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LEDENBLAD VAN DE PVDA-AFDELING LEIDSCHENDAM-VOORBURG, NR 5, JAARGANG 2013 

BERICHT VAN HET NOORDZEESTRAND  

SCHONE STRANDEN 

Campagnevrijwilligers, Kamer-, Staten en Raadsleden van de Partij van de Arbeid staken op 

zaterdag 31 augustus en zondag 1 september samen de handen uit de mouwen om de Zuid-

Hollandse stranden schoon te maken. Het initiatief is onderdeel van een grote schoonmaak-

actie door de partijgewesten langs de Nederlandse kust. Onze afdeling deed samen met o.a. 

Kamerlid Marit Maij en de partijgenoten uit Rijswijk en Den Haag mee in Scheveningen (foto: 

Henk Sluijsdam), landelijk werd afgesloten in Zandvoort. 

Rawa Hassan, Statenlid voor de PvdA in Zuid-Holland, was zelf actief in Katwijk aan Zee: ‘Met 

de actie willen we aandacht vragen voor het vele plastic afval dat onze Noordzee bevuilt. We 

willen met de inzameling in kaart te brengen waar het plastic vandaan komt, zodat we de 

bron van de vervuiling beter kunnen aanpakken.’ 

De actie was de afsluiting van de MyBeach Cleanup Challenge in augustus waarbij een team 

van Stichting De Noordzee met hulp van 563 vrijwilligers de hele Nederlandse Noordzeekust 

(350 kilometer) heeft schoongemaakt. In totaal is er in 24 dagen 6590 kilo afval opgehaald. 

Het belangrijkste doel van de actie was aandacht  te vragen voor de grote hoeveelheden 

afval op de stranden en in zee. Tijdens de schoonmaakactie van de PvdA in Zandvoort heeft 

Stichting De Noordzee de top 5 van meest gevonden afvalitems aangeboden aan Manon 

Fokke (Tweede Kamer) en Judith Merkies (Europees Parlement). Lees verder op blz 4  

    

 

 

 

DE ROOIE RAKKER 

http://www.mybeach.info/
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COLOFON 

AFDELINGSBESTUUR 

LEIDSCHENDAM-VOORBURG: 

(MET PORTEFEUILLES): 

Anna Hooijenga (voorzitter)  

Herenstraat 124, 2271 CL Vbg;  

tel. 06-4124 9633; e-mail:  

annahooijenga@hotmail.com  

Paul Q. van der Burg (campagne-

coördintor) tel. 06-27453805;  

e-mail paulq1957@gmail.com  

André Rodenburg (nieuwsbrief 

Rooie Rakker) Balen van Andelplein 

113, 2273 LH Vbg; tel. 3870378;  

e-mail: arodenburg@ziggo.nl  

Arjan Vermeulen (secretaris, con-

tact fractie) Tollenskade 24, 2274 LT 

Vbg; tel. 06 53374498;  

e-mail: vermeulen1973@gmail.com  

Jac Wolters (penningmeester,  

ledenzaken) Appelgaarde 211,  

2272 TE Vbg; tel. 3273638; email: 

jj.wolters@gmail.com; giro 8173 tnv. 

Penningmeester PvdA, te Voorburg  

LEES MEER: 

Op onze website:  

leidschendam voorburg.pvda.nl; 

E-mail: voorburg@pvda.nl 

Facebook: www.facebook.com/ 

pvda.leidschendamvoorburg  

Twitter: @PvdALV  

WETHOUDER: 

Gregor Rensen (portefeuille: Sociale 

Zaken, Stedelijke vernieuwing, 

Sport, Zorg en Welzijn; projectwet-

houder voor: Prinsenhof en Kultur-

hus Stompwijk); Molenwijkstraat 8, 

 2271 XW Vbg, tel. 3872498;  

e-mail: gregor.rensen@telfort.nl  

GEMEENTERAADSFRACTIE   

LEIDSCHENDAM-VOORBURG: 

Marjan van Giezen (fractievoorzit-

ter, lid Raadscommissie AZ)  

Binckhorstlaan 13, 2275 VL Vbg,  

tel. 4140627; e-mail:  

marjan_kees@hetnet.nl 

Cemil Cenk Altay (lid cie. MA)  

De Haar 134, 2261 XZ Ldm; tel. 06 

24297893 e-mail: cemilcenk@live.nl  

Arnout Brussaard (voorzitter cie. AZ, 

lid cie. MA) Laan van Dobbe tot 

Zegge 1, 2272 WX Vbg, tel. 3000318,  

e-mail: bruss518@planet.nl 

Maarten Oosschot (lid cie. OG)  

Johannes Poststraat 14,  

2264 DC Ldm; tel. 3205148;  

e-mail: m.oosschot@12move.nl  

Nadine Stemerdink  

(plv. fractievoorzitter, lid cie. MA),  

Kon. Julianaln.126,2274 JM Vbg;  

tel. 3179588; e-mail: 

n.stemerdink@tiscali.nl  

FRACTIEMEDEWERKER: 

Erik van Duren Versteegstraat 18, 

2273 VB Vbg; tel. 06-24992963;  

 e-mail: evanduren@hotmail.com 

LANDELIJK:  

Lid Tweede Kamer: Michiel Servaes  

(woordvoerder Europa); Prinses 

Mariannelaan 148, 2275 BL Vbg;  

e-mail: m.servaes@tweedekamer.nl  

Partijbureau: Herengracht 54; Post-

bus 1310, 1000 BH A’dam;  

tel 0900-9553 (weekdagen 09:00 tot 

17:00 u, lokaal tarief), Herengracht 

54 1015 BN A’dam; e-mail: 

ledenadministratie@pvda.nl. 

