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           3 juni 2013 

Rijswijkse PvdA Canvassen en twitteren;  
 
Nieuw voor Rijswijk is het twitteren dat de PvdA fractie vast op iedere laatste maandag van de 
maand gaat doen. 
 
De eerste keer was afgelopen maandag 27 mei. Onderwerp: de oude stadhuis locatie. 
Gebombardeerd  door vragen van een enkele twitteraar over de financiële haalbaarheid 
(budgettair neutraal!) en de gewenste 24/7 invulling (dus niet alleen een kantoren-functie), 
bleek het toch nog niet een-twee-drie vanzelfsprekend, om met tientallen burgers in gesprek 
te komen. 
 
De Rijswijks PvdA denkt na over een verlenging van het spreekuur en over een opvoeren van 
meerdere momenten. De PvdA gelooft in deze nieuwe manier van actief voor vragen en 
ideeën van de burgers open staan. 
 
Uiteraard zijn de Rijswijks raadsleden (@andersyvonne (Yvonne Hagenaars), @Wilvannu 
(Wil van Nunen) en @ErikvdVeer (Erik van der Veer) ) iedere dag bereikbaar voor de burgers, 
ook op twitter 
 
 
Afgelopen zaterdag was het ook canvasdag. Canvassen is een manier van met burgers in 
contact komen door huis aan huis, in persoonlijk contact met bewoners te komen. 
 
Dit keer koos de PvdA voor de Van Mooklaan bij het winkelcentrum. Daar vroegen de 
PvdA'ers of de herinrichting uiteindelijk naar tevredenheid was. Daar waren de bewoners over 
het algemeen blij mee. Opgeruimd en ruimtelijk werd het plein bij de grote supermarkt 
genoemd.  
 
Iedere keer opnieuw bij het canvassen valt het de PvdA'ers op dat de meeste mensen zeer 
tevreden zijn over hun directe woonomgeving en het groen. 
 
Minder te spreken waren de meeste bewoners over de hangjongeren en het slechte 
parkeergedrag van de winkelcentrumbezoekers. ‘Soms staan we drie kwartier in onze eigen 
garage vast. Hoewel bewoners elkaar  soms - ook wel persoonlijk aanspreken werd er toch 
ook vaak gevraagd om betere handhaving door de politie. 
 
Noot voor de redactie 
Meer informatie:   
Yvonne Hagenaars: 06 42 02 14 98 
Erik van der Veer:    06 51 59 50 89 
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