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Beste leden, 

Hierbij weer een nieuwe versie van onze digitale nieuwsbrief, een verzameling verkort aangeboden 

teksten om u van activiteiten binnen PvdA-Afdeling Rijswijk op de hoogte te houden. Onder het 

kopje afdelingszaken een  korte terugblik over de Ledenvergadering 17 maart jl, en verderop 

komen ook weer Fractiezaken aan de orde. Het bestuur kampt nog steeds met een onderbezetting. 

Gelukkig is er een (groeiende?) groep van vrijwilligers er omheen. Daarom hebben we ook een 

stukje met Agendazaken en Acties opgenomen. 

 

Met hartelijke groet, 

Andy Kooy 
Voorzitter PvdA afdeling Rijswijk. 

 

Afdelingszaken 
ALV 17 maart – korte terugblik 
Op de ALV van 17 maart zijn onze financiële zake met betrekking tot 2015 succesvol afgesloten. 

De cijfers zijn gepresenteerd volgens de centrale methode vanuit Amsterdam. Met dank aan de 

penningmeester en inzet van de kascommissie, hebben we wederom een financieel jaar afgerond. 

De vergadering heeft bij acclamatie het bestuur decharge verleend. 

De door Erik en Max georganiseerde koffieochtenden zijn goed ontvangen door de leden.  

Met de aanwezige leden is besproken het verschijnen van de Vooruit op papier en de digitale 

nieuwsbrief. De redactie van de Vooruit is voornemens deze twee keer per jaar als volledig papier 

versie te laten verschijnen. Daarnaast verschijnt vanuit de afdeling periodiek een digitale 

nieuwsbrief. Deze zal niet verschijnen in de grote vakantie of wanneer de Vooruit uit komt. 

Daarnaast is de fractie uitgebreid aan het woord geweest waarvan een weerslag in de 

Fractiebijdrage. Tot zover kort de vergadering. 

 

 

Agendazaken 
I SEE GENIUS: Netwerkstudiedag robotisering & arbeidmarkt 
Locatie: gebouw Kadmium, Sint Agathaplein 4 Delft (Tramhalte Prinsenhof lijn 1; auto parkeren 

in Phoenixgarage; trein en 10 minuten lopen) 

Datum: 16 april 2016, 10.00 - 14.30 



Op zaterdag 16 april aanstaande kunt u vormgeven aan een bijzondere PvdA-ochtend en middag: 

een netwerkstudiedag over robotisering,  

We zullen met elkaar praten over de betekenis van robotisering en welke gevolgen dat kan hebben 

voor arbeid. 

Net als bij de Haaglandendag van 2014 in Zoetermeer, hebben we weer een locatie gevonden die 

uitnodigt tot nadenken, dwalen en netwerken. Lunch en koffie en thee worden u aangeboden door 

de organisatie. 

Zie de website voor het aantrekkelijke en gevarieerde programma. 

 

Oproep deelname Rozenactie 29 april 
Jaarlijks staan wij bij 1 mei, dag van de Arbeid, stil met een rozenactie voor onze 65-plussers. Dit 

is een groeiende groep leden binnen onze afdeling. We zoeken een aantal vrijwilligers die op 

vrijdag 29 april een aantal rozen wil gaan uitdelen aan een aantal leden. Het kost ongeveer een 

uurtje en levert leuke reacties, contacten en gesprekken op. 

Meld je aan bij Maarten Bloemen middels e-mail:  MBloemen.PvdA@gmail.com 

 

Ik stem 6 april vóór 
Op 6 april 2016 stemt Nederland in een referendum over het samenwerkingsverdrag van de 

Europese Unie met Oekraïne. Jouw stem maakt het verschil: kiezen voor samenwerking, handel, 

vrijheid, democratie en mensenrechten, of kiezen voor uitsluiting en de belangen van Poetin. 

Zie voor meer informatie de website 

 

 

Fractiezaken 
Beste lezers, 

Zoals al aangekondigd in de Vooruit van februari, ontvangt u vanaf heden 1x in de 6 weken een 

digitale Nieuwsbrief met daarin berichten van de fractie en de afdeling Rijswijk. 

Op deze wijze houden wij u op de hoogte van wat er in de fractie speelt, onze inbreng in de Fora 

en raadsdebatten op belangrijke thema’s en onze kritische vragen, oproepen en initiatieven 

richting het College. 

Zeker zo belangrijk zal ons verslag zijn van activiteiten in 

Rijswijk: op de markt en in de wijken, en daarnaast onze 

werkbezoeken en gesprekken met instellingen, 

belangengroepen en inwoners. De centrale vraag is steeds: hoe 

ervaren Rijswijkers het wonen, werken en de 

vrijetijdsbesteding in onze mooie gemeente en welke actie 

vraagt dat van de fractie? 

Vanzelfsprekend horen we graag uw feedback, suggesties en vragen, die ons helpen om het werk 

binnen en buiten de Raad nog beter te kunnen uitvoeren. 

https://rijswijk.pvda.nl/agenda/3085/
mailto:MBloemen.PvdA@gmail.com
https://stemvoor.pvda.nl/


Voor informatie over de fractie kunt u ook kijken op onze website (www.rijswijk.pvda.nl) en onze 

Facebookpagina. 