Contact: Egon Adel eadel@pvda.nl  

PvdA Ombudsteam 070-3182742  

congresafgevaardigde namens de 

afdeling: Marjan van Giezen, plaats-

vervanger: André Rodenburg 

ZUID-HOLLAND: 

PvdA Gewest Zuid-Holland : 

e-mail: zholland@pvda.nl; site: 

www.zuidholland.pvda.nl  

 

Lid gewestelijk bestuur:  

Annelies Pilon, Rusthoflaan 8  

2271 VJ Vbg, tel. 06-10820321,.  

e-mail anneliespilon@hotmail.com  

 

Gewestelijk afgevaardigden: 

 Arnout Brussaard, Anna Hooijenga 

en André Rodenburg. 

 

Lid Provinciale Staten:  

Martin Loose (lid Statencommissie 

Verkeer en Milieu) Via Cimarosa 39, 

2272 VB Vbg; tel. 4400159; 

ps@martinloose.nl / 

m.a.loose@planet.nl /  

Fractievoorzitter Alg. Vergadering 

Hoogheemraadschap Delfland: 

Gerard Dijkema, Eemwijkstraat 20, 

2271 RE Vbg;3694940; e-mail: 

g.p.j.dijkema@tudelft.nl 
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VERVOLG VOORPAGINA  

HET SCHOONSTE STRAND 

Kamerlid Manon Fokke: Samen heb-

ben we deze dag gebruikt om de 

stranden schoon te maken. Dit is 

hard nodig want afval komt uitein-

delijk in zee terecht en uiteindelijk 

ook via planten en dieren in ons 

voedsel. Per dag eindigt zo'n 12.000 

ton plastic in zee en dat verspreid 

zich vervolgens over de hele wereld. 

Het vervuilde gebied is inmiddels 34 

keer zo groot als Nederland. Tijd om 

in actie te komen en wel op verschil-

lende fronten. 

Afgelopen jaar heb ik mij in de 

Tweede Kamer ingezet voor een 

Europees verbod op microplastic in 

cosmetica, omdat het immers niet 

nodig is om plastic in cosmetica te 

gebruiken en omdat ook dit plastic 

via de afvoer rechtstreeks in het 

water beland met alle gevolgen van 

dien. 

Omdat afval in water niet stopt bij 

de grens is het van groot belang dat 

we op lokaal, nationaal en Europees 

niveau de krachten bundelen. Ik ben 

dan ook blij dat partijgenoot Judith 

Merkies zich in het Europees Parle-

ment in zet om het vervuilingspro-

bleem aan te pakken. Daarnaast is 

het goed dat Stichting De Noordzee 

en Plastic Soup de actie steunen. Zij 

kennen het klappen van de zweep. 

Door zondag met z’n allen de daad 

bij het woord te voegen en de 

schouders eronder te zetten konden 

we een eerste slag slaan. Een mooi 

begin van het politieke seizoen!  

HAAGSE STRANDEN 

De Haagse PvdA wil dat in 2014 de 

stranden van Scheveningen tot Kijk-

duin de schoonste van Nederland 

zijn. PvdA-woordvoerder Rajesh 

Ramnewash: “Den Haag heeft zulke 

prachtige stranden, maar al die 

rommel is mij een doorn in het oog. 

Op zondag 1 september ging de 

Haagse PvdA alvast aan de slag om 

te zorgen dat Den Haag het schoon-

ste strand van Nederland krijgt.” 

De PvdA-fractie vindt het belangrijk 

dat we op een duurzame manier 

met het strand omgaan en het 

strand schoon houden. De overlast 

van plastic en klein afval, zoals siga-

rettenpeuken op het strand, loopt 

echt de spuigaten uit. Zo worden per 

100 meter strand gemiddeld wel 

4.300 sigarettenpeuken gevonden. 

Deze rotzooi is niet alleen kwalijk, 

maar heeft ook negatieve gevolgen 

voor het waterleven.  

Ook Kamerlid Marit Maij raapte 

mee: “De stranden van Schevenin-

gen worden behoorlijk goed onder-

houden door de gemeente. Iedere 

dag, aan het einde van de avond, 

wordt het Scheveningse strand 

schoongemaakt door de gemeente. 

Vandaag merkten we ook dat het 

strand grotendeels gevrijwaard was 

van veel en rondslingerend vuil. 

Toch hadden we na twee uur rapen 

de zakken behoorlijk vol.” 

Bij de actie schone stranden op 

Scheveningen werd duidelijk dat de 

strook precies voor de strandtent-

houders het minst schoon is. We 

vonden wikkels van snoepgoed, 

suikerzakjes en koekjes, maar ook 

sokken, blikjes, lege bierflesjes, 

doppen, touw, glasscherven, plastic 

zakjes en afval waarvan het ondui-

delijk is wat het nu precies was. 

Maar meest in het oog springend 

zijn toch de filters van sigaretten-

peuken, die werkelijk ontelbaar zijn 

en overal rondslingeren. We hebben 

het vuil geturfd voor de stichting 

Noordzee, die zo bij wil dragen aan 

een schone en gezonde zee. 

