijs- en welzijnsbeleid. 
 
Wil van Nunen (raadslid) ook namens 
Tineke Snaterse (bestuur) 

  
++ * ++ 

 

In memoriam Pier Meintema (19In memoriam Pier Meintema (19In memoriam Pier Meintema (19In memoriam Pier Meintema (1916 16 16 16 ----    2011201120112011))))    
 
De laatste tijd zagen we hem weinig meer bij 
afdelingsbijeenkomsten, maar tot nog maar een paar 
jaar gelden was hij er eigenlijk altijd. En dan niet 
stilletjes achteraf – nee, Pier Meintema was een 
markante man die van zich liet horen en zijn mening 
niet onder stoelen of banken stak.  

Hij was al jong actief in de politiek. Al erg jong, zo 
vertelde hij ruim 10 jaar geleden toen ik hem 
interviewde voor een portret in het Jaarboek.2000 
van de Historische Vereniging Rijswijk. Met zijn 
vader, die in zijn geboorteplaats Emmen actief was 
in de SDAP, ging hij mee op verkiezingsacties. Zodra 
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het kon, werd hij lid van de AJC – totdat die tijdens 
de Duitse bezetting werd ontbonden. 
 

 

Op 1 mei 2011 overhandigde Jos Bolte namens het 
partijbestuur Pier de penning die werd uitgereikt aan de 
leden die vanaf de oprichting van de Partij lid waren.. 
 
Tijdens de bezetting verhuisde Pier, toen net 
getrouwd met Bep, naar Den Haag. Daar was werk, 
bij de Rijks Automobiel Centrale. In Den Haag 
werden Bep en hij na de oorlog lid van de toen pas 
opgerichte PvdA, en toen ze in 1948 verhuisden naar 
Rijswijk, lieten ze zich direct overschrijven en werden 

ze actief in de Rijswijkse afdeling. Na verloop van tijd 
werd hij voorzitter, en dat is hij jarenlang gebleven, 
in de politiek bepaald niet rustige jaren vijftig. “Ik 
ben meer een organisatieman dan een politicus”, zo 
verklaarde hij het feit dat hij nooit de overstap 
maakte naar de gemeenteraad. En ook de dubbele 
agenda’s van politici, en de verwevenheid van 
persoonlijke ambities met politiek streven stonden 
hem tegen. Provinciale Staten, werken aan vervoer 
en infrastructuur, dat had hem wel wat geleken. Het 
is er nooit van gekomen 
 
Zijn organisatietalent zette hij niet alleen in voor de 
Partij. In zijn jonge jaren was hij actief in de 
geheelonthoudersbeweging, en in Rijswijk zette hij 
zich in voor het openbaar onderwijs en de vakbond, 
en was hij een tijd lid van het Armenbestuur, een 
soort adviesraad voor de Wethouder van Sociale 
Zaken. Maar het bekendst is hij voor veel Rijswijkers 
waarschijnlijk geworden als bestuurslid en later 
voorzitter van de Stichting Kinderdagverblijf Rijswijk, 
een functie die hij tot 1984 bekleedde. 
 
Niet alleen de PvdA dus, maar heel Rijswijk verliest 
met Pier Meintema een man van grote verdienste. 
Dat we ons hem nog maar lang mogen herinneren. 
  
Max Kommer 

  
 

++ * ++ 
 

Mutaties ledenbestand 
Er werden tot 20 april 9 nieuwe leden ingeschreven: 

Nikiyuluw R. Dhr. Sir Winston Churchillln 91 2282 JM 
Patuleia A.F.  Lindelaan 57 2282 EN 
Schagen~van - Van Vliet M. Mw. Penninglaan 34 2281 BX 

Bie~de W.J. Dhr. Huis Te Hoornkade 55 2282 JZ 
 
Uitgeschreven moesten worden: 

Pont-Sayers V Mw. Clavecimbelln 481 overleden 
Elburg~van L..K. Mw. Dr. H. Colijnlaan 139 verhuisd 
Ahrens - V.Nielen J W Mw. H Dunantln 111 overleden 
Venema M Mw. M L Kinglaan 63 overleden 

 
De afdeling telde per 20 april 197 leden 

 
 

Meedoen om de PvdA aan een mooi verkiezingsresultaat te helpen?  Ga om te 
beginnen naar mijn.pvda.nl/nl/home en geef uw / je mailadres door.
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Gegevens Rijswijkse PvdA 
Afdelingsbestuur    
Voorzitter: 
Vacature 
 
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 
Hans Simons, Van Vredenburchweg 48, 2282 SJ,  
� 0613412731, ���� hanssimons@ziggo.nl 
Ronald Bellekom, Watermunt 4, 2285 JP, 
� 3966118, ���� rtmbellekom@zonnet.nl  
 
 

 Gemeenteraadsfractie 
Postbus 601, 2280 AP Rijswijk ZH 
 
Voorzitter: 
Yvonne Hagenaars, Geestbrugweg 39, 2281 CD,  
� 3906004, ���� yvonnehagenaars@casema.nl 
Leden: 
Wil van Nunen, Waldeck Pyrmontln 46, 2281 VM,  
� 0613097478, ���� w.vannunen@planet.nl 
Coşkun Yılmaz, B. von Suttnerstr. 30, 2286 AE,  
� 0683621645, ���� c.yilmaz@telfort.nl 
Marja Pelzer, Geestbrugweg 69, 2281 CG, 
� 3368582, ���� marja.pelzer@tempo-team.nl 
fractievolgers: 
Erik v.d. Veer, Prunuskade 45, 2282 DX,  
� 0651595089, ���� evanderveer.pvda@wxs.nl 
Leendert Verzijden, Delftweg 13, 2289 AH,  
� 3030325, ���� leendert@verzijden.demon.nl 
fractieassistent: 
vacature 
 
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 

 

 

Colofon 
  
Vooruit is een uitgave van de Rijswijkse PvdA 
 
Redactie:  
Gerard Koster, Dr. v.d. Knaaplaan 22, 2283 CX, � 3960463, � gcmkoster@hotmail.com 
Max Kommer, Leeuwendaallaan 43, 2281 GK, � 3907004, � m.m.kommer@casema.nl 
 
 
 
Jos Bolte (21 april via Twitter): Wilders spreekt over het belang van de PVV-kiezers, niet over het landsbelang. 
Dat is nou juist het probleem met de PVV..... 
 
Jos Bolte (21 april via Twitter): Wilders nieuwe doelgroep: de AOW'er. Maar hij liet direct na de verkiezingen zijn 
"breekpunt" tegen verhoging leeftijd AOW direct vallen! 
 
 