 

Met hartelijke groet, 

Wil van Nunen 
Fractievoorzitter (wilvannunen@rijswijk.nl, tel. 0613097478) 

 

Fractiewerk  
Doorbreek de negatieve spiraal van armoede 
In november 2015 heeft de gemeenteraad de Kadernota Armoedebeleid 2016-2020 vastgesteld. 

Een motie van de PvdA-fractie om innovatieve voorbeelden van beleid in andere gemeenten waar 

mogelijk te betrekken bij het Rijswijkse armoedebeleid is door het College overgenomen. 

In februari kwam de gemeente Zaanstad in het nieuws omdat daar, 

net als in verschillende andere gemeenten, het roer omgegooid 

wordt. Het is een voorbeeld van hoe met kleine gemeentelijke 

investeringen voorkomen kan worden dat mensen in een negatieve 

spiraal van oplopende schulden en uitkeringen terecht komen. De 

fractie van de PvdA heeft mede naar aanleiding van deze 

berichtgeving vragen gesteld aan het college van B&W . 

 

Lees verder op onze website. 

 

Rijswijks subsidiegeld voor Rijswijkse ouderen 
De gedwongen opheffing van de ANBO-afdeling Rijswijk heeft ertoe geleid dat de subsidie van de 

gemeente Rijswijk, 3000 Euro per kwartaal, nu aan de landelijke ANBO-vereniging wordt 

overgemaakt. Volgens afspraak dient dit subsidiegeld te worden ingezet om activiteiten ten 

behoeve van Rijswijkse leden/ouderen te bekostigen.  

De PvdA-fractie heeft van Rijswijkse ANBO-leden vernomen, dat op 

dit moment onduidelijk is, hoe het Rijswijkse subsidiegeld wordt 

besteed.  

De PvdA-fractie heeft daarom vragen gesteld aan het college van B&W 

om te bereiken dat de gemeentelijke subsidie aan de ANBO ten goede 

komt aan activiteiten voor Rijswijkse ouderen.  

Lees verder op onze website.  

 

Voor een dubbeltje op de eerste rang? 

www.rijswijk.pvda.nl
https://www.facebook.com/rijswijkse.pvda/
mailto:wilvannunen@rijswijk.nl
https://rijswijk.pvda.nl/2016/03/02/doorbreek-de-negatieve-spiraal-van-armoede/
https://rijswijk.pvda.nl/2016/03/31/gemeentelijke-subsidie-aan-anbo-moet-ten-goede-komen-aan-activiteiten-voor-rijswijkse-ouderen/


 Winkels hebben het moeilijk, en winkelcentra concurreren met elkaar om bezoekers te trekken. 

Parkeertarieven zijn daarbij een belangrijk middel. Nabij 

winkelcentrum Leidschenhage is parkeren geheel gratis en in 

het centrum van Zoetermeer is parkeren gedurende de eerste 

drie uren gratis. In het Algemeen Dagblad stond onlangs een 

artikel over een proef die de gemeente Den Haag begint met 

goedkoop (kort) parkeren nabij winkelcentra om die een 

steuntje in de rug te geven. Bij de desbetreffende winkelcentra 

kan dan voor tien eurocent een uur worden geparkeerd. Ook 

denkt de gemeente Den Haag aan een proef met “smart 

parking” waarbij automobilisten in een winkelstraat voor een beperkte periode gratis kunnen 

parkeren voor de snelle boodschap..  

Dat is slecht nieuws voor In de Bogaard, waar de (hoge) parkeertarieven worden vastgesteld door 

de exploitant van de parkeergarages. De PvdA-fractie heeft daarom vragen gesteld aan het college 

van B&W, met als doel in elk geval te voorkomen dat het contract met die exploitant in 2019 

stilzwijgend wordt verlengd.  

Lees verder op onze website.  

 

Sociale woningbouw: “hoop” of actief beleid? 
In de Rijswijkse Krant van 3 februari 2016 “hoopt” wethouder Van der Meij dat het allemaal wel 

goed komt met de Sociale woningbouw in Rijswijk. Maar naar de mening van de Rijswijkse PvdA 

worden er geen sociale woningen gebouwd op basis van “hoop”. Er moet actief beleid worden 

gevoerd om ook mensen met een laag inkomen de kans te bieden in Rijswijk te (blijven) wonen. 

De fractie van de PvdA heeft mede naar aanleiding van dit bericht 

in de Rijswijkse krant vragen gesteld aan het college met als titel: 

Sociale woningbouw afhankelijk van “hoop” of actief beleid? Het 

college heeft deze vragen op 15 maart jl. beantwoord. Het erkent 

dat de druk op de sociale woningvoorraad groot is, maar zet in op 

het behoud van het aantal betaalbare sociale huurwoningen en niet 

op het behoud van het percentage daarvan. 

Lees verder op onze website.  