Nogmaals Rajesh Ramnewash: “De 

PvdA in Den Haag heeft al gepleit 

voor meer verantwoordelijkheid bij 

de strandtenthouders. Zij en hun 

klandizie zorgen voor de troep op de 

strook strand vlak voor de strand-

tenten. Meer asbakken op de ran-

den van het terras plaatsen zou een 

goede start zijn. Meer afvalbakken 

ook. Een schoon strand is immers in 

het belang van iedereen: de wande-

laar, zonnebader, stapper en de 

ondernemen. En niet te vergeten de 

natuur.” 

André Rodenburg (Leidschendam-

Voorburg) en Erik van der Veer (rijs-

wijk): prima initiatief van de staten-

fracties. Onze gemeenten liggen niet 

aan zee, maar wel aan het water. 

We hebben graag meegedaan want 

de Haagse stranden zijn er ook voor 

ons als buren. Maar in onze eigen 

gemeenten is er ook  genoeg te 

doen. Wie verzint een volgende 

actie?  

http://www.pvda.nl/berichten/2013/04/Verbod+op+microplastics+is+eerste+stap+in+de+goede+richting
http://www.pvda.nl/berichten/2013/04/Verbod+op+microplastics+is+eerste+stap+in+de+goede+richting
http://www.pvda.nl/berichten/2013/04/Verbod+op+microplastics+is+eerste+stap+in+de+goede+richting
http://www.pvda.nl/personen/Judith+Merkies
http://www.pvda.nl/personen/Judith+Merkies
http://www.denhaag.pvda.nl/nieuwsbericht/3672
http://www.denhaag.pvda.nl/nieuwsbericht/3672
http://www.denhaag.pvda.nl/nieuwsbericht/3672
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ACTIVITEITEN 

POLITIEKE AGENDA 

SEPTEMBER 2013 

di 2 Open Raadhuisavond  

do 5 fractievergadering voor de 

raadscommissies in september 

ma 9 raadscommissie Maat-

schappelijke Aangelegenheden 

di 10 raadscommissie  

Openbaar gebied 

wo 11 raadscommissie  

Rekening en Audit 

di 17 raadscommissie  

Algemene Zaken 

za 21 Politieke Ledenraad PvdA, 

Nieuwe Buitensociëteit Zwolle  

wo 25 Algemene Ledenvergadering 

PvdA Ldm-Vbg, De Groene Loper 

do 26 fractievergadering voor de 

raad in oktober 

za 28 gewestelijke vergadering PvdA 

Zuid-Holland, Engels, R’dam 

OKTOBER 

di 1 raadsvergadering  

di 8 Open Raadhuisavond 

do 10 fractievergadering voor de 

raadscommissies in oktober 

ma 14 raadscommissie Maat-

schappelijke Aangelegenheden 

di 15 raadscommissie  

Openbaar gebied 

wo 16 raadscommissie  

Rekening en Audit 

di 29 raadscommissie  

Algemene Zaken 

NOVEMBER  

di 5 ALV PvdA Leidschendam-

Voorburg over activiteitenplan en 

begroting afdeling 2014; aansluitend 

openbare bijeenkomst lokale eco-

nomie met ondernemers 

ZWOLLE 21 SEPTEMBER 

POLITIEKE LEDENRAAD 

Alle leden van de PvdA zijn van harte 

uitgenodigd voor de Politieke Leden-

raad op zaterdag 21 september met 

als thema het begrotings- en inves-

teringspakket voor 2014.  

De bijeenkomst start om 14.00 uur, 

de deuren zijn geopend vanaf 13.15 

uur. Locatie: Nieuwe Buitensociëteit, 

Stationsplein 1 Zwolle. 

Je kunt reserveren via de reserveer-

lijn van de PvdA: 020-5512155. Voor 

aanmelding heb je het nummer van 

deze bijeenkomst nodig: 5860. Houd 

ook je relatienummer en postcode 

bij de hand. Als je geen relatienum-

mer hebt, word je doorverbonden 

met een van onze medewerkers 

(tijdens kantooruren). 

ALV 25 SEPTEMBER 

OP NAAR 2014 

VAN HET BESTUUR 

Op woensdag25 september staat de 

Afdelingsvergadering vooral in het 

teken van de komende verkiezingen 

voor de gemeenteraad. Maar eerst is 

de samenstelling van het bestuur 

aan de orde.  

Afdelingsvoorzitter Anna Hooijenga 

heeft laten weten wegens drukke 

werkzaamheden per 1 oktober 2013 

af te treden. Gerard Dijkema (nu 

fractievoorzitter PvdA in het hoog-

heemraadschap Delfland) is bereid 

haar ad interim op te volgen, tot en 

met de verkiezingen in 2014. Verder 

stellen we voor, campagne-

coördinator Paul van der Burg aan 

het bestuur toe te voegen. 

De vergadering (of een deel daar-

van) kan besloten worden verklaard.  

Aangezien er een aantal stemmin-

gen is gepland zal bij toegang wor-

den gecontroleerd of u betalend 

PvdA-lid bent in onze afdeling. Al-

leen dan heeft u spreek- en stem-

recht bij deze vergadering. Stemmen 

bij volmacht is niet mogelijk.  

AGENDA: 

1.Opening, mededelingen. 

2. Vaststelling agenda 

3.Bestuursverkiezing. 

4.Ingekomen stukken, waaronder 

verslag kandidaatstellingsprocedure, 

ontwerp verkiezingsprogramma en 

motie door Michel van der Holst 

5. Bespreking motie, toelichting 

indiener en bestuur + stemming 

6. Behandeling programma, toelich-

ting door Marjan van Giezen namens 

de programmacommissie ; evt 

amendementen  + stemming 

7. Behandeling ontwerp-kandidaten-

lijst evt amendementen  + stemming 

8. Wat verder ter tafel komt 

9. Sluiting 

De vergadering begint om 19.30 in 

de Gele Zaal van wijkcentrum De 

Groene Loper, aan het Van Royen-

plein 2 in Voorburg.  

