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Beste leden, 

Hierbij weer een goed gevulde digitale nieuwsbrief.  Met weer een uitgebreide fractiebijdrage, een 

aankondiging en een vraag.  

Graag uw mening over de digitale nieuwsbrief 
De afdeling verzorgt in samenwerking met onze fractie al enige tijd deze digitale nieuwsbrief. 

Daarnaast verschijnt nog regelmatig de Vooruit, ons afdelingsblad. Deze verschijnt tegenwoordig 

zelfs weer twee keer per jaar geheel op papier, waaronder de komende uitgave in oktober. Nu zijn 

we eigenlijk benieuwd wat u van de digitale nieuwsbrief vindt. Laat het ons gerust weten wat er, 

eventueel, aan verbeterd kan worden.  Wordt u bijvoorbeeld op deze manier voldoende op de 

hoogte gehouden over de zaken waar de fractie aan werkt in de gemeenteraad?  

Gaarne reacties naar Rijswijk@PvdA.nl  

Wij zullen er zorg voor dragen dat uw reactie, als u dat wenst, ook bij de fractie terechtkomt. 

 

Met hartelijke groet, 

Andy Kooy 
Voorzitter PvdA afdeling Rijswijk. 
 

 

Afdelingszaken 

Cursus lokale politiek 
De PvdA Leergang lokale politiek is 21 september  

van start gegaan. Zo’n 45 deelnemers uit 

Zoetermeer, Den Haag, Pijnacker-Nootdorp, 

Leidschendam-Voorburg en Rijswijk nemen deel. 

Het zijn 6 Modules van elk 2 uur (1 keer per 14 

dagen) in de periode september-december 2016. 

Vanuit Rijswijk hebben drie leden zich aangemeld. 

In de leergang wordt uiteengezet hoe 

gemeentepolitiek in elkaar zit. De eerste avond werd 

door de afdeling Delft georganiseerd.   
De volgende avond is rond verschijnen van deze digitale nieuwsbrief gepland en wordt door 

PvdA Zoetermeer georganiseerd. Zo gaan we alle deelnemende gemeente langs. Rijswijk heeft 

de eer, op 14 december, de afsluitende avond te organiseren. Op deze dynamische wijze 

ondersteunen de regionale afdelingen elkaar om leden te activeren en afdelingen levendig te 

houden en of te vitaliseren. De eerste avond was alvast een heel  leerzame en geslaagde 

bijeenkomst. 
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Fractiezaken 
Beste partijgenoot/lezer, 

De PvdA-fractie is in augustus, na de zomervakantie, weer volop van start gegaan in een nieuw 

politiek seizoen.  

Een politiek spannend najaar! 
Het belooft een politiek spannend najaar te worden met belangrijke punten op de agenda zoals de 

besluitvorming over het Oude Stadhuis, de nieuwe begroting over 2017 en de vaststelling van het 

parkeerbeleid voor 2017.  

De raadsvergadering van 27 september heeft zeer duidelijk gemaakt dat de coalitiefracties in de 

Raad het lang niet altijd met elkaar eens zijn over de voorstellen, die het College (van 5 politieke 

partijen) de Raad voorlegt. In de bijdrage van Jos (rioleringsplan) en van mij (stadsvisie) is dit 

goed te lezen. Interne verdeeldheid binnen coalitiepartijen bij een stemming maakt het allemaal 

nog gecompliceerder, of zo u wilt, politiek interessanter.  

Buiten de vastgestelde agenda van de Raad is de fractie van plan via enkele voorstellen meer 

aandacht te vragen voor het groter wordende probleem van eenzaamheid onder (oudere) 

Rijswijkse inwoners.  Ook kan wat ons betreft meer worden gedaan om armoedebestrijding en 

schuldhulpverlening direct te koppelen aan een aanpak om mensen naar de arbeidsmarkt te 

begeleiden. 

U hoort hierover in een later stadium nog meer van ons. 

De fractie is ook regelmatig in actie in de wijk/op de markt. Op zaterdag 17 september waren we 

bij de Planetenflats (Steenvoorde) om, naar aanleiding van een ontvangen brief, met inwoners te 

spreken over hun directe woonomgeving. De wensen die we meekregen, hebben we met de 

desbetreffende wethouder besproken. En we houden uiteraard in de gaten wat ermee wordt 

gedaan. 

Heeft u suggesties, ideeën voor een actie van de fractie in uw wijk? Laat het ons weten dan komen 

we graag langs voor een gesprek. In ieder geval is op zaterdag 22 oktober weer een ‘PvdA in de 

buurt’-actie gepland. 

