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Gemeenteraadsverkiezingen maart 2014 
komen eraan! 
 
Maart 2014 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. In de afdelingsvergadering van 28 november 
besluiten we of we aan de verkiezing meedoen. Dat zal denk ik een formaliteit zijn. Wat niet vanzelf zal gaan 
is mensen vinden die de gemeenteraad in willen. Van de huidige fractie zijn er vast die nog een periode door 
willen. We zitten nu met vier mensen in de raad. We gaan er het komende jaar voor dat dat er minimaal 6 
worden in 2014. Natuurlijk hangt het aantal plekken in de raad voor een deel af van wat er 'in Den Haag 
gebeurt', maar de lokale inzet, de lokale politiek doet er echt toe. Hiermee kunnen we het verschil maken. Dat 
gaat niet vanzelf, daar moeten we ons voor inzetten. Met elkaar de PvdA Rijswijk het komend jaar een nog 
bekender gezicht geven, op een goede manier zichtbaar zijn: in de media, op straat en in de raadszaal: dat 
betaalt dat zich uit in een verkiezingswinst. Overweegt u om mee te doen in de campagne? Overweegt u zich 
om zich kandidaat te stellen? Graag! U kunt rekenen op een leuke en interessante periode tot de 
gemeenteraadsverkiezing. We organiseren in Haaglanden verband een 'klasje' voor mensen die zich kandidaat 
willen stellen en nieuw zijn, vanuit de Landelijke PvdA worden diverse trainingen en leergangen voor kandidaat 
raadsleden aangeboden en mensen die belangstelling hebben voor het werk in de gemeenteraad kunnen 
natuurlijk eens 'meelopen' en kennismaken met de huidige fractie en kennismaken met het politieke handwerk.  
  
En vergeet niet alvast in uw agenda te zetten, het is nog wat vroeg, maar toch: 6 januari nieuwjaarsreceptie 
PvdA Rijswijk! 

 

Ronald Bellekom, voorzitter 

 

Jan Schaper-leergang 2 
 

Op 11 januari gaat de Jan Schaper-leergang 2 van start. De leergang is bedoeld voor PvdA-leden die overwegen zich 

te kandideren als raadslid bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. 

 
De leergang bestaat uit twee fases.  
 
Met het volgen van fase 1 heb je  
- een reëel beeld van wat het raadswerk inhoudt ( tijd / inzet / verwachtingen / mogelijkheden en 

onmogelijkheden / impact op het persoonlijk leven; 
- kennis van de  competenties die nodig zijn om als raadslid te kunnen opereren 
- inzicht of het raadslidmaatschap iets voor je is (mocht je na het volgen van fase 1 besluiten dat het misschien 

toch niet zo is, dan kun je je op dat moment afmelden voor fase 2). 
 
Met het volgen van fase 2 heb je 
- Inzicht in de werking van de politiek:  

o Je kent de middelen die je als raadslid ter beschikking hebt en weet je hoe je die kunt gebruiken; 
o Je kent het belang van netwerken en weet hoe je dit kunt inzetten om signalen van ‘de straat’ naar de 

politieke arena kunt brengen; 
o Je kunt de sociaaldemocratische idealen vertalen naar de praktijk van de  samenleving 

- Kennis van de beginselen van de PvdA en de betekenis daarvan voor het werk als volksvertegenwoordiger voor de 
PvdA 

- Inzicht in de financiële cyclus en het belang van financiën om politieke doelen te realiseren. 
- De vaardigheid om overtuigend een presentatie voor een groep mensen te houden. 
- Kennis over hoe je sociale media effectief kunt gebruiken. 

Aanmelden kan tot 15 december. Meer informatie is te verkrijgen bij Tineke Snaterse (afdelingssecretaris, zie 
achterop deze Vooruit) of bij Gert-Jan Leerink (gjleerink@pvda.nl) of Vera Bos (vbos@pvda.nl). 
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Woensdag  2Woensdag  2Woensdag  2Woensdag  28 november 20128 november 20128 november 20128 november 2012 

AFDELINGSVERGADERING   
 
 
Plaats:      Koetshuis van de villa van Don Bosco 
                 Julialaantje 22  Rijswijk 
 
Aanvang:  20.00  uur 
 

Spreker: Pierre Heijnen 
 

Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid 
met o.a. herindeling van de gemeenten en benoemingenbeleid burgemeesters 

in zijn portefeuille 
 

over: 
 

het regeerakkoord 
 

                     
PROGRAMMA 
 
19.30 uur: alle nieuwe leden zijn vooraf van harte welkom om kennis te maken met de afdeling en het bestuur. 
 
20.00 uur: welkom aan de aanwezigen door de voorzitter, Ronald Bellekom + overzicht van de avond. 
 
20.05 uur: inleiding door en in gesprek  met Pierre Heijnen / discussie. 
 
20.45 uur: pauze 
 
21.00 uur: huishoudelijk gedeelte:  
 

a. vaststellen deelname PvdA Rijswijk aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2014. 
 

b. informatie over en in gesprek over de plaatselijke politieke ontwikkelingen door Yvonne 
Hagenaars, fractievoorzitter en Jos Bolte, wethouder - gelegenheid voor het stellen                   
van vragen en/of discussie.. 

 
c. over de campagne en de weg richting gemeenteraadsverkiezing 2014.  

.  
21. 45 uur: algemene discussie en rondvraag.  
 
22.00 uur: sluiting. 

                                                                               

 

 

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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VVVVan de van de van de van de voorzitteroorzitteroorzitteroorzitter    
Vooruit met de Afdeling Rijswijk?    
  
Barbecue  

Het was mooi weer 1 september. Heerlijke najaars-
zon. Het waren de dagen vlak vóór de verkiezingen 
van de Tweede Kamer. Onze campagnecoördinator 
Erik van der Veer had de activiteiten tot in de 
puntjes geregeld. Een aantal van ons stonden die 
dag op de markt in Oud Rijswijk en/of in winkel-
centrum in de Bogaard en deelden campagne-
materiaal uit. Ook op diezelfde dag organiseerde de 
Rijswijkse PvdA in de tuin van Don Bosco een 
barbecue voor de leden, de afdeling Leidschendam 
/ Voorburg deed ook mee. Tweemaal was er een 
uitnodiging verstuurd naar alle leden in Rijswijk. Het 
najaarszonnetje deed dus echt zijn best. Het werd 
een gezellige namiddag in de tuin van Don Bosco. 
Wat mij wel opviel was dat er zo weinig leden 
waren. Natuurlijk zijn er altijd leden die willen 
meedoen maar nét op die dag niet kunnen of die 
niets van een bbq willen weten maar zoveel? Doen 
we iets niet goed? 
  