De voorstellen worden parallel aan 

deze Rooie Rakker  per e-mail ver-

spreid  en zijn opvraagbaar bij de 

secretaris (Arjan Vermeulen)   
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EVEN VOORSTELLEN  

GERARD DIJKEMA 

Net voor de zomervakantie kreeg ik 

een telefoontje van het bestuur van 

de afdeling – of ik wellicht beschik-

baar was voor het voorzitterschap 

van de Afdeling Leidschendam-

Voorburg? Na een korte bedenktijd 

en ruggespraak met mij dierbaren 

heb ik ja gezegd!   

Als voorzitter 

zie ik het als 

mijn rol te 

zorgen dat de 

sociaal demo-

cratie, de Pv-

dA, in de ge-

meente opti-

maal functioneert; als voorzitter ben 

ik aanspreekpunt en steunpilaar 

voor leden, bestuur en fractie. Als 

afdelingsvoorzitter integer én be-

trokken met anderen werken, hen 

stimuleren en motiveren. Zo komt 

het beste uit ons boven, kunnen we 

samen veel bereiken, onze idealen 

verwezenlijken!  

Wie is Gerard Dijkema? Met zo'n 

achternaam, inderdaad, een 51-

jarige Drent uit Groninger ouders. In 

1988 aangekomen in Voorburg, 

samen met Elly (geboren in Voor-

burg) en vader van twee inmiddels 

uitwonende kinderen, beide gebo-

ren en getogen in Voorburg.  

Ik werk als hoofddocent Techniek, 

Bestuur en Management aan de TU 

Delft, alwaar ik een team van 10 

mensen aanstuur. In 2008 was ik 

lijsttrekker voor de Waterschapsver-

kiezingen in Delfland, en sinds 1 

januari 2009 ben ik fractievoorzitter 

van de viermansfractie. Verdere 

bestuurlijke ervaring heb ik opge-

daan als onafhankelijk Voorzitter 

vakjury 'Ei van Columbus' - Innova-

tieprijs voor Duurzaamheid (Ministe-

rie VROM), als voorzitter/trekker 

van het organisatiecomité van diver-

se conferenties, als lid van het be-

stuur van een beroepsvereniging 

van technologen, en door het leiden 

van (inter-) nationale projecten. 

 OPINIE 

EERLIJKE KANSEN 

DOOR MICHEL VAN DER 

HOLST 

Het zal niet lang meer duren voor 

het maart 2014 is en de gemeente-

raadsverkiezingen gaan beginnen. 

Op dit moment zijn alle lokale poli-

tieke partijen bezig om hun kandida-

tenlijsten voor de gemeenteraads-

fracties samen te stellen. Zo ook 

onze partij.  

Een advies-

commissie kan-

didaatstelling is 

benoemd door 

het bestuur en 

zij stellen op dit 

moment de volgorde van de lijst 

samen, zo staat in een aankondiging 

te lezen. Er staat niet in of een der-

gelijke commissie iemand wel of niet 

zal voordragen. Iedereen wordt dan 

ook voorgedragen en in een volgor-

de op de lijst gezet, waarna de leden 

van de partij een oordeel mogen 

vellen en per plek tegenkandidaten 

zich kenbaar mogen maken. Dit leidt 

vaak tot een zeer spannende strijd. 

Zo ook dit jaar en het beloofd dan 

ook wat te gaan worden. Er hebben 

zich verscheidene kandidaten ge-

meld en er zijn met hen gesprekken 

gevoerd. Naar het zich gaat laten 

aanzien lijkt het erop neer te gaan 

komen dat de huidige fractieleden 

op een prominente plek gaan komen 

en dat er weinig nieuwe mensen een 

kans gaan krijgen. Dit leidt tot een 

hapklare brok waarop de leden dan 

mogen stemmen. Is het juist, dat de 

huidige fractieleden hoog op de lijst 

gaan komen? Dit is de vraag, want 

als men deze leden in raadsvergade-

ringen aan het werk ziet komt er 

weinig daadkracht uit en laten ze 

zich zelfs bijna niet horen. Het is tijd, 

dat er een nieuw PVDA geluid in de 

gemeente te horen zal zijn. Dit kan 

alleen maar als er meer nieuwe 

kandidaten hoger op de lijst komen 

te staan. Dit zorgt immers voor meer 

daadkracht in de partij. Het lijkt 

erop, dat wij bang zijn geworden om 

nieuwe kandidaten een juiste kans 

te bieden. Dit kan en mag niet de 

bedoeling zijn. 

Daarmee hebben nieuwe kandida-

ten geen eerlijke kans, dit terwijl wij 

sociaal democraten zijn. Hoe kan 

een hapklare brok leiden tot demo-

cratie? Het lijkt mij dan ook dat het 

belangrijk is dat alle leden naar de 

algemene ledenvergadering kunnen 

om hier hun stem te laten horen. De 

leden kunnen immers de lijst op een 

juiste manier aanpassen. De leden 

bepalen de volgorde. Het is dan ook 

van belang, dat er in onze gemeente 

voor de komende vier jaar een beter 

en misschien wel meer linkser PvdA-
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geluid te horen moet zijn. Laten we 

dan ook met veel belangstelling 

kijken naar de nieuwe kandidaten 

die dit veel meer zouden kunnen 

gaan bereiken. En laten de leden 

kritisch zijn over de volgorde van de 

lijst.  

