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Beste leden, 

Hierbij weer een goed gevulde digitale nieuwsbrief.  De fractiebijdrage is deze keer erg uitgebreid 

en geeft u een blik ik de vele zaken waar de fractie zich mee bezig houd. Daarnaast hebben we een 

tweetal leuke artikelen ontvangen over het uitreiken van verengingsspelden.  

 

Interesse in de gemeenteraad? Toekomstig kandidaat- raadslid?  Doe nu al mee! 

Als bestuur willen we dat leden actief mee doen, actief betrokken zijn. Dat geldt zeker voor 

kandidaten die in 2018 op de lijst willen komen voor de gemeenteraad.  We zijn begonnen met de 

organisatie en voorbereiding voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Denk je er over om je in 

2018 mogelijk mee te doen als kandidaat, meldt je bij het bestuur als actief lid. We kunnen samen 

kijken welke activiteiten je inzet verdienen. 

Het lijkt vroeg, de landelijke verkiezingen komen eerst nog. Als afdeling moeten we nu echter 

beginnen met onze eigen voorbereiding en daar zijn we als bestuur de trekker van. Begin 2017 

moet het traject voorgelegd zijn aan en goedgekeurd door de leden van onze afdeling. Dat betreft 

zowel het proces, de stappen die we moeten doorlopen, het samenstellen van een kiescommissie, 

het vaststellen van het profiel van de kandidaten en ook  de werkwijze bij het opstellen van het 

ontwerpverkiezingsprogramma.  

>>> Lees verder op onze website  

Kom nu meedoen!  En neem contact op met het bestuur. 

 

Met hartelijke groet, 

Andy Kooy 
Voorzitter PvdA afdeling Rijswijk. 
 

 

  

https://rijswijk.pvda.nl/?p=3339


Afdelingszaken 
Bertrand Jonkers ontvangt zilveren PvdA speld 
29 mei 2016  
 

Omdat Bertrand Jonkers op 23 mei zijn laatste werkdag 

kende, gaf hij zaterdag 28 mei in het zonovergoten 

vakantiepark Kijkduin een groot feest voor talrijke 

familieleden, oud collega’s, vrienden en partijgenoten. 

Bestuur en fractie hadden voor deze gelegenheid het 

partijbestuur in Amsterdam gevraag om dit feit voor 

Bertrand – als markant partijgenoot al bijna 35 jaar lid – 

niet ongemerkt voorbij te laten. 

>>> Lees verder op onze website 

 
 

 

Koffie, bloemen en spelden tijdens de PvdA koffieochtend in 

Steenvoorde 
door Erik van der Veer op 29 mei 2016  

 

Het was weer een bijzondere koffieochtend op vrijdag 27 mei jl. in het woonzorgcentrum 

Steenvoorde. Voor twee van de ongeveer veertien aanwezigen werd het heel bijzonder. Zij kregen 

namelijk namens de PvdA een speld voor langdurig lidmaatschap uitgereikt. Wouter is al zeventig 

jaar trouw lid en AnneKari vijftig jaar lid van de PvdA! 

 

Foto PvdA / Erik van der Veer  

Zij beiden weerspreken het hedendaags adagium ‘waarom 

zou je ergens lid van zijn, je krijgt toch hetzelfde als je er 

geen lid van bent’. In het volle besef dat slechts als je een 

richting ook daadwerkelijk steunt je dan pas een andere 

wereld kunt bereiken, waren zij van plan nog jaren lid te 

blijven en waren ze oprecht verbaasd met en dankbaar voor 

alle aandacht die hen vandaag ten deel viel. 

>>> Lees verder op onze website 
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Agendazaken 

PvdA in de Buurtdag 

Locatie: Rijswijk 

Datum: 18 juni 2016, 11.00 - 12.30 

Voor de ‘PvdA in de buurt’-dag van 18 juni is het thema nog niet vastgesteld. Op deze zaterdag 

zullen leden van de fractie, het bestuur en vrijwilligers de straat op gaan om zo veel mogelijk 

ideeën, zorgen, tips en opvattingen van leden én niet-leden in kaart brengen. 

>>> Houd de website in de gaten voor meer informatie 

 

Fractiezaken 
Beste lezers, 

In deze digitale Nieuwsbrief kunt u lezen waar de fractie zich in de afgelopen maand mee heeft 

beziggehouden. 

We proberen u elke zes weken op de hoogte te houden van onze werkzaamheden in de Raad maar 

ook daarbuiten op de markt, in de wijken. 

Zo heeft de fractie op 21 mei op de markt in Oud Rijswijk de mening gepeild van Rijswijkse 

inwoners over een (mogelijke) terugverhuizing van het gemeentelijke apparaat naar het Oude 

Stadhuis op de Generaal Spoorlaan. 