 

Persbericht: toenemend woningtekort in sociale woningsector 
De krapte op de sociale woningmarkt in Rijswijk zal door de afwachtende opstelling van het 

college verder toenemen. Voor mensen met een laag inkomen zal in 

Rijswijk in de toekomst minder plaats zijn. Terwijl het aantal 

woningzoekenden in de sociale woningsector met circa17% stijgt zal 

het percentage beschikbare woningen voor deze doelgroep met meer 

dan 5% afnemen. Mensen met een laag inkomen worden dus 

eigenlijk genoodzaakt om een woning buiten Rijswijk te zoeken. De 

Rijswijkse Partij van de Arbeid vindt dat geen sociaal woningbeleid. 

Op 17 maart is dit in een persbericht naar buiten gebracht. 

Lees verder op onze website.  
 

https://rijswijk.pvda.nl/2016/03/31/parkeren-voor-een-dubbeltje-op-de-eerste-rang/
https://rijswijk.pvda.nl/2016/03/17/college-rijswijk-regionaal-bezien-is-de-druk-op-de-sociale-huurvoorraad-groot/
https://rijswijk.pvda.nl/2016/03/17/toenemend-woningtekort-in-sociale-woningsector-door-afwachtend-beleid/


De waarde van kunst en cultuur 
Voor de Rijswijkse PvdA is de waarde die kunst heeft voor een samenleving geen vraag: kunst en 

cultuur levert een duidelijke bijdrage aan welbevinden, groei, solidariteit en ja, ook de economische 

waarde blijkt niet te onderschatten. Dat inmiddels uit allerlei onderzoek blijkt dat 

muziekonderwijs niet alleen een positief effect heeft op het geluksgevoel maar ook het algemeen 

presteren van mensen verbetert, steunt onze strijd voor een rijk aanbod van allerlei vormen van 

kunst. 

Wat ons betreft moet dus het huidige aanbod van kunst en cultuur zowel op amateur als op 

professioneel niveau behouden blijven en waar kan uitgebreid worden. Alles heeft zijn prijs dus dat 

dat bewaren en uitbouwen zorgvuldig moet gebeuren en dat daarin slim gebruik gemaakt moet 

worden gemaakt van wat er al is, is duidelijk. De schouwburg, het museum en Trias en de 

bibliotheek kunnen als grote instellingen een voortrekkersrol vervullen. Nieuwe initiatieven 

moeten een kans krijgen.  

 

 

Gedane zaken 
Het oude stadhuis en het pontje terug? 
De PvdA-fractie heeft begin februari bij inwoners gepeild hoe zij denken over een terugverhuizing 

van het gemeentelijke ambtenarenapparaat naar het stadhuis aan de Generaal Spoorlaan. Ook 

vroeg de fractie aan inwoners hoe zij dachten over de terugkeer van het pontje over de Vliet bij het 

Jaagpad.  

In beide gevallen bleken velen daar in principe wel voor te zijn, maar een meerderheid schrok toch 

terug voor de kosten  

Lees verder op onze website.  

 

Wel even wat anders dan politiek 
De PvdA vindt vrijwilligerswerk belangrijk. Daarom staken de 

PvdA-fractieleden op zaterdag 12 maart de handen uit de mouwen, 

in het kader van NL DOET. In het gebouw van Basisschool het 

Kristal aan de Henri Dunantlaan hebben zij samen met ouders, 

leerkrachten en de wethouder van Onderwijs de muren van de vele 

gangen gewit.  

Lees verder op onze website.  
 

 

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 

https://rijswijk.pvda.nl/2016/02/16/peiling-terug-naar-het-oude-stadhuis-en-terugkeer-van-het-pontje/
https://rijswijk.pvda.nl/2016/03/12/nl-doet-pvda-fractie-aan-de-slag-in-rijswijk/
https://rijswijk.pvda.nl/2016/03/12/nl-doet-pvda-fractie-aan-de-slag-in-rijswijk/
http://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’. 
 

Gegevens Rijswijkse PvdA 
Afdelingsbestuur 
Voorzitter: 

Andy Kooy, Thomas Jeffersonlaan 62, 2285 

BB 

 0655373039,  

Andy.Kooy.PvdA@Gmail.com 
Secretaris: 

Vacature 

 

Penningmeester: 

Maarten Bloemen,  

 0623856995,  

mbloemen.pvda@gmail.com 
 

 

 Gemeenteraadsfractie 

Fractievoorzitter: 

Wil van Nunen, Waldeck Pyrmontln 46, 2281 

VM  

 0613097478,  w.vannunen@planet.nl 
Leden: 

Yvonne Hagenaars, Geestbrugweg 39, 2281 

CD  

 0642021498,  yvonneh@genaars.nl 

Jos Bolte, S.W. Churchilllaan 957, 2286 AC 

 3936267,  jeebee@ziggo.nl 
 

Fractievolger / -assistent: 

Erik v.d. Veer, Prunuskade 45, 2282 DX  

 0651595089,  evanderveer.pvda@ziggo.nl 

 
Postadres fractie 

Waldeck Pyrmontln 46, 2281 VM Rijswijk 
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