De leden kunnen het bij de volgende 

algemene ledenvergadering, naar ik 

begrijp op 25 september a.s., volle-

dig bepalen. Ik wens de leden van de 

partij dan ook veel wijsheid toe en 

laten we zorgen voor een goede 

kandidatenlijst.  

 

IK GA ERVOOR 

DOOR MARIKE LANING 

Wie ben ik ? Ik ben Marike Laning en 

al jaren in stilte lid van de PvdA, zeg 

maar een slapend lid. En toen kwam 

opnieuw de oproep voorbij om je op 

te geven voor de regionale PvdA-

leergang Gemeentepolitiek. Hoewel 

de gemeenteraadsverkiezingen 

maart 2014  nog ver weg leken was 

de verleiding om via deze 6 avonden 

ingewijd te worden in de lokale poli-

tiek erg groot. Mijn motivatie om mij 

in te schrijven is geweest om te on-

derzoeken of het gemeenteraadlid-

maatschap iets voor mij is.  

De eerste avond werd kennisge-

maakt met de gemeente politiek en 

met elkaar. De fractievoorzitter van 

de PvdA Zoetermeer heeft met ver-

ve verteld voor welke dilemma’s hij 

en zijn fractie afgelopen periode 

hebben gestaan. Er was toen net 

besloten dat Zoetermeer mee gaat 

doen aan de ‘primaries’ waardoor 

iedereen in Zoetermeer de PvdA-

lijsttrekker kan kiezen. In de volgen-

de bijeenkomsten volgden taken en 

rollen lokale politiek en is er uitge-

breid aandacht besteed aan de Pv-

dA-beginselen met Ruud Koole ge-

geven in de raadszaal van gemeente 

Rijswijk.  Helaas kon ik zelf niet aan-

wezig zijn bij het bezoek aan de 

Tweede Kamer maar daar heb ik erg 

veel leuke verhalen over gehoord en 

iedereen kwam er enthousiast van-

daan.  

We hebben met gemak een hele 

avond gevuld met de vraag hoe je 

kunt omgaan met media, in het 

bijzonder met Powned.  Oude beel-

den van Ella Vogelaar in Powned 

zagen we terug. Verschrikkelijk hoe 

Rutger van Castricum het bloed 

onder je nagels vandaan haalt en 

lachend  je ideeën en carrière om 

zeep helpt.  Mijn absolute hoogte-

punt is de laatste avond. De leer-

gang werd afgesloten met een simu-

latie raadsdebat in de raadszaal van 

de gemeente Pijnacker. Mijn simula-

tiefractie bestond uit zeer fanatieke 

rooie Zoetermeerders waarmee ik 

tijdens de voorbereiding erg veel lol 

heb gehad.  Iedereen wilde graag 

iets zeggen tijdens het debat, dit 

was immers je kans om te oefenen. 

Maar door onze gretigheid en het 

strooien met moties en amende-

menten buitelden we over elkaar 

heen en heeft (mijn) rode fractie 

uiteindelijk een cruciale telfout ge-

maakt bij het stemmen. Zeer pijnlijk 

maar bijzonder leerzaam. De be-

schouwende opmerking achteraf 

van de “echte” wethouder kwam 

ook hard aan, die vertelde dat hij 

met onze kritische vragen en op-

merkingen toch makkelijk weg kon 

komen.  

Dat staat nu in mijn geheugen ge-

grift: fractie op een lijn houden bij 

besluitvorming en niet als kikkers uit 

de kruiwagen laten springen en je 

kunt een wethouder niet stevig 

genoeg aanpakken. Laat hem (of 

haar natuurlijk) niet ontsnappen! 

Bijzonder aan de leergang vond ik de 

contacten met PvdA’ers van de om-

ringende gemeenten die ook actie-

ver willen worden. Langzamerhand 

wordt duidelijk wie zich kandidaat 

heeft gesteld in de verschillende 

gemeenten. De volgende stap zal 

zijn of en waar ze op de lijst komen. 

We houden contact en zetten mis-

schien een intervisie groepje op. Ik 

vond de leergang een prima binnen-

komer om actiever te worden in de 

partij en dank dan ook Margot Kra-

neveldt die ons heeft laten delen in 

haar contacten en kennis die zij 

heeft opgedaan in de 2e kamer en in 

de Zoetermeerse politiek voor haar 

enthousiaste begeleiding.  

Ja, ik heb het 

al verraden in 

de kop. Ik ga 

er voor en nu 

maar afwach-

ten waar ik op 

de lijst kom.  
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OMBUDSTEAMS 

PVDA ZOETERMEER START 

EIGEN OMBUDSTEAM 

In Zoetermeer start de PvdA start 

een eigen Ombudsteam. Het Om-

budsteam is er om mensen,PvdA-lid 

of niet, te ondersteunen die proble-

men ondervinden met instanties 

zoals overheidsinstellingen, gemeen-

telijke instanties, energiebedrijven, 

woningcorporaties etc. Deze pro-

blemen kunnen onder andere op het 

gebied van wonen, inkomen, werk, 

gezondheid of onderwijs liggen. Er 

zijn al circa 130 PvdA-ombudsteams 

in Nederland.  