Hoe kijkt u daar nu tegen aan? 

In de afgelopen een, twee jaar zijn er meerdere 
bijeenkomsten / ontmoetingen / discussies 
georganiseerd. Behalve de barbecue hadden we 
eerder bijv. ook een discussieavond over de Wet 
werken naar vermogen en over samenwerking op 
Links. Het aantal Rijswijkse leden is dan makkelijk 
op de vingers van 1 hand te tellen (los van de paar 
mensen die actief zijn in bestuur, fractie en 
campagne). Waar ligt dat dan aan vraag ik mij af? 
Geen tijd, niet relevant, niet interessant, niet zinvol, 
niet leuk, te ver weg?  
  

In het afdelingsbestuur hebben we in de afgelopen 
periode vaker met elkaar gesproken over hoe het 
verder moet en kan in de afdeling. Ik weet dat wij 
niet de enige afdeling, de enige (politieke) 
vereniging, zijn die zich deze vraag stelt. Het zit in 
de lucht, hoort misschien bij deze tijd. Hoewel er 
naar mijn idee wel een kentering gaande is. Een 
optie was en is om alleen te doen wat formeel nodig 
is vanuit Amsterdam. Niet bevredigend en 
uiteindelijk werkt dit als een negatieve spiraal. 

Welke andere, nieuwe wegen kunnen we met 
elkaar inslaan?  
  

Het aantal leden is de afgelopen paar jaar redelijk 
stabiel. Er gaan mensen weg en komen mensen bij. 
Een aantal mensen, zeg 10 á 15 zijn actief als 
bestuurslid, tijdens/met de campagnes, als fractielid 
(en wethouder natuurlijk), als Vooruit bezorger, etc.  
Wat zou u als lid van de PvdA, wonende in Rijswijk, 
willen en kunnen met 'de' afdeling, met de 
Rijswijkse PvdA? Ik zou echt heel graag willen 
weten wat er bij u aan wensen en gedachten 
hierover leeft. Wilt u betrokken zijn bij de afdeling, 
wilt u betrokken zijn bij de Rijswijkse politiek? Zou 
u ieder kwartaal of half jaar in een (politiek) café 
willen afspreken (en daar gelijk de afdelings-
vergadering van maken)? Zou u op onderdelen een 
bijdrage leveren aan het ondersteunen van onze 
fractieleden in de gemeenteraad? Of zou u willen 
bijdragen aan de permanente verkiezingscampagne 
(zeker richting de gemeenteraadsverkiezing maart 
2014). Moeten we in Rijswijk nu eens echt werk 
maken van het digitale werken, de mening van de 
leden over lokale politieke issues vragen via de 
digitale snelweg of op een forum? Misschien wilt u 
wel helpen dat te organiseren. Kortom opties en 
mogelijkheden genoeg. Maar wat willen en kunnen 
we? 
  
Reageren? 

Kortom en nogmaals; ik hoor ik het echt graag van 
u wat u hierin wilt, kunt en bezighoudt, wat u aan 
voorstellen en ideeën heeft. Ik bouw graag met u 
aan een toekomst voor en van de Rijswijkse PvdA. 
U kunt mailen naar rijswijk@pvda.nl. Indien u niet 
digitaal kunt/wilt reageren kunt u ook een briefje 
schrijven, of uw mening, tips of voorstellen 
meegeven op de komende afdelingsvergadering 
van 28 november (waar Pierre Heijnen trouwens 
met u/ons in gesprek gaat over het Regeerakkoord). 
 
Ronald Bellekom, 
voorzitter 

  
++ * ++ 

 
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 
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Van de wethouderVan de wethouderVan de wethouderVan de wethouder    

Na vele jaren definitief zicht op 
oplossing huisvesting Lucas onderwijs 

 
U heeft het misschien al in de krant gelezen, het 
college en het bestuur van Lucas Onderwijs 
(waaronder Stanislas valt, het voormalige IMC), 
hebben een akkoord bereikt over herhuisvesting van 
het Lucas onderwijs in Rijswijk. Hé, denkt u 
misschien, dat was toch al jaren geleden het geval? 
Ja, dat klopt. Eind 2005/begin 2006 is er namelijk 
een overeenkomst (convenant) gesloten waarbij het 
de bedoeling was dat alle leerlingen van Lucas (van 
de Praktijkschool, VMBO, HAVO en onderbouw 
VWO) zouden inhuizen in de voormalige TH-locatie 
in de Plaspoelpolder. Daartoe zou de gemeente het 
TH-gebouw kopen en nog een eenmalige bijdrage 
van 3,2 miljoen euro leveren voor o.a. de aanpassing 
van het gebouw. Indertijd was Erik Triemstra 
wethouder Onderwijs, die het niet gemakkelijk had 
omdat toen ook de bovenbouw van het VWO door 
Lucas werd verplaatst naar Pijnacker, en er daardoor 
op het Rijswijkse IMC geen plaats meer was voor dit 
onderwijs. Desondanks was er tevredenheid omdat 
na vele jaren van discussie over de huisvesting er 
eindelijk een oplossing was. 
 
In maart 2006 kreeg ik de portefeuille Onderwijs, en 
al vrij snel werd mij vanuit het Lucas onderwijs 
duidelijk gemaakt dat men eigenlijk niet zo blij was 
met de gekozen oplossing. Al die verschillende 
leerlingenstromen, met zeer verschillende 
achtergronden, bij elkaar, de locatie in de 
Plaspoelpolder, maar ook de exploitatie van het 
gebouw waren zo een aantal redenen die men 
daarvoor had. Men wilde daarover graag met het 
college in overleg, en dat leidde ertoe dat ik samen 
met collega Wim Mateman (financiën) met het 
bestuur van Lucas onderwijs in gesprek raakte. 
Inmiddels had de gemeente het TH-gebouw 
aangekocht, en dan gaan de rentelasten daarvan 
tellen. De gesprekken met het bestuur van Lucas 
maakten duidelijk dat –indien dat ook voor de 
gemeente aanvaardbaar was!- het gewenst was te 
zoeken naar alternatieven. Daarvan zijn er vele, ook 
nog in gezamenlijk overleg met het openbaar 
Voortgezet Onderwijs, aan de orde geweest. Al die 

tijd bleef een hard uitgangspunt dat het gesloten 
convenant uitgevoerd diende te worden als we er niet 
uit zouden komen. Uiteindelijk besloot het college 
vorig jaar een alternatief plan aan de gemeenteraad 
voor te leggen, maar de kosten daarvan in relatie tot 
het niet geheel gebruiken van de TH-locatie waren 
voor de gemeenteraad niet aanvaardbaar.  Dit 
speelde in de periode vorig jaar dat ik enige 
maanden thuis aan het revalideren was. Begin dit 
jaar diende op basis van de uitspraken van de 
gemeenteraad het overleg met Lucas te worden 
voortgezet. 
 
