
     Leidschendam-Voorburg, 18 juli 2013 

 

 

Geachte leden van de PvdA Leidschendam-Voorburg, 

 

Met deze brief wil ik mij aan u voorstellen als kandidaat-lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid-

afdeling Leidschendam-Voorburg, voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen. 

Op dinsdag 23 juli zal ik mij persoonlijk aan u voorstellen tijdens de (openbare) Algemene 

Ledenvergadering in het Stadsmuseum in Voorburg. Ik besef echter dat er al mensen op vakantie 

zullen zijn en dat niet alle leden aanwezig kunnen zijn op deze PvdA-bijeenkomst. Vandaar dat ik mij 

graag ook via deze brief aan u presenteer. 

Mijn naam is Marjan van Giezen, ik ben sinds 2006 Raadslid voor de PvdA-fractie, en sinds 2008/2009 

ook fractievoorzitter. Daarvoor ben ik zes jaar voorzitter geweest van het Bestuur van de PvdA-

afdeling Leidschendam-Voorburg en vertegenwoordigde ik in die tijd het bestuur in de PvdA-fractie. 

Ik stel me graag opnieuw verkiesbaar als Raadslid en fractievoorzitter. Het raadswerk geeft mij 

ontzettend veel energie. Je bent met je eigen gemeente bezig, je spreekt veel organisaties en je kunt 

mensen vaak echt helpen  Ik wil het Raadslidmaatschap dan ook graag voortzetten, en ik ben er trots 

op dat het PvdA-bestuur mij voordraagt voor het PvdA-lijsttrekkerschap.  

Als fractievoorzitter ben ik een allround politicus die in zowel de Commissies Algemene Zaken als 

Openbaar Gebied zit. Ik heb een breed netwerk bij inwoners, organisaties, sportclubs en 

ondernemers. Ik heb me in de afgelopen vier jaren bezig gehouden met (o.a.) de financiële 

problemen bij Avalex, het verdwijnen van het Servicecentrum in Voorburg, nieuwbouw van 

basisscholen, de aanleg van de Rotterdamsebaan, de horeca-overlast, de bezuinigingen op het  

openbaar vervoer en de achteruitgang van winkelgebieden als de Herenstraat Voorburg en 

Leidsenhage.  

Als PvdA-fractie hebben we de afgelopen jaren – ondanks de economische crisis – best nog wel wat 

kunnen bereiken. Zo is er nu een Centrummanager aangesteld voor winkelgebied Voorburg-oud, 

komt de Ooievaarspas weer op 130% bijstandsniveau, zijn alle drie de kinderboerderijen nog in 

bedrijf en is het Camuz-theater  (nu: Veurtheater) gered. Ook heeft onze kritische instelling geleid tot 

meer aandacht voor de financiële problematiek van gemeenschappelijke regelingen als de Avalex.  

Je bent vanuit mijn kijk pas een goed Raadslid als je open staat voor geluiden uit de samenleving, laat 

zien dat je luistert in het besef dat je uiteindelijk de afweging maakt op basis van het algemene 

belang, ook als je daarbij soms mensen moet teleurstellen. Mijn ervaring is dat mensen dat best 

kunnen begrijpen als je ze maar uitlegt wat de uitkomst is en waarom.  

 

 



 

Een fractievoorzitter doet het niet alleen. Samenwerking binnen en buiten de fractie en, niet te 

vergeten, met de maatschappelijke organisaties is van belang om daadwerkelijk zaken te bereiken. 

Samen met de fractie stond ik ervoor om het verkiezingsprogramma van de PvdA zoveel mogelijk 

invulling te geven. Ook in moeilijke tijden. En de afgelopen jaren waren best zware tijden voor de 

fractie. Maar het waren ook mooie jaren. Als fractie vormen we een hecht team, dat voor elkaar 

inspringt en elkaar aanvult. Kritisch en scherp onder elkaar en als één blok buiten de fractiekamer. 

Onze  huidige fractie is –dat durf ik met 100% zekerheid te zeggen – één van de kwalitatief beste 

fracties in onze Raad. En ook één van de meest zichtbare fracties. En dat ‘smoel’ herkent men nu, 

binnen en buiten de fractie, binnen en buiten de Raad. 

De PvdA-fractie heeft heel veel werk verzet de afgelopen periode en zonder dit team en zonder een 

goede plaatsvervangende fractievoorzitter had ik zelf niet zo goed kunnen functioneren. Ik hecht er 

dus veel waarde aan om lid te zijn van zo’n team, waarin verschillende deskundigheden 

vertegenwoordigd zijn. Het functieprofiel voor de nieuwe fractie komt goed overeen met deze wens, 

vooral de nadruk op brede deskundigheid en een evenwichtige samenstelling onderschrijf ik zeer. 

Het Raadswerk doet een groot beroep op Raadsleden en alleen met een sterke fractie kun je daar 

maximale invulling aan geven!  

Mijn doel voor de komende verkiezingstijd is om een goede en inhoudelijke campagne te gaan 

voeren. Scherp waar nodig, maar wel op een eerlijke manier. Elkaar in verkiezingsdebatten ‘afmaken’ 

en daarna samen in de coalitie is niet mijn stijl. Wat wij als PvdA zeggen, doen we ook. Dat geldt niet 

alleen in de verkiezingsdebatten, maar daar kunt ook u mij op aanspreken. 

Ik hoop u de 23e juli te zien op de PvdA-bijeenkomst, en anders tijdens de campagne in één van onze 

verkiezingskramen of –debatten! 

 

Met vriendelijke groet, 

Marjan van Giezen 

 

Fractievoorzitter  PvdA Leidschendam-Voorburg en 

kandidaat-lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezingen 2014 

Tel. 06-295.644.84 / @ mjha.van.giezen@gemlv.onmicrosoft.com  

 

mailto:mjha.van.giezen@gemlv.onmicrosoft.com