Op dinsdag 3 september is het Om-

budsteam officieel gestart door 

Werner Kasten en Michael Jurriaans 

(PvdA Zoetermeer) en Hans Spek-

man, partijvoorzitter van de PvdA, in 

de Driemanspolderzaal van het 

Stadshuis. Spekman ging tijdens 

deze opening in gesprek met men-

sen die in een probleemsituatie 

verkeren als met een selectie van 

afgevaardigden van hulpverlenende 

instanties uit Zoetermeer. Ook heeft 

hij in het Stadshart rozen uitgedeeld 

om het Ombudsteam meer bekend-

heid te geven. 

Het Ombudsteam gaat met de be-

trokken persoon op zoek naar een 

antwoord voor zijn of haar pro-

bleem. Hierbij wordt gebruik ge-

maakt van de kennis over wet- en 

regelgeving en het beschikbare net-

werk van het Ombudsteam. Waar 

nodig wordt iemand verwezen naar 

de juiste persoon of instantie. Wan-

neer het probleem om een politieke 

oplossing vraagt, schakelt het Om-

budsteam zijn netwerk in: raadsle-

den, wethouders, Statenleden, 

Tweede Kamerleden en zelfs de 

mensen in het Europees parlement, 

als dat moet! 

Mensen kunnen zich melden tijdens 

het spreekuur, dat wekelijks op de 

dinsdagavond gehouden zal worden 

in de fractiekamer van de PvdA in 

het gemeentehuis van Zoetermeer. 

BUITENLAND 

GEEN OVERHAASTE ACTIE 

RICHTING SYRIË 

DOOR MICHIEL SERVAES,  

LID TWEEDE KAMER 

De ontwikkelingen rondom de bur-

geroorlog in Syrië volgen elkaar in 

hoog tempo op. Mocht het gebruik 

van gifgas door het Syrische regime 

aannemelijk gemaakt worden, dan 

acht de PvdA een krachtige interna-

tionale reactie gepast. Dat moet 

echter geen overhaaste actie zijn - 

zorgvuldigheid is geboden. 

De PvdA-

fractie heeft 

het kabinet 

gevraagd om 

een brief met 

een beoorde-

ling van de 

ontwikkelingen rondom Syrië. Be-

langrijk is onder meer om te bezien 

wat de consequenties kunnen zijn 

voor de Nederlandse Patriot-missie 

in Zuid-Turkije. De buitenlandcom-

missie van de Tweede Kamer zal 

binnenkort bijeenkomen om de 

situatie te bespreken. 

Op dit moment – begin september – 

is vooral van belang dat een aantal 

stappen in de juiste volgorde geno-

men wordt: eerst moeten de VN-

wapeninspecteurs hun onderzoek 

afronden, ook moeten andere lan-

den die informatie zeggen te hebben 

die delen en daarna is de VN-

Veiligheidsraad weer aan zet. Deze 

lijn draagt Minister Timmermans 

terecht uit. 

Vanzelfsprekend is voor een moge-

lijke militaire reactie een adequate 

rechtsgrondslag nodig, waarbij de 

PvdA-fractie zeer hecht aan besluit-

vorming in VN-verband. Bovendien 

dient deze proportioneel zijn en 

gericht zijn op de bescherming van 

burgers. Hoe dan ook zal een militai-

re interventie de complexe burger-

oorlog niet kunnen beslechten; 

internationale inspanningen moeten 

gericht blijven op het vinden van 

een politieke oplossing voor Syrië. 
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BERICHTEN UIT DE 

STATENFRACTIE 

RONDJE ZUID-HOLLAND 

DOOR PETRA SMITS, STATEN-

LID PVDA ZUID-HOLLAND 

In juli zijn we gestart met ons 'Rond-

je Zuid-Holland'. Hiermee  wil de 

PvdA knelpunten in het fietspaden-

netwerk in kaart brengen. Op het 

programma stonden de snelfietspa-

den Via44 en de Velostrada. Petra 

werd vergezeld door onder andere 

Maarten Oosschot (PvdA Leidschen-

dam-Voorburg), Gijs Holla (PvdA 

Leiden) en een aantal deskundigen 

van de Fietsersbond waaronder Jac 

Wolters en Dick Breedeveld.  

De 'ploeg' startte de ronde op Den 

Haag Centraal Station. De eerste 

discussiepunten dienden zich 

meteen aan: – Waar begint de 

Via44? – Zijn er geen bordjes? – Is er 

een app, die we kunnen gebruiken 

voor de route? Uiteindelijk wist de 

ploeg, na wat discussie met omstan-

ders het snelfietspad via het Haagse 

Bos te bereiken.  

De Via 44 loopt parallel aan de N44 

tussen Den Haag en Leiden door de 

gemeenten Wassenaar en Katwijk 

en is ongeveer 11 kilometer lang. De 

weg zag er prima uit, maar de ligging 

vlak naast de A44 werd niet als in-

spirerend ervaren. Het regenachtige 

weer, deed de discussie opwaaien 

over het gebrek aan schuilplaatsen 

langs de route. Jac Wolters vertelde 

dat schuilplaatsen voor fietsers in 

Duitsland heel gebruikelijk zijn.  

De aansluiting van de Via44 met het 

fietspadennetwerk in Leiden, werd 

zeer positief ervaren. De route naar 

het centrum werd eenvoudig ge-

vonden. Enige discussie was er over 

een zeer fietsvriendelijke rotonde bij 

de Haagse Schouw. Gijs Holla vertel-

de dat de fietser hier misschien wel 

teveel voorrang heeft gekregen. De 

nieuwe rotonde zorgt voor files, met 

stinkende uitlaatgassen dientenge-

volge kan natuurlijk nooit de bedoe-

ling zijn van fietsvriendelijke plan-

nen. Daarnaast gebeuren er nu re-

gelmatig ongelukken tussen auto’s 

en fietsers iets dat toen de rotonde 

nog een kruispunt was, niet gebeur-

de.  