We zullen zeer regelmatig de straat opgaan om te luisteren naar wat Rijswijkse inwoners van 

belangrijke onderwerpen in de Rijswijkse politiek vinden: over de ouderenzorg, jeugdhulp, over 

werk en inkomen en nog veel andere onderwerpen. 

Natuurlijk heeft de PvdA standpunten over al deze onderwerpen. Uitgangspunt is dat iedereen 

moet kunnen meedoen, er eerlijk werk wordt aangeboden, iedereen een betaalbare woning kan 

huren en de zorg krijgt die nodig is. 

Maar we willen graag van u horen, wat uw ervaringen zijn met de zorg, de woningmarkt en 

werkgelegenheid in Rijswijk. Juist om met uw ervaringen en wensen ons werk beter te kunnen 

doen. 

Daarom zijn we 18 juni weer ergens in Rijswijk, in een wijk of op de markt om over een thema met 

u in gesprek te gaan. 

In de volgende Nieuwsbrief zullen we veel aandacht besteden aan onze inbreng in de Raad over de 

Jaarstukken 2015 (overschot op het WMO-budget bv.!), de eerste Halfjaarrapportage 2016 en de 

vooruitblik op 2017. 

Heeft u vragen, wilt u iets kwijt, aarzel dan niet om met de fractie contact op te nemen. 

Met hartelijke groet, 

Wil van Nunen 

Fractievoorzitter 

 

  

https://rijswijk.pvda.nl/agenda/pvda-in-de-buurtdag/


Fractiewerk  

Twee dingen: Huis van de Stad en Landgoederenzone 
door Jos Bolte op 31 mei 2016  

Om de fameuze uitspraak van Den Uyl nog maar eens aan te halen, wil ik het hebben over twee 

dingen die de afgelopen weken van belang waren. 

Allereerst het voorstel van het college om met de ambtelijke organisatie (en het gemeentebestuur) 

terug te verhuizen naar het oude stadhuis aan de Generaal Spoorlaan. Daar zouden dan ook een 

aantal andere culturele en maatschappelijke functies in worden ondergebracht, reden waarom het 

college vervolgens spreekt van een “Huis van de Stad”. 

>>> Lees verder op onze website 

 

Startnotitie Publieke Dienstverlening 
door Wil van Nunen op 31 mei 2016  

Op 24 mei jl. werd de Startnotitie over publieke dienstverlening van de gemeente besproken, 

anders gezegd: hoe efficiënt en duidelijk verleent de gemeente diensten aan de 

burgers/ondernemers aan het loket of per telefoon en hoe tevreden is de burger daar zelf over? 

Welke verbeterslagen wil de gemeente maken in de komende tijd? 

>>> Lees verder op onze website  

 

Subsidie aan ANBO 

door Wil van Nunen op 31 mei 2016  

Zo als eerder gemeld heeft de onze fractie schriftelijke vragen heeft gesteld over de subsidie van de 

gemeente aan ANBO. De gedwongen opheffing van de ANBO-afdeling Rijswijk heeft ertoe geleid 

dat de subsidie van de gemeente, 3.000 Euro per kwartaal, nu aan de landelijke ANBO-vereniging 

wordt overgemaakt. Wij willen graag weten of dit bedrag ook ten goede komt aan de Rijswijkse 

ouderen. 

>>> Lees verder op onze website  

 

Yvonne blogt: Duurzaam en rood 
door Yvonne Hagenaars op 31 mei 2016  
 

‘RijswijkBuiten’ 

Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat er in Rijswijk in de Broodfabriek een 

Duurzaamheidscongres heeft plaatsgevonden. En ja, dat congres ging ook over allerlei 

duurzaamheidsvraagstukken als ‘hoe maak je oude woningen duurzaam’ (dat kan en móet. 

Tenslotte is maar ongeveer 2% nieuwbouw) moet de overheid voorop lopen of de markt volgen’ 

(de overheid moet het goede voorbeeld geven want dan springt de markt daarop in) ‘is het zinnig 

om zonnepanelen te plaatsen of kan je beter eerst alles isoleren’ (beide is zinnig maar eerst isoleren 

is beter. En overigens, het was een beetje afhankelijk van welke levencier het woord had.) ’is het 

denkbaar dat er ook bestaande huizen komen met nul-op- de meter’ (ja) Maar al met al was het 

meer een reclamemiddag voor onze nieuwe wijk RijswijkBuiten. En terecht. Succes kent vele 
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vaderen. Maar het maakte mij niet minder trots dat de ideeën van de PvdA om van RijswijkBuiten 

een voorbeeldwijk te maken als het aankomt op duurzaamheid, nu werkelijkheid zijn. 