Graag tot ziens! 

Wil van Nunen 

 

  



Fractiewerk  

In de strijd voor sociale woningbouw staat de PvdA alleen! 
door Jos Bolte op 29 september 2016  

 

Bij de behandeling van de Toekomstvisie 2030 heeft de 

Rijswijkse PvdA een amendement (wijzigingsvoorstel) 

ingediend dat er op neer kwam dat de (procentuele) verhouding 

tussen sociale huurwoningen en overige woningbouw in de 

toekomst gelijkt zou blijven aan de huidige verhouding. Geen 

enkele andere partij steunde dit voorstel, gericht op mensen die 

afhankelijk zijn van een sociale woning! 

>>> Lees verder op onze website  

 

 

Iedereen verdient het om erbij te horen: zo maken we samen de stad  
door Wil van Nunen op 29 september 2016  

 

De gemeenteraad heeft op 27 september uitvoerig de stadsvisie 

‘Rijswijk in 2030’ besproken. Het werd een bijzonder debat met 

een verrassende wending. Zowel de PvdA-fractie als de fracties 

van GL en BvR hebben tegen de stadsvisie gestemd. Het 

College heeft er vanaf het begin op ingezet, dat de voorgelegde 

tekst met verschillende scenario’s door de voltallige Raad zou 

worden gedragen. Dat is dus niet gelukt. 

>>> Lees verder op onze website  

 

 

De Stichting Welzijn Rijswijk is er voor iedereen  
door Yvonne Hagenaars op 30 september 2016  

 

‘Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde’. Dat is het 

doel van het Leger des Heils. Je zou zeggen: ‘wie kan daar nu 

tegen zijn?’ De Rijswijkse PvdA is dat in elk geval niet. Maar 

als de Stichting Welzijn Rijswijk een deel van het werk 

uitbesteedt aan dat Leger, moet dat wel gebeuren met behoud 

van de doelstellingen van die stichting, het neutrale karakter 

van de voorzieningen en de toegankelijkheid voor iedereen.  

>>> Lees verder op onze website  

 

 

 

 

 

 

 

https://rijswijk.pvda.nl/wieiswie/jos-bolte/
https://rijswijk.pvda.nl/?p=3439
https://rijswijk.pvda.nl/wieiswie/wil-van-nunen/
https://rijswijk.pvda.nl/?p=3447
https://rijswijk.pvda.nl/wieiswie/yvonne-hagenaars/
https://rijswijk.pvda.nl/?p=3455


Rioleringsplan weggestemd ondanks toezegging door college 
door Jos Bolte op 30 september 2016  

 

Met tegenstemmen van de fractie van de VVD en van Niek van 

Dam van Gemeentebelangen Rijswijk is een voorstel van het 

college voor een nieuw rioleringsplan (waarvoor wethouder 

Van der Meij van Gemeentebelangen verantwoordelijk is….) 

weggestemd. Wat betekent dit voor de Rijswijkse burgers en 

bedrijven? 

>>> Lees verder op onze website  

 

Waarom hebben winkeliers nog geen ‘nadeelcompensatie’ gekregen?  
door Yvonne Hagenaars op 1 oktober 2016  

 

Nog maar in het laatste weekeinde van januari 2016 werd de 

Haagweg weer helemaal vrijgegeven voor het verkeer. Dat 

maakte een einde aan de herinrichting van de Haagweg die 

bijna het gehele jaar 2015 duurde. Een herinrichting die 

natuurlijk ook de nodige overlast veroorzaakte, en voor de 

winkels en horeca in Oud Rijswijk omzetverlies. Het is dan ook 

heel terecht dat er een regeling kwam om hen tegemoet te 

komen. Maar tot op de dag van vandaag blijkt aan nog geen 

enkele gedupeerde ook maar een cent te zijn uitgekeerd. 

>>> Lees verder op onze website  

 

Het meest sexy-onderwerp  
door Yvonne Hagenaars op 2 oktober 2016  

 

‘Het meest sexy-onderwerp op deze vergadering’, zo noemde 

burgemeester Bezuijen in het forum van 13 september de 

archiefverordening. Slechts drie partijen namen het woord bij 

dit onderwerp. Als uw vertegenwoordiger in de Rijswijkse 

raad, deed ik dat ook. Want: wie zijn verleden niet goed 

koestert, bewaart en toegankelijk maakt kan zijn heden niet 

kennen. 

>>> Lees verder op onze website  
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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 
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