Na een drankje bij Stadscafe Van Der 

Werff, vervolgde de ploeg het 'Rond-

je Zuid-Holland' over de Velostrada. 

De Velostrada is de snelfietsroute 

die langs het spoort tussen Den 

Haag en Leiden loopt en de gemeen-

ten Voorschoten en Leidschendam-

Voorburg kruist. Petra Smits: 'Een 

heel ander verhaal, de Velostrada. 

Daar zie je dat woon-werk fietsver-

keer heel goed samen kan gaan met 

recreatief fietsplezier. Lastig is wel 

dat zo'n plezierig minder rechttoe 

rechtaan fietspad, af en toe tot meer 

gevaarlijke situaties kan leiden. 

Sommige bochten zijn zo haaks, dat 

je niet kan zien of er een tegenligger 

op je pad komt'.  

TWEEDE ETAPPE 

De route ging van Den Haag Centraal 

Station via Lansingerland naar Rot-

terdam Centrum en via Delft weer 

terug naar Den Haag. Deze routes 

moeten essentiële schakels zijn in 

een netwerk van regionale hoog-

waardige woon-werkfietsroutes. 

Onder aanvoering van Dick Breede-

veld van de Fietsersbond, fietst 

Statenlid Petra Smits de etappe met 

onder andere een aantal partijgeno-

ten uit Den Haag (Lobke Zandstra en 

Mels van Meggelen), Leidschendam-

Voorburg (Maarten Oosschot en 

Marjan van Giezen), Rijswijk (Tineke 

Snaterse), het Gewestbestuur Zuid-

Holland (Sander Hartemink), verte-

genwoordigers van verschillende 

lokale afdelingen van de Fietsers-

bond (waaronder Etiënne Bral, Erwin 

Ruitenberg en Jan Ceasar), fractie-

genoten Anne Koning en Esther 

Geradts en jongste fanatiekeling 

Jesse van Ulden (12 jaar). In totaal 

rijden we deze dag ca 56 kilometer. 

De heenreis volgt grotendeels het 

traject van de Erasmuslijn van Rand-

stadRail, de vroegere Hofpleinlijn 

van de NS, en loopt deels door bui-

tengebied en deels door stedelijk 

gebied. De route kruist snelwegen 

en de Vliet. Al snel blijkt dat niet alle 

routedelen voldoen aan de kwali-

teitseisen van een snelfietsroute. 

Ook moeten enkele routedelen nog 

worden aangelegd. Er moet kortom 

nog heel veel gebeuren in 2013. Als 

fietser heb je simpelweg niet het 

idee dat je op een snelfietspad rijdt. 

De bewegwijzering ontbreekt en 

gedurende het parcours wordt dui-

delijk dat de stadsgrenzen hier voor 

de fietser onaangenaam merkbaar 

zijn. De heenreis voelt aan als een 

‘sluip en kruip door-route’, van zeer 

wisselende kwaliteit. Een snelfiets-

pad hoort volgens de fietsersbond 

‘Zoef’ te zijn: Zorgeloos, Onbelem-
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merd, Eenvoudigweg Fietsen. Dat is 

op de heenreis echt niet het geval. 

Soms fietsen we plots door een 

woonbuurt en de bewegwijzering 

ontbreekt vaak. Alleen dankzij de 

kennis van de meefietsende fiet-

sersbond (her)vinden we onze weg. 

We rijden op een moment in de 

buurt van de Balij, een bos bij Zoe-

termeer. Een lichtpuntje op deze 

verder saaie en moeizame fiets-

tocht. 

Een voorbeeld van de moeizame 

fietstocht is de situatie rond metro-

halte Westpolder. Deze is niet an-

ders te omschrijven dan pover tot 

slecht. Fietsers hadden in een rechte 

lijn langs de metrobaan kunnen 

rijden, maar dat idee is niet overge-

nomen en zal ook nooit meer gerea-

liseerd kunnen worden. Er is nu een 

keuze om aan de westkant van de 

metrohalte te gaan rijden, en slal-

omroute, of als het winkelcentrum 

klaar is daar door- of omheen te 

fietsen. Ook ervaren we dat vanaf de 

grens van Rotterdam er geen sprake 

meer is van een fietsroute, laat 

staan van een snelfietsroute. De 

bewegwijzering laat ons wederom in 

de steek. En hoewel alle wegen naar 

Rotterdam leiden, lukt het niet om 

zonder de mannen van de fietsers-

bond de stad in te komen. Gelukkig 

kunnen voorbijgangers vertellen dat 

het Franciscus Ziekenhuis de weg 

naar het centrum van Rotterdam is. 

Alwaar we een welverdiend drankje 

nuttigen. 

Wat kunnen we hiervan leren? Vol-

gens de fietsersbond jammer ge-

noeg teveel. Waarschijnlijk heeft dit 

alles te maken met de bestuurlijke 

lagen. Niemand is verantwoordelijk 

voor het geheel of bij machte de 

delen aan te sturen.” Zo ervaart 

Petra Smits en haar medefietsers 

het ook en dat is toch een gemiste 

kans. Hoe kunnen we op deze wijze 

het woon-werkverkeer per fiets 

bevorderen? Misschien kunnen de 

provincie en de betrokken gemeen-

ten hier nog eens goed naar kijken 

en hun inzet voor dit tracé herbe-

vestigen met concrete daden voor 

de snelfietser. 