Uiteindelijk kwam er een geheel nieuwe variant van 
Lucas-zijde op tafel, omdat zij zich gezien de 
teruglopende leerlingtallen met name in het AVO-
onderwijs van Lucas en de rijksbezuinigingen 
genoodzaakt voelen het AVO-onderwijs te 
concentreren in Delft en Pijnacker, waardoor het uit 
Rijswijk verdwijnt. We spraken ten tijde van het 
gesloten convenant over huisvesting van zo’n 1400 
leerlingen; in de uiteindelijke situatie spreken we 
over ongeveer de helft daarvan. Dat maakt het 
mogelijk om de bestaande locatie aan de H.R. 
Holstlaan te bestemmen voor het Praktijkonderwijs 
en het VMBO van de Lucas-stichting, zo stelde het 
Lucas-bestuur voor. De TH-locatie wordt dus niet 
voor onderwijs gebruikt en de gemeente blijft 
daarvan eigenaar. Voor het herinrichten van de 
Holstlaan wordt een eenmalige bijdrage verstrekt, 
terwijl ook het Lucas-onderwijs zelf flink moet 
investeren. Dit voorstel wordt aan de gemeenteraad 
voorgelegd, en als de raad ermee instemt komt er 
eindelijk na vele, vele jaren een definitieve oplossing 
voor het Lucas-onderwijs in Rijswijk. Zowel Lucas als 
gemeente voelen ook de negatieve punten die 
hiermee samenhangen, maar alles afwegend is dit de 
best haalbare oplossing gebleken!  
 
Jos Bolte, 
Wethouder Onderwijs  
november 2012 

 
++ * ++ 
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Het nieuwe kabinetHet nieuwe kabinetHet nieuwe kabinetHet nieuwe kabinet    
 

Schaamteloos: oppositie broedSchaamteloos: oppositie broedSchaamteloos: oppositie broedSchaamteloos: oppositie broederlijk zij aan zij met erlijk zij aan zij met erlijk zij aan zij met erlijk zij aan zij met 
Geert Wilders….Geert Wilders….Geert Wilders….Geert Wilders….    
 
Natùùrlijk volgen we allemaal met meer of mindere 
instemming de handel en wandel van het nieuwe 
kabinet Rutte-Samsom. 
Wij beiden waarderen beslist –zij het met bepaalde 
reserves- de tot standkoming ervan, omdat 
inderdaad ons land het hard nodig heeft dat de 
economische crisis wordt aangepakt. 
En natùùrlijk mag de oppositie in het parlement 
kanttekeningen maken bij bepaalde aspecten van 
deze bezuinigingen en ingrepen.  
Maar we vinden het hypocriet om te zien dat in het 
programma Buitenhof op zondagochtend Roemer 
(SP) en Buma (CDA) bij voorbaat al zeggen dat zij 
zich dermate dwars tegen de voorgestelde plannen 
zullen opstellen, dat ze daarmee beletten dat deze 
plannen door de Eerste Kamer komen.  

Ook het feit dat in de  Tweede Kamer deze partijen 
samen als oppositie optrekken met Wilders -die 
bijvoorbeeld vorig jaar nog door D’66er Pechtold een 
echte racist werd genoemd- is onfatsoenlijk te 
noemen. Het is erg weinig principieel; het is vooral 
opportunistisch en schaamteloos om zo i.p.v. met 
inhoudelijke argumenten oppositie te voeren! 
En het doet erg denken aan wat de Republikeinen in 
Amerika deden en weer gaan doen: gewoon nìet in 
het landsbelang handelen, dwz alleen uit frustratie 
en om hun kiezers te paaien, dwars blijven liggen bij 
elke beslissing die wèl in dat landsbelang is.. 
 

Bert van Hulzen (PvdA-lid Den Haag) en Tineke 
Snaterse 

N.B. Met dank aan columnist Frits Abrahams, in de 
NRC van vrijdag  9-11-2012

 
 

Zwakke startZwakke startZwakke startZwakke start::::    begin van het eind of opmaat tot begin van het eind of opmaat tot begin van het eind of opmaat tot begin van het eind of opmaat tot 
beter?beter?beter?beter?

 
We zijn nog nauwelijks bekomen van de euforie 
omdat we als PvdA bij de verkiezingen, vanuit een 
hopeloos lijkende achterstandssituatie, toch heel 
sterk eindigden. Gezien de verkiezingsuitslag, met 
een ruime kamermeerderheid voor VVD en PvdA, lag 
het voor de hand dat deze twee partijen in eerste 
instantie zouden proberen tot een regeerakkoord te 
komen. Mochten de verschillen onoverbrugbaar zijn, 
dan zouden andere coalities met meer partijen altijd 
mogelijk zijn. Maar klaarblijkelijk hadden Diederik en 
Mark elkaar op het persoonlijke vlak al snel 
gevonden, zo bleek ook uit reconstructies in de 
media, zoals in NRC. Een hapje eten bij het favoriete 
restaurant van Mark Rutte vormde daarvoor de 
basis. Jammer dat daar geen mooie foto van is 
genomen, net als indertijd de beroemde krantenfoto 
van Van Agt-Wiegel die bij het schemerlicht van hun 
diner een kabinet-Den Uyl blokkeerden! Hoe dan 
ook, de onderhandelaars gingen zeer voortvarend 
(misschien ook wel euforisch!) van start en binnen 
de kortste keren lag er een regeerakkoord. “Elkaar 
wat gunnen” is daarvan de basis, en tot op zekere 
hoogte is dat goed. Maar ook hier wreekt zich dat 

haastige spoed zelden goed is. Want de discussie die 
vervolgens losbarstte over de zorgpremie loog er niet 
om! De uitspraak van onze voorzitter Hans Spekman 
dat nivelleren een feestje is droeg ook niet bepaald 
bij aan verbreding van het maatschappelijk 
draagvlak, en dan druk ik me netjes uit. Wat ik in-en-
in triest vind is dat dat mede de (doorslaggevende) 
reden is voor het opzeggen van een van onze meest 
trouwe leden, Gerard Koster. Want natuurlijk is een 
meer evenwichtige verdeling van inkomens 
(nivellering) een belangrijk punt van de PvdA, maar 
als dat leidt tot (het beeld dat) mensen met 
inkomens van ongeveer 2x modaal er honderden 
euro’s op achteruit gaan, en de écht hoge inkomens 
er zelfs op vooruit gaan, dan is het te voorspellen dat 
ook het draagvlak binnen en voor onze partij flinke 
schade oploopt. Het is dus maar goed dat er op dit 
moment gezocht wordt naar alternatieven voor de 
zorgpremie die tot een eerlijker verdeling van lusten 
en lasten moet leiden. Als dat lukt (en daar ga ik van 
uit) dan is dat ook een belangrijk gebaar van onze 
partij naar de VVD toe, en kan dat een basis zijn voor 
een verdere groei van het wederzijdse vertrouwen 



