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Rijswijkse PvdA bedankt verkeersregelaars Haagweg. 
Actie #96 

 
Afgelopen vrijdag de 13de was het de laatste dag dat de verkeersregelaars ervoor zorgden dat iedere 
weggebruiker zich zo veilig en zo snel mogelijk door het verkeer rond en op de Haagweg kon bewegen. Voor 
even gaan ze weg, want in januari 2014 hervatten ze hun werkzaamheden. En ook dan kunnen 
verkeersdeelnemers of het nu een snelle of langzame deelnemer is, op de verkeersregelaars vertrouwen. 
 
Alle aanleiding voor de Rijswijkse PvdA om deze werkers te bedanken. Zij stonden er iedere dag (ook de 
zondag!) van 07.00 in alle vroegte.  Pas als de duisternis allang was ingevallen, rond het acht uur Journaal, 
verlieten ze hun plek. 
De grote waardering werd namens Erik van der Veer en Zacharia Sialiti voor de PvdA, uitgedeeld. Een 
chocoladeletter P – ‘PRIMA van de PvdA’ en een rode roos werden als blijk van dank overhandigd. Zacharia 
Sialiti is buurtbewoner van Cromvliet en maakte de regelaars complimenten met het kaartsysteem dat gold 
voor de verschillende wijken aan de Haagweg.  
 
De verkeersregelaars waren verrast. Terwijl de wethouder door RTVWEST werd gefilmd, deden zij – buiten 
beeld van de camera’s - wat ze steeds deden: hun werk - het verkeer regelen. Het bedankje kwam dan ook 
volstrekt onverwachts maar volgens de PvdA worden zij zeer verdiend even in het zonnetje gezet. In de tijd 
dat ze er hebben gestaan, was het gedrag tegen de regelaars van ongeduldig tot onbeschoft en zelden 
dankbaar of begripvol.  Er is zelfs een regelaar bespuugd;  en het geduld van veel weggebruikers is wel heel 
klein, bleek ook tijdens het bedanken. Boze toeteraars! 
 
Kortom, een mooie actie #96 van de Rijswijkse PvdA, met elkaar, samen, voor hen die ertoe doen. Dit keer 
de verkeersregelaars in Rijswijk. 
 

Noot voor de redactie 
Dit was Actie #96. De Rijswijkse PvdA voert iedere dag op weg naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2014, 
een actie. Actie #95 (zaterdag 14 december) waren buurtgesprekken door Erik van der Veer.  
De verkeersregelaars werden aangestuurd door Introteam en VandenBrink verkeer 
 
Yvonne Hagenaars, lijsttrekker, fractievoorzitter, 06 42 02 14 98 
Erik van der Veer, kandidaat, fractielid: 06 51 59 50 89 
Zacharia Sialiti, kandidaat: 06 41 21 18 59 
 
 
 

Bijlage: 2 foto’s  

 
 
 
 
 