Auditcommissie 

Als voorzitter van de Auditcommissie en als vertegenwoordigster van de PvdA besprak ik 6 juni 

jl. de jaarstukken, de publieksversie Jaarrekening, het raadsvoorstel Jaarrekening en het 

accountantsverslag. We hebben als PvdA al vragen gesteld of ook wij op de WMO geld 

overhouden. Dat blijkt zo te zijn. Wordt vervolgd als de Jaarrekening in de Raad, de politieke 

arena, besproken wordt. (En laat u vooral weten wat u van de stukken vindt: yvonneh@genaars.nl) 

Onderwijs 

Een school dicht in de buurt is ook een voorwaarde om je te kunnen ontplooien. En het is prettig 

voor ouders en leerlingen als er geen gevaarlijke oversteken gemaakt hoeven te worden en er geen 

dislocaties in een gezin zijn. In RijswijkBuiten groeit de tijdelijke school uit zijn voegen. En ook al 

staan er volgens de norm van de gemeente nog scholen binnen verantwoorde afstand, ik bepleitte 

namens de PvdA dat ook op de tijdelijke locatie voldoende lokalen worden ingezet. 

Jeugd 

Op 30 mei gingen we met de werkgroep sociaal (een werkgroep uit de raad) onder mijn 

voorzitterschap bekijken wat de verhalen zijn achter de cijfers als het gaat om maatregelen voor de 

jeugd. Vooralsnog lijken we goed koers te houden. Samen met onder andere vertegenwoordigers 

van De Jutters, het wijkteam, de schoolmaatschappelijk werkster, PsyQ gaan we het gesprek aan. 

Heeft u specifieke vragen? Laat het mij weten yvonneh@genaars.nl. 

Op woensdagmiddag 1 juni spreken we in regionaal verband over de aankopen die we voor de 

Jeugdzorg doen in met 10 anderen gemeenten. Het zogenaamd H10-verband. Dan is het de kunst 

om te bezien of de wirwar van cijfers en beleidsvoornemens inderdaad leiden tot een afnemende 

vraag naar zorg en een verbeterd aanbod. 

Cultuurvisie 
Bij de bespreking van de cultuurvisie op 17 mei bleek wel wat ik al eerder schreef: de PvdA steunt 

een solide, aansprekend en vernieuwend kunst – en cultuurbeleid. Dat móet ook wat kosten als je 

dat wilt onderhouden. Goede voorzieningen leiden immers tot een groter gevoel van 

verbondenheid in de stad. 

Hoe de kaarten uiteindelijk geschud zullen worden zal in juni en juli in de debatten in forum en 

raad duidelijk worden. Ik heb uitgesproken dat het wat de PvdA betreft onbespreekbaar is als de 

vernieuwingen ten koste zouden gaan van TRIAS, bibliotheek, Schouwburg en het Museum 

oftewel de vier grote instellingen. 

Overigens: volgt u de Buziauvoorbereidingen in Rijswijk? Doen! Dat spektakel gaat zeer de moeite 

waard worden. 

>>> Lees verder op onze website  

 

  

mailto:yvonneh@genaars.nl
mailto:yvonneh@genaars.nl
https://rijswijk.pvda.nl/?p=3306


Gedane zaken 

PvdA in de buurt met vragen over verhuizing naar het oude stadhuis 
door PvdA gemeenteraadsfractie op 21 mei 2016  
 

Foto PvdA / Erik van der Veer  

Op zaterdag 21 mei is de Rijswijkse PvdA weer actief 

geweest op straat en heeft belangstellenden enkele 

vragen gesteld over de mogelijke terugverhuizing van de 

ambtelijke organisatie en het bestuur naar het oude 

stadhuis. Het onderwerp is actueel omdat dinsdag 24 mei 

het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad staat. 

Mensen waren niet verplicht om alle vragen in te vullen. 

De uitslag geeft in elk geval een beeld van hoe Rijswijkse 

inwoners over dit onderwerp denken. In de gesprekken 

bleek wel dat ook vele burgers de nodige vragen hebben! 

>>>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 

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 

 

 
 

https://rijswijk.pvda.nl/wieiswie/pvda-gemeenteraadsfractie/
https://rijswijk.pvda.nl/?p=3271
http://www.rijswijk.pvda.nl/
mailto:Andy.Kooy.PvdA@Gmail.com
mailto:mbloemen.pvda@gmail.com
mailto:w.vannunen@planet.nl
mailto:yvonneh@genaars.nl
mailto:jeebee@ziggo.nl
mailto:evanderveer.pvda@ziggo.nl
https://rijswijk.pvda.nl/wp-content/blogs.dir/212/pvda_files/cache/th_8b01c82b528000fdf7c8c8452ae263b2_1463870277PvdAindebuurt20160521OudeStadhuis2.jpg