 
 
 
 

Pagina 7 

 
Vooruit 

 

jaargang 2012, nummer 4  
 

om deze ongetwijfeld zeer lastige regeerperiode tot 
een goed eind te brengen. Dit ondanks de handen-
wrijvende oppositiepartijen, die er natuurlijk alle 
belang bij hebben dit vuurtje flink op te stoken en er 
nog meer olie op te gooien! En ineens werken SP, 
CDA en D66 nauw samen met Wilders, die tot voor 
kort toch voor deze partijen een onbespreekbare 
partner was! Over politiek opportunisme 
gesproken….. 
Laat ik trouwens helder zijn: ook ik ben met vele 
onderdelen van het regeerakkoord niet gelukkig. De 
vergaande bezuinigingen zullen pijn doen, óók voor 
mensen die wij als PvdA graag tot onze achterban 
rekenen! Bezuinigingen in de zorg, op de Wmo, in de 
sociale zekerheid, verkorting van de WW-duur, sterke 

vereenvoudiging van het ontslagrecht en zo kan ik 
meer onderwerpen noemen die voor mij beslist géén 
reden waren om op de PvdA te stemmen! Dat is dus 
het nadeel van “elkaar wat gunnen”. Deze komende 
periode zal ik scherp blijven volgen of er voldoende 
inbreng vanuit het PvdA-gedachtengoed merkbaar 
blijft. Alleen als dat zo is, dan geloof ik dat deze 
slechte start een opmaat voor beter is geweest. En 
hoop ik dat het een reden is voor mensen zoals 
Gerard Koster om zich weer thuis te voelen bij de 
PvdA! 
 
Jos Bolte, 
Wethouder Onderwijs  
november 2012 

 

 

Tot de bedelstaf gebrachtTot de bedelstaf gebrachtTot de bedelstaf gebrachtTot de bedelstaf gebracht????    
 

Eerlijk gezegd heb ik de niet eens geprobeerd na te 
rekenen wat de inkomensafhankelijke zorgpremie 
voor invloed zou hebben op de koopkracht van ons 
huishouden. Nog afgezien van het feit dat je dat op 
basis van globale voornemens niet kunt, was het 
eigenlijk  wel duidelijk: met onze twee bovenmodale 
inkomens zouden we duidelijk de hoofdprijs hebben. 
Geen aanlokkelijk vooruitzicht – maar ach, tot de 
bedelstaf zou het ons niet brengen.   
 
Natuurlijk realiseerde ik me dat niet iedereen zich 
een dergelijk laconieke houding zou kunnen 
veroorloven.  Voor sommigen zou het koop-
krachtverlies ongetwijfeld groter zijn, en voor wie 
uitgaven en inkomsten maar net in evenwicht kan 
houden zonder veel aan die uitgaven te kunnen doen 
(je zult maar een hoge hypotheeklast hebben op een 
huis dat inmiddels veel minder waard is, en ook nog 
wat andere verplichtingen aangegaan zijn war je niet 
vanaf kunt) is elke Euro minder een probleem. In die 
zin was ik dan ook niet verbaasd dat er al snel zorgen 
en protesten te horen waren. 
 
Maar wat me wel verbaasde was de aard van die 
protesten. Uitspraken als “ik voel me totaal niet 
solidair met een stratenmaker of bijstandsmoeder”, 
“moet ik meer premie betalen dan Tokkies die 
zichzelf volproppen met ongezond eten?” en “wat 
heeft de PvdA toch tegen mensen met een midden-
inkomen?” geven blijk van een gedachtenwereld die 
duidelijk niet de mijne is. Net als de gedachte dat wie 
veel verdient wel (veel) harder zal werken dan 
iemand die het minimumloon ontvangt. 

Maar het meest verbaasde me eigenlijk nog een brief 
in de Volkskrant van 10 november, waarin iemand 
schreef dat hij na 12 jaar avondschool en een studie 
naast zijn werk gevolgd te hebben, nu niets wilde 
inleveren van het inkomen dat hoorde bij de 
daarmee verworven baan.  
 
Zelf heb ik ook zo’n verleden van vele jaren studie 
naast mijn werk, maar ik zie mijn huidige baan (dat 
is overigens een heel prettige) niet als iets wat ik aan 
die studie te danken heb – en dus het salaris (ook 
heel prettig, dank u) al helemaal niet. Maar wat meer 
is: ik zie die studie eigenlijk in de eerste plaats niet 
als iets wat op sommige momenten best zwaar was 
en opofferingen vergde, maar als iets waarin de 
beloning voor de inspanning zelf besloten lag. Ik 
denk niet dat er één andere periode in mijn leven is 
geweest  waarin ik mezelf zo heb kunnen 
ontwikkelen, waarin mijn nieuwsgierigheid zo 
geprikkeld werd en er zo’n beroep op mijn talenten 
gedaan werd. Door de docenten, door de stof, door 
mijn medestudenten. 
 
Eerlijk gezegd ben ik daarom niet alleen verbaasd, 
maar heb ik ook medelijden met die briefschrijver, en 
met al die mensen voor wie hij model staat. Mensen 
aan wie kennelijk de spreiding van inkomen niet 
besteed is, maar ook die van kennis niet.  
 
Wat een armoede. 
 
Max Kommer
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Vrijwilligers, bedankt!Vrijwilligers, bedankt!Vrijwilligers, bedankt!Vrijwilligers, bedankt!    
 

De campagne is voorbij. En geslaagd! Rijswijkse 
PvdA vrijwilligers hebben zich in de afgelopen 
maanden van hun beste kant laten zien. 
Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat waren onze 
vrijwilligers actief. In vrijwel alle wijken, op de 
markten, winkelcentra en het station. We verzonden 
berichten via sociale media en brachten posters naar 
leden en geïnteresseerden. ’s Avonds op 12 
september werd het spannend. Het resultaat, 38 
Kamerzetels, is een felicitatie waard. In Rijswijk zijn 
we gegroeid met 4½% !  
We hebben Rijswijk vele keren rood gekleurd, tot op 
de laatste dag. Onze intensieve campagne kon alleen 
maar slagen dankzij de fantastische inzet van enkele 
tientallen vrijwilligers. Hartelijk dank! 
 