Hoe anders en soepel verloopt de 

terugreis van Rotterdam via Delft 

naar Den Haag. Het traject Rotter-

dam-Delft is een directe en snelle 

fietsroute. De tien kilometer lange 

route is grotendeels een vrijliggend 

fietspad en kent weinig kruisingen 

en geen enkel verkeerslicht (dus 

geen oponthoud). Bij deze enkele 

kruisingen op de route heef-t de 

fietser altijd voorrang. Het pad is in 

twee richtingen te berijden en is op 

veel plaatsen lekker breed. De fiets-

route loopt parallel aan de Rotter-

damseweg en de Schie vanuit Delft 

via buurtschap de Zweth naar Rot-

terdam Overschie en terug.  

Tijdens een afsluitend drankje in 

Voorburg, sprak de ploeg nog verder 

over fietsen en aanverwante zaken. 

Thema's als fietsenstallingen, 'sha-

red space' en sociale veiligheid pas-

seerden de revue. Petra Smits: 'Het 

was een interessante middag. Ik heb 

veel ideeën opgedaan en kijk uit 

naar de volgende etappe'.  

U kunt knelpunten ook onder onze 

aandacht brengen door op dit be-

richt te reageren via onze fractie-

medewerker Esther Geradts 

(ep.geradts@pzh.nl) 

 

BERICHTEN UIT DE 

RAADSFRACTIE 

ACTIEPLAN PVDA 

10 PUNTEN TEGEN 

JEUGDWERKLOOSHEID 

DOOR MAARTEN OOSSCHOT 

Jeugdwerkloosheid neemt toe, ook in 

onze gemeente, er zijn minder vaca-

tures en als er vacatures zijn, worden 

die steeds vaker ingevuld door hoger 

opgeleiden. Regionaal is sprake van 

30-40% toename. Jongeren worden 

harder getroffen door de economi-

sche crisis. Zij hebben weinig of geen 

werkervaring en werken vaak op 

tijdelijke contracten en raken daar-

door sneller werkloos. Dit knelt extra 

voor jongeren zonder startkwalifica-

tie. 

PROBLEEMSTELLING: 

Volgens cijfers van het Corbulo 

Werkplein is ook in onze gemeente 

de jeugdwerkloosheid inmiddels fors 

opgelopen. Tegelijkertijd constateert 

het Midden- en kleinbedrijf in Leids-

chendam-Voorburg (MKB-LV) dat er 

nog steeds vacatures onvervuld 

blijven. Dit komt volgens het MKB-

LV omdat er onvoldoende aanslui-

ting is tussen jongeren die hun 

mailto:ep.geradts@pzh.nl
http://www.mkb-lv.nl/
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school of opleiding hebben voltooid 

en de gegevens van de arbeidsre-

gio’s. 

Om in onze 

gemeente meer 

jongeren aan 

het werk te 

krijgen geeft de 

PvdA de volgende 10 aanbevelingen 

mee aan het Platform Werk, On-

derwijs en Arbeidsmarkt, mede 

gebaseerd op de notitie van het 

MKB-LV. 

AANBEVELINGEN : 

1.Ontwikkel in samenwerking met 

het voortgezet en beroepsonderwijs 

een interesse-enquête die halver-

wege het laatste jaar wordt afge-

nomen onder scholieren en studen-

ten. Stel deze beschikbaar – mits 

met instemming scholier of student 

– aan het Jongerenloopbaanpunt bij 

het Werkplein. Op deze wijze krijgen 

werkgevers eerder een beeld van de 

beschikbaar komende jongeren. 

2.Faciliteer jongeren die voor zich-

zelf willen beginnen. Kijk of in een 

van de leegstaande gemeentelijke 

accommodaties een Workspot-

concept kan worden ontwikkeld, -

met een vergader- en presentatie-

ruimte. Reserveer een bepaald per-

centage in het nieuwe bedrijfs-

verzamelgebouw voor startende 

jongeren die vloeroppervlakte nodig 

hebben. 

3.Leg een verbinding tussen jonge-

ren zonder baan en zonder ervaring 

met de maatschappelijke organisa-

ties die veel moeten investeren om 

hun organisatie overeind te houden. 

Laat jongeren hun ICT-kennis en 

innovatiekracht inzetten voor deze 

organisaties, door middel van stages 

en leerwerkplekken. 

4.Geef bij gemeentelijke 

(bouw)opdrachten een zwaarder 

gewicht aan inzet van jongeren, bijv. 

bij aanbestedingen door aannemers 

die zijn aangesloten bij leerwerk-

plek-organisaties. 

5.Maak als gemeente afspraken met 

een aantal werkgevers die bereid 

zijn jongeren in hun bedrijf op te 

leiden en laat jongeren met een 

uitkering de tegenprestatie uitvoe-

ren bij deze werkgevers. 

6.Kom als gemeente met een Stage-

plan waarin een inspanningsver-

plichting is opgenomen over het 

aantal te bieden stageplaatsen bij de 

gemeente zelf. Maak hierover af-

spraken met organisaties als Nelis 

om jaarlijks een aantal stageplaatsen 

aan te bieden aan deze jongeren. 

Bijv. bij de griffie of de bodedien-

sten, maar ook bij de beleidsdirec-

ties zijn zeker mogelijkheden. 

7.Denk ook aan duurzaamheid. Een 

groene woonstad kan ook heel goed 

een groene werkstad zijn. Het blij-

ven investeren in verduurzaming is 

goed voor de (lokale) economie en 

het leefklimaat. Jongeren worden 

hier graag bij betