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Van het bestuur 

Hierbij onze tweede digitale nieuwsbrief van  de Rijswijkse PvdA. De vakantie periode ligt voor de 

meesten van ons achter ons. De raad was op reces maar Rijswijk stond niet stil: we werden getroffen 

door een brand op een drietal basisscholen. Dit heeft op veel kinderen en ouders een grote indruk 

achtergelaten. Gelukkig, hetzij met wat kunst en vliegwerk, is er een oplossing gevonden en gingen de 

kinderen met ingang van het nieuwe schooljaar weer aan de slag.  Onze fractie heeft naar aanleiding 

hiervan artikel 42 vragen gesteld: zie de fractiebijdrage verderop. 

Vanuit het COA is de vraag gekomen of we in Rijswijk vluchtelingen willen gaan opvangen. Het past in 

onze roden harten om Rijswijk hiervoor open te stellen. Het betekent vanuit onze bestuurlijke kant dat 

we een zekere zorgvuldigheid betrachten om dat ook goed uit te voeren. Hieronder vindt u de 

advertentietekst,  zoals door de Rijswijkse PvdA op 10 september j.l. in de Groot Rijswijk werd geplaatst. 

Maandag 28 september tussen 20 en 22 uur hebben we een “feit en visie” avond over “De toekomst van 

Energievoorziening” waarover in deze nieuwsbrief  ook meer. 

Als laatste vindt u een oproep van onze afgevaardigde Yvonne Hagenaars. Het betreft de Politieke 

Ledenraad van zaterdag 19 september a.s. in Utrecht. 

Tot een volgende keer. 

 

Andy Kooy 

Voorzitter PvdA afdeling Rijswijk. 

 

 

 

Uit de fractie 

Artikel 42 vragen School: 

De fractie van de PvdA heeft onlangs artikel 42 vragen gesteld aan het college van Rijswijk naar 

aanleiding van de brand bij de scholendriehoek in Rijswijk. 

https://rijswijk.pvda.nl/2015/07/27/brand-scholendriehoek-rijswijk/ 

 
 
 

 

https://rijswijk.pvda.nl/2015/07/27/brand-scholendriehoek-rijswijk/


 

 

Opvang vluchtelingen: 

De fractie heeft in GrootRijswijk de volgende tekst geplaatst:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Minima vanaf 2016 de dupe door hogere waterschapslasten! 

 

Op 2 september hebben de verantwoordelijk wethouders uit de regio (waaronder ook de Rijswijkse 

wethouder Lugthart) tijdens een overleg met het Hoogheemraadschap Delfland tevergeefs gevraagd om 

de kwijtscheldingsregeling voor minima niet af te schaffen. Het Hoogheemraadschap kiest ervoor om 

vanaf 2016 ieder gezin enkele euro’s minder te laten betalen terwijl de inwoners die de financiële 

ondersteuning het hardst nodig hebben, zwaar worden gedupeerd. 

 

Zie verder op de website. 

https://rijswijk.pvda.nl/2015/09/10/minima-vanaf-2016-de-dupe-door-hogere-waterschapslasten/ 

 

 

Wil van Nunen, 

Fractievoorzitter PvdA gemeenteraadsfractie  

 

 
 

 

 Niemand buiten boord. Voor elkaar met elkaar SAMEN 

Sociaal en Ruimhartig Maak vaart met het opvangen van vluchtelingen. 

Er zijn nog nooit zoveel mensen geweest die hun eigen land ontvluchten. Er is oorlog; mensen 
worden vervolgd, kinderen hebben geen toekomst. Ook in Nederland zoeken vluchtelingen een 
veilig heenkomen.  

De PvdA wil daarin haar maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid nemen. 

De gemeente Rijswijk heeft twee weken geleden een verzoek gekregen om vluchtelingen op te 
vangen. Er zijn in Rijswijk allerlei locaties waar vluchtelingen gehuisvest kunnen worden. 

De PvdA roept het college (van GB, VVD, SP, GL en D66) op om snel actie te ondernemen. Dat 
kon bij de huisvesting van honderden buitenlandse studenten; dat móet nu voor de 
vluchtelingen. Maak locaties geschikt voor de opvang van vluchtelingen in onze Rijswijkse 
sociale gemeenschap.  

Maak vaart met het opvangen van vluchtelingen. 

 

 www.rijswijk.pvda.nl of rijswijk@pvda.nl of 06 50 98 85 94 

Twitter 

https://rijswijk.pvda.nl/2015/09/10/minima-vanaf-2016-de-dupe-door-hogere-waterschapslasten/
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Feit en visie-avond:  

DE TOEKOMST VAN DE ENERGIEVOORZIENING   

 
Discussieer met president-directeur Shell Nederland 

Datum:    maandag 28 september 2015  

Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 

Waar halen we straks energie vandaan? Aardbevingen beperken gaswinning in 

Groningen. Meer gas kopen van Poetin? Boren naar schaliegas? Meer olie 

importeren uit de Golfstaten? Spotgoedkope kolen importeren uit de VS? 

Kernenergie? Windmolens? Zonnepanelen? Boren in Alaska? En het klimaat dan?  

Op maandag 28 september tussen 20-22 uur praten we in Stervoorde met een 

échte deskundige: Dick Benschop, president-directeur van Shell Nederland.  

 
De PvdA-afdeling Rijswijk houdt regelmatig Feit & Visie-avonden. Daar praten we 

over zaken die  van groot belang zijn voor  iedereen in onze gemeente. Maar 

waar B&W en de Gemeenteraad géén zeggenschap over hebben. We beginnen steeds met de feiten. 

Daarna volgt discussie. Maandag 28 september gaat het over één van de grootste vraagstukken van 

onze tijd: de energievoorziening. Het klimaat op aarde stelt eisen. De uitstoot van CO2 móet omlaag. 

Hernieuwbare energie is het toekomstbeeld. Maar hoe komen we daar? Wat doen we in de tussentijd?  

  

Shell en Rijswijk hebben een langdurige en sterke band met elkaar. Wie kent niet Te Werve, lange tijd 

recreatieoord voor Shell-medewerkers. Het bedrijf heeft ook al meer dan 50 jaar laboratoria en kantoren 

in onze gemeente. Daar werken zo'n 2.700 personen. 

 

Dick Benschop werkte samen met Joop den Uyl, Wim Kok en Ad Melkert. Hij was staatssecretaris van 

Buitenlandse Zaken in het Kabinet Kok-II en speelde daarin een belangrijke rol op het gebied van  

Europese zaken. Sinds 1 mei 2011 is hij de topman van Shell Nederland. 

 

Praat mee als u dit onderwerp belangrijk vindt! Maandag 28 september, van 20-22 uur, Stervoorde, Dr. 

H.J. van Mooklaan 1, Rijswijk. Vooraf aanmelden is niet nodig, maar vol = vol. 

  

Locatie:   Wijkcentrum Stervoorde, 

                Dr. H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk. 

                Bereikbaar per openbaar vervoer met buslijnen 18 en 30. 

 

 

 

 

 

 

 

Dick Benschop, president 
directeur Shell Nederland. 



 

 

Afgevaardigde landelijke Politieke ledenraad 

Het moet anders 
In de laatste afdelingsvergadering werd breed geconstateerd dat er van het rapport ‘De bakens verzetten’ 
van Ad Melker e.a . nog bitter weinig te herkennen is in het doen en laten van onze vertegenwoordigers 
in de Tweede Kamer en in het Europees Parlement. Aan Yvonne Hagenaars, als vertegenwoordiger van 
onze afdeling, werd dan ook de opdracht gegeven om via het presidium aan de Tweede Kamerleden en 
de Europese afgevaardigden te vragen wat hun inzet is geweest op de pijlers zoals genoemd in het 
rapport. Ook zal zij vragen om van die inzet schriftelijk verslag te doen. 

 
Aankondiging / agenda ledenraad 19 september 2015 
De eerstkomende Politieke Ledenraad vindt plaats op zaterdag 19 september vanaf 12.30 uur in de 
Jaarbeurs in Utrecht. 
 
Deze ledenraad staat in het teken van de actualiteit, Prinsjesdag en de verdieping van ‘Van waarde’ op 
het onderwerp Goed werk & Onze Verzorgingsstaat. Tijdens deze Ledenraad worden vijf actuele 
onderwerpen op de lokale en landelijke agenda verder uitgediept: 

 Basisinkomen: nee? Ja? En zo ja, onder welke voorwaarden? 
 Zeggenschap: hoe geven we werknemers, huurders en patiënten de zeggenschap over hun baan, 

wijk en zorg terug? 
 Goed werk: hoe bieden we perspectief op werk voor mensen met en zonder beperking? 
 Een sociaaldemocratische standaard in de zorg: waar kan je als oudere of zorgbehoevende altijd 

op rekenen? Hoe organiseren we dat in stad en land? 
 Meer werk: Hoe scheppen we duurzame werkgelegenheid voor jong en oud? 

 
De vorige ledenraad verscheen er ter voorbereiding een speciale editie van de S&D. Om leden al eerder 
de gelegenheid te geven zich in te lezen verschijnen de artikelen vanaf heden op 
www.politiekeledenraad.nl. Hier verschijnen wekelijks nieuwe artikelen en je kunt mee discussiëren.  
 
Voor deze bijeenkomst is het noodzakelijk om je aan te melden. Dit kan via de reserveerlijn van de PvdA: 
020-5512155. Voor aanmelding heb je het nummer van deze bijeenkomst nodig: 5893. Houd ook je 
relatienummer en postcode bij de hand. Als je geen relatienummer hebt, word je doorverbonden met 
een van de medewerkers van de PvdA (tijdens kantooruren). Ook is er kinderopvang aanwezig. 
Aanmelden hiervoor via Merel de Haan: mdhaan@pvda.nl. 
 
Yvonne Hagenaars,  
Afgevaardigde voor PvdA Rijswijk. 
 

 

 

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’. 
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