Diederik Samsom zei er onder andere het volgende 
over:  
"Dit is niet mijn winst. Dit is jullie winst, zeg ik tegen 
al die vrijwilligers die de straat op gingen. Met 35 
graden of met stortregen, jullie stonden er. Met 
rozen en folders, maar vooral met een luisterend oor. 
Jullie waren er altijd. In jullie eigen vrije tijd, ’s 
avonds en in het weekend. Jullie waren geweldig! 
 
Een campagne van deze omvang, met zoveel actieve 

vrijwilligers, daar kijken wij met trots op terug. De 
steun, de motivatie en het vertrouwen die we bij al 
die duizenden partijgenoten de afgelopen maanden 
gevoeld hebben, was meer dan hartverwarmend. 
Daarvoor past een groot woord van dank." Tot zover 
Diederik. 
 
Maar we gaan door! Wij blijven werken in Rijswijk 
aan een permanente campagne op weg naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Die start niet 
een paar maanden voordat we naar de stembus 
gaan. Nee, we moeten de kiezers vanaf nú blijven 
vasthouden. Dus gaan we binnenkort alweer in 
gesprek met de mensen in de wijken, zijn we 
bijvoorbeeld regelmatig zichtbaar op straat, in de 
buurt of op de markt. 
 
Ik hoop ook daarbij op jouw spontane bijdrage te 
rekenen! 
 
Met ‘rode’ groet, 
 
Erik van der Veer 
Campagnecoördinator

++ * ++ 

 

FractiefacettenFractiefacettenFractiefacettenFractiefacetten    
De toepassing vanDe toepassing vanDe toepassing vanDe toepassing van    Social Return in onze gemeente Social Return in onze gemeente Social Return in onze gemeente Social Return in onze gemeente     
  

De PvdA-fractie Rijswijk heeft na het zomerreces Art. 
42-vragen aan het College gesteld over de mate 
waarin en op welke beleidsterreinen de gemeente 
‘social return’ toepast bij aanbestedingen. 
Social return is het inzetten van mensen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt bij de toekenning 
van een opdracht. Daarmee wordt de uitstroom naar 
werk bevorderd voor mensen, die zonder re-
integratieondersteuning niet aan het werk komen. 
Voor de PvdA-fractie een belangrijk punt, omdat het 
winst oplevert voor 3 partijen: voor de langdurig 
werkloze zelf natuurlijk die weer actief kan 
participeren, voor de gemeente, die haar uitgaven 
voor uitkeringen ziet dalen maar ook voor de 
opdrachtnemer, die de arbeidswaarde van deze 
werknemers kan inzetten via Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO). 

We wisten al dat social return in diverse gemeenten 
wordt toegepast, zo ook in onze gemeente. Al enkele 
jaren verloopt de aanbesteding van de Hulp in de 
huishouding (WMO) met toepassing van social 
return. Onze vragen waren er dan ook op gericht om 
van het College te horen in hoeverre op andere 
beleidsterreinen, bv. in de aanbesteding van 
bouwopdrachten, al social return als voorwaarde 
wordt gesteld en hoe er wordt gecontroleerd op 
daadwerkelijke uitvoering van de voorwaarde. 
 
Het College gaf in oktober antwoord op onze vragen. 
Het blijkt dat Rijswijk, als eerste gemeente in de 
regio Haaglanden, al sinds 2008 ervaring met social 
return heeft opgedaan bij de inkoop van Hulp in het 
huishouden. 
Vanaf 2010 maakt het onderdeel uit van het 
algemene inkoopkader vanaf het Europese 
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drempelbedrag van 200.000 Euro. Vanaf dat bedrag 
is een clausule opgenomen met de verplichting om 
voor tenminste 5% van de aanneemsom activiteiten 
aan te bieden in het kader van werk, stage of 
scholing. 
Volgens het College wordt ook gecontroleerd op 
naleving ervan. 
Inmiddels hebben de wethouders Sociale Zaken in 
Haaglanden afgesproken om te borgen dat er in de 
aanbesteding van thuiszorg/huishoudelijke hulp 
verplicht social return wordt opgenomen voor 10%, 
omdat er in deze branche voldoende 
werkgelegenheid is. 
 

Fractievoorzitter Yvonne Hagenaars heeft bij de 
behandeling van de begroting voor 2013 in de Raad 
op 30 oktober nogmaals aandacht gevraagd voor 
handhaving en controle van social return, en dan met 
name in de bouwsector. Tenslotte zijn in Rijswijk 
recentelijk grote bouwprojecten van start gegaan 
zoals Rijswijk Buiten en Eikelenburgh. 
Deze projecten bieden volgens ons mooie kansen 
voor re-integratie van een aanzienlijke groep 
werklozen. 
 
Wil van Nunen 
Raadslid 

    

VergezichtenVergezichtenVergezichtenVergezichten        
  

Obama 
Was u ook zo blij met de overwinning van Obama en 
zijn democraten? Vlak voor de verkiezingen van 6 
november alweer, waren veel commentatoren er 
ineens anders zeker van dat alsnog zijn 
Republikeinse tegenstander zou winnen! En nu, nu 
ook FOXNews op het laatst toch geloofde in de 
overwinning van de door hen zo zwart gemaakte 
Obama, nu weet ieder zichzelf serieus nemend 
medium te vertellen dat ‘als de Republikeinen zo 
doorgaan, zij gedoemd zijn een te verwaarlozen 
partij te worden.’ 
Ik garandeer u, wacht maar tot straks ‘the best is yet 
to come’ van Obama, echt gaat werken en ook in de 
VS blijkt dat eerlijker delen pijn doet, dat dat volgens 
diezelfde commentatoren anders ligt.  
Blijft u varen op uw eigen oordeel (en de 
berichtgeving in deze VOORUIT natuurlijk  ☺ ),                                                               
ook al is het lastig met alle halve of onvolledige 
informatie, met de gejaagdheid van de actualiteit en 
al die programma’s en kranten die vol moeten, en 
dan niet met saaie betogen maar liefst met hapklare 
brokken, om te weten wat waarheid is. 
 
Samsom 
En vond u het ook zo ongelooflijk dat VVD en PvdA 
drie weken voor 12 september 2012 ineens nek-aan-
nek gingen in de verkiezingspolls? Daarvoor had 
ieder zichzelf serieus nemende journalist de PvdA 
toch allang naar de zijlijn van het politieke speelveld, 
verwezen? De SP had ons in de zak en de VVD 
straalde, harder dan ooit, ‘geen hand ophouden 
maar doordouwen’ uit. 
Zeker bij de vorige fractiefacetten was ik er nog niet 
zeker van of onze leider, onze Diederik Samsom, de 

publieke opinie zou kunnen ombuigen in ons 
voordeel. Met inhoud, met een goed programma en 
vooral met een eerlijk verhaal.  
Maar dat kon hij wel en zo werd het een nipte 
overwinning voor de VVD. 
En zie, nu is heel het land in rep en roer over nieuwe 
kabinetsplannen waar de PvdA in méé doet. Wat ik 
zag en zie met dit kabinet, is een nieuwe generatie 
die is aangetreden, wat ik zie is dat we een ongekend 
snelle formatie hebben gehad. Ook dat er weer een 
kabinet staat met te weinig vrouwen dat wel, maar 
wel een kabinet waar echt tegenstellingen in 
overbrugd moesten worden.  
En hoe dat uit gaat werken? Laten we het kritisch 
blijven volgen en vooral blijven onthouden dat delen 
van kennis, macht en inkomen iedereen blijer maakt 
maar dat dat ook pijn doet. En vooral dat wij mee 
kunnen bepalen hoe dat gaat. En ja, verantwoor- 
delijkheid dragen schept verplichtingen. Er zal veel 
uitgelegd moeten worden. Had iemand dat drie 
maanden geleden geloofd, dat we dat zouden 
moeten doen? 
 
Hagenaars, Van Nunen, Pelzer, Yilmaz, hier in 
Rijswijk 
We zitten hier in Rijswijk midden in de 
begrotingsbehandeling. We staan in de traditie van 
diezelfde sociale beweging als de vele miljoenen met 
ons die geloven dat eerlijk delen uiteindelijk beter is. 
Maar de werkelijkheid is weerbarstig. Je hebt het niet 
en nooit alleen voor het zeggen.  
Wij hebben als fractie ons steeds sterk gemaakt voor 
wonen, werken en welzijn. We zijn dus erg blij met 
de eerste paal op Eikelenburg en met de grote 
hoeveelheid sociale woningbouw die ingepland is in 
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RijswijkBuiten. We hebben bijna gevierd dat we er 
voor bestaande woningen een duurzaamheidlening 
komt. Dat zeven jaar (7) nadat wij de burgemeester 
mevrouw Van der Wel een onderzoek aanboden 
waarin we zeiden dat Buurtpreventie kan werken, in 
Steenvoorde het eerste buurtpreventieteam aan de 
slag gaat. 
Tijdens de begrotingsbehandeling (de complete tekst 
van onze bijdrage, is op onze site te vinden) heb ik 
vooral benadrukt dat de PvdA ervoor waakt dat de 
inkomsten en uitgaven in balans zijn en dat het in 
Rijswijk goed wonen, werken en wel - zijn, blijft. Dat 
betekent dat alles wat er natuurlijk bezuinigd wordt 
op de portefeuille van Jos ons pijn doet. Rijswijk blijft 
echter de een na goedkoopste gemeente van de 
Haaglandenregio als het gaat om gemeentelijke 
lasten. Een OZB-verhoging die zeer gematigd is, had 
wat de balans voor de PvdA, nog best wat omhoog 
gemogen als daarmee andere bezuinigingen niet 
nodig waren geweest. Op kunst- en cultuur 
bijvoorbeeld. Op het pontje bijvoorbeeld. Echter, ook 
hier geldt dat lasten tussen de coalitiepartijen 
verdeeld zijn en iedere portefeuille zijn bijdrage moet 
leveren. Op kunst en cultuur is het voor de PvdA-
fractie wel genoeg geweest, hebben we laten weten. 
Overigens zijn die afspraken natuurlijk niet beslist in 
‘geheim overleg’ zoals een krantje schreef maar in 
coalitieberaad. Zo was ik natuurlijk ook wel 
bereikbaar –na mijn lessen– en heb ik met de 
journalist van diezelfde krant gesproken. De PvdA 

loopt immers niet weg voor verantwoordelijkheid en 
zoals burgemeester Van der Wel graag zei ‘geen 
recht waar plicht is opgeheven’. We lopen ook niet 
weg voor de pijn die keuzes kunnen meebrengen. 
 

 
 
En lopen? Graag! Geen mooier uitzicht dan de verten 
over water. Maar ik vrees dat uitzicht hoort bij milieu 
en ook tussen milieu en economie worden wij steeds 
geconfronteerd met keuzes… 
 
Yvonne Hagenaars 
Fractievoorzitter 
 

Wonen, werken en welzijn voor iedereen 

++ * ++ 
 

Uit de StatenUit de StatenUit de StatenUit de Staten    

Tussenbalans Tussenbalans Tussenbalans Tussenbalans     
  

Drie uitdagingen 
Halverwege de collegeperiode wordt doorgaans van 
de grootste oppositiefractie, de PvdA in Zuid 
Holland, verwacht dat hij (of zij) een kritische 
tussenbalans opmaakt. Wat werd aan het begin van 
de rit beloofd en ging vervolgens jammerlijk mis? 
Wat is na twee jaar regeren het verbindende thema 
van deze coalitie? De asfaltwals of toch de boulevard 
of broken dreams?  
Maar wat heeft het voor zin om de kritiek die wij de 
afgelopen maanden herhaaldelijk hebben geuit nog 
eens dunnetjes over te doen? Wat is het effect van 
een verhaal over gebrekkige kwaliteit van 
aangeleverde stukken, over wijze waarop met de 
actieve en passieve informatieplicht wordt 

omgesprongen of over succesvolle rechtszakentegen 
onzorgvuldige besluitvorming?  
Hoewel dit beleid niet het onze is, hebben wij het te 
respecteren. Er is een meerderheid voor. Maar onze 
hoop is dat ook heel veel nog niet is vastgelegd in 
het hoofdlijnenakkoord. En juist op die terreinen 
houden wij een pleidooi voor een beetje meer elan.  
Wij roepen college en provinciale staten namens de 
fractie van de PvdA graag op om in de komende 
maanden te werken aan de opstelling van een 
vernieuwingsagenda. Als wij de handen ineenslaan 
kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan 
zowel het economisch herstel als het behoud van 
leefkwaliteit in onze mooie provincie.  
Wij willen met elkaar het antwoord op drie grote 
maatschappelijke uitdagingen vinden: de noodzaak 
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tot verduurzaming, nieuw ruimtelijk beleid en het 
vervoer.  
 
Verduurzaming 
Als Zuid-Holland de boot van de verduurzaming 
mist, zal het zijn vooraanstaande positie in de 
chemie, de landbouw, de high tech industrie en de 
logistiek op termijn vast en zeker ook verliezen. De 
benodigde omslag in het denken is binnen het 
bedrijfsleven al lang gemaakt, maar de overheid 
loopt hopeloos achter in beleid, regelgeving en regie. 
 
Wij voeren de komende maanden graag een debat in 
deze staten over wat de provincie Zuid-Holland kan 
betekenen in de benodigde omslag in denken en 
doen. Wij denken dan aan verschillende kerntaken 
van het provinciebestuur. 

- natuurlijk aan het versneld ruimtelijk mogelijk 
maken van de omschakeling van fossiele naar 
hernieuwbare energie die in 2050 voltooid moet 
zijn. 

- wij denken verder aan een regierol of zelfs 
regulerende provinciale rol bij de terugdringing 
van het energiegebruik. Denk aan het stellen van 
de juiste stimulerende voorwaarden bij de 
realisatie van bedrijfslocaties of de vestiging van 
land- en tuinbouw. Of aan convenanten over 
energiebesparing tussen bedrijfsleven en non-
gouvernementele organisaties enerzijds en de 
overheid anderzijds. 

- wij denken aan de voortrekkersrol van de provincie 
als launching customer ten behoeve van de 
verduurzaming van de eigen energiehuishouding 
of de provinciale inkoop. Bij dat laatste zijn reeds 
goede vorderingen gemaakt, maar er kan meer. In 
de gemeente Den Haag redeneert men heel 
bewust terug vanaf het wenselijke eindbeeld van 
de klimaatneutrale samenleving in 2050 en wil 
men in kaart brengen wat er de komende jaren 
nodig is om dat eindbeeld ook echt op tijd te 
kunnen halen. Backcasting heet dat met een duur 
woord. Wij zouden zo’n proces graag ook in onze 
provincie starten. 

- wij denken ook aan de verduurzaming van de 
landbouw vanuit een breed duurzaamheidsbegrip. 
Wij hebben het dan niet alleen over een 
inhoudelijk debat over megastallen, maar in veel 
bredere zin over de optimalisatie van dieren-
welzijn, de bescherming van mensen tegen dier-
ziekten, de beperking van emissies in de vee-
houderij of van lichtemissies van de Green Ports. 
Of aan de bescherming en instandhouding van 
waardevol cultuurlandschap en aan het sluiten van 
kringlopen en de daarvoor benodigde inzameling 

van restafval en slimme afvalverwerkings-
installaties. Juist dit vlak is nog sprake van veel 
belemmerende regelgeving, vooral in de 
milieusfeer. 

- Ten slotte zouden wij graag samen op zoek gaan 
naar projecten passend in het provinciaal beleid 
waarmee de provincie aan de samenleving kan 
laten zien welke kant wij op willen. Denk aan 
innovatieve concepten voor de combinatie van 
provinciale infrastructuur en energiewinning, bij 
voorbeeld door aanleg van fietspaden met 
ingelegde zonnecellen; of aan slimme duurzame 
straatverlichting, of aan een tweede leven voor 
historische molens. Met dit soort projecten kan de 
provincie een versnelde omslag in het 
maatschappelijk denken helpen bewerkstelligen.  

- Mocht hiervoor wellicht een klein beetje geld 
nodig zijn, stellen wij voor om hiervoor naast de 
afschaffing van de vrijstelling voor de motor-
rijtuigenbelasting voor energiezuinige auto’s, ook 
de in het regeerakkoord aangekondigde 
afschaffing van de belastingvrijstelling voor sterk 
milieuvervuilende oldtimers in te zetten. Over win-
winsituaties gesproken! 

 
Herziening ruimtelijk beleid 
Een tweede uitdaging die wij graag gezamenlijk 
willen oppakken is de vernieuwing van ons ruimtelijk 
beleid.  
Naar onze overtuiging moet de provincie haar rol als 
bewaker van het openlandschap behouden. Maar dat 
is niet genoeg. Voor het natuurbeleid zijn wij 
natuurlijk dolgelukkig met de passage in het 
regeerakkoord dat de ecologische hoofdstructuur 
wordt afgemaakt zij het over wat langere termijn.. 
Op korte termijn blijft er een gebrek aan middelen 
om aankoop, inrichting en beheer van natuur en 
recreatiegebieden goed te regelen. Wij willen daarom 
in het licht van het regeerakkoord graag een 
discussie voeren over instrumenten om de 
benodigde tijd te overbruggen. Experimenten met 
ongerepte of niet-aangelegde natuur op reeds 
verworven gronden zouden daarbij behulpzaam 
kunnen zijn. 
 
Openbaar vervoer 
Tot slot is het garanderen van bereikbaarheid een 
belangrijke provinciale taak. Die verantwoordelijk-
heid heeft vandaag de dag twee gezichten. Aan de 
ene kant leidt de trek van steeds meer mensen naar 
de stad tot een situatie waarin collectief vervoer 
onmisbaar wordt voor de bereikbaarheid van werk en 
belangrijke voorzieningen, zeker in de ochtend en 
avondspits. In grote steden is inmiddels sprake van 
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een sterk afnemende belangstelling onder jongeren 
voor het bezit van een auto. Liever met de 
smartphone in trein of bus dan je vervelen in de file. 
Je hoeft er geen ziener voor te zijn om te beseffen dat 
deze trend zal zich ook in de Randstad in 
toenemende mate zal manifesteren. 
Tegelijk zien we dat traditionele busverbindingen op 
het snel ontvolkende platteland steeds moeilijk 
exploiteerbaar zijn. Dit vraagt om herbezinning en 

nieuwe politieke antwoorden. Wij willen de discussie 
te voeren hoe wij maximaal gebruik kunnen maken 
van nieuwe technieken, zoals informatie en 
communicatietechnologie, om ons vervoerssysteem 
te verbeteren en klaar te maken voor het tweede 
kwart van de 21e eeuw.  
 
Martien Branderhorst 
Lid Provinciale Staten 

++ * ++ 
 

Ondertussen in RijswijkOndertussen in RijswijkOndertussen in RijswijkOndertussen in Rijswijk    

Moet het oude raadhuis niet snel een Moet het oude raadhuis niet snel een Moet het oude raadhuis niet snel een Moet het oude raadhuis niet snel een 
goede bestemming krijgen?goede bestemming krijgen?goede bestemming krijgen?goede bestemming krijgen?    
    

Het voormalige ‘oude’ raadhuis van Rijswijk aan de 
Generaal Spoorlaan staat helaas al jaren leeg en dat 
kost de gemeenschap maandelijks handen vol geld. 
Voor de Rijswijkse Krant reden om de lezers te 
vragen of zij geen leuke plannetjes hadden om iets 
zinvols met het gebouw te doen. Daar kwamen 
diverse reacties op, waaronder een waar ik het erg 
mee eens kon zijn – maar die mij ook in het 
verkeerde keelgat schoot, vooral door de reactie van 
het raadslid Ed Braam van Onafhankelijk Rijswijk. 
Om commentaar gevraagd door de redactie –je kunt 
je natuurlijk al afvragen waarom hij eigenlijk– zei hij 
doodleuk, dat hij het een nieuw en origineel idee 
vond van de briefschrijfster.  
Blijkbaar was hij geheel vergeten dat er 6 jaar eerder 
al juist door onze PvdA-gemeenteraadsleden een 
plan was ingediend om een goede bestemming voor 
het Oude Raadhuis te vinden. Soms hebben 
raadsleden van bepaalde partijen als het zo uitkomt 
een héél kort geheugen! Daar wilde ik juist vanuit 
onze partij even de aandacht op vestigen, en dus 
stuurde ik onderstaande brief aan de redactie. Hij is 
geplaatst op 31 oktober. 
 
“Graag sluit ik me aan bij de oproep van Sylvia 
Mulder aan de Rijswijkers die zich –net als ik– 
ergeren aan de voortdurende leegstand van het 
Oude Stadhuis. 

Haar suggesties zijn zeker de moeite van het nader 
onderzoeken waard. 
Maar… het bericht in uw krant is wel onvolledig. Er is 
door de politiek al jaren aan deze lastige kwestie 
besteed. In 2006 zijn er al 4 plannen voor deze 
locatie aan de burgers voorgelegd  en in de 
gemeenteraad besproken.  
Een werkgroepje van de Partij van de Arbeid heeft 
zich in die tijd actief  en serieus over die plannen 
gebogen. O.a. was er een boeiend voorstel van PvdA-
raadslid Yvonne Hagenaars om het gebouw deels in 
te richten als een soort Rosa Spierhuis, een plek 
waarin oudere kunstenaars expositieruimtes zouden 
kunnen krijgen. De vier voorgestelde plannen zijn 
toen in de gemeenteraad behandeld, het plan van 
AM Wonen voor o.a. een filmhuis en een 
fitnessruimte is aanvankelijk aangenomen en 
vervolgens weer afgewezen.  
 
Mijn pleidooi nu is, om ook een ander alternatief: de 
ruimte geschikt maken voor jonge ondernemers die 
een bedrijf willen beginnen, te onderzoeken. 
 
Het is in ieder geval goed, dat de discussie over de 
bestemming weer opleeft..!” 

Tineke Snaterse
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Word lid vWord lid vWord lid vWord lid van het Rijswijkse campagneteaman het Rijswijkse campagneteaman het Rijswijkse campagneteaman het Rijswijkse campagneteam    
De Rijswijkse PvdA voert het hele jaar door campagne. We trekken maandelijks de Rijswijkse wijken en buurten in 
om huis-aan-huis aan te bellen. 
Wij luisteren dan naar wat goed gaat in de wijk en wat beter kan. Natuurlijk vertellen wij hen ook wat de Rijswijkse 
PvdA voor hen doet, in hun wijk en in de rest van de stad. Ook laten wij regelmatig ons gezicht zien op 
evenementen en markten. 

Doe mee! In verband met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen is de Rijswijkse Partij van de Arbeid opzoek 
naar Canvassers. Canvassen is het van deur tot deur gaan bij bewoners. Je bent enthousiast en houdt ervan een 
praatje te maken met mensen. Je bent het gezicht van de PvdA en kan vooral goed luisteren. Je inventariseert wat 
de mensen vinden van hun buurt en wat de (lokale of landelijke) politiek zou moeten veranderen. De resultaten 
worden bewaard en teruggekoppeld naar de bewoners, afdeling en het landelijke campagneteam. Je bent een 
belangrijke schakel in de campagne!. 

Geef je op bij Erik van der Veer via rijswijk@pvda.nl 

De eerst volgende canvaszaterdagen zijn: 
• 24 november  2012  
• 26 januari  2013 
• 23 maart  2013  
• 25 mei 2013 

Behalve als canvasser kun je ook op andere manieren betrokken zijn bij de campagne. Neem daarvoor gerust 
contact op met ons! 

    

Mutaties ledenbestandMutaties ledenbestandMutaties ledenbestandMutaties ledenbestand    
Er werden tot 10 november 8 nieuwe leden ingeschreven: 

Adema J.M.Th. Mw. Verhagen Metmanstraat 86 2282 GR 
Amarouce R. Dhr. Minister Talmalaan 43 2285 EC 
Bloemen M. Dhr. Cromvlietkade 61 2281 TW 
Kohlen M. Mw. Leeuwendaallaan 75 2281 GL 
Meurs J.A.P. Dhr. Sir W. Churchilllaan 289, fl. 031 2288 DB 
Raghoebarsingh W.J.S Dhr. Sir Winston Churchillln 521 2287 AH 
Sluisdam, van H.F.A. Mw. Karel Doormanlaan 115 2283 AK      
Soer B Dhr. Ds van den Boschlaan 223 2286 PH 

 

   

 
In totaal 13 leden moesten worden uitgeschreven, van wie een aantal omdat hun opzegging of 
verhuizing in een eerdere periode niet verwerkt was.  

   

Jonkergauw C.M.S. Mw. Prinses Beatrixlaan 757 verhuisd 
Knaapen-Wagter A Mw.  Regenbooglaan 33 opgezegd 
Koster G C Dhr. Dr v.d Knaaplaan 22 opgezegd 
Lans~van der Th. Dhr. Keereweer 3 opgezegd 
Leeuwen~van R Dhr. Julialaantje 8 opgezegd 
Louman H Dhr. S Hurgronjestraat 37 overleden 
Mijnen C.J. Dhr. Lijsterbeslaan 99 opgezegd 
Patuleia A.F.  Lindelaan 57 administratief 
Renooy H Dhr. Hammarskjöldlaan 431 overleden 
Varkevisser W. Dhr. Da Costalaan 52 opgezegd 
Vos R.R. Dhr. Merellaan 8 verhuisd 
Vries~de R.M.L. Dhr. Broekslootkade 123 opgezegd 
Wander M.A. Mw. Laboucherelaan 50 opgezegd 

 

   

    

De afdeling telde per 10 november 204 leden 
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Gegevens Rijswijkse PvdA 
Afdelingsbestuur    
Voorzitter: 
Ronald Bellekom, Watermunt 4, 2285 JP, 
� 3966118, ���� rtmbellekom@zonnet.nl  
 
Secretaris: 
Tineke Snaterse, Leeuwendaallaan 11, 2281GJ,  
� 3993686 , ���� tineke.snaterse@kpnplanet.nl 
Penningmeester: 
Ron Fitz, Min. Talmalaan 71, 2285 EC 
� 3946770, ���� zin4t@ziggo.nl 
Bestuursleden: 
 
 

 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 
 
 
 

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 

of op mijn.pvda.nl/nl/home 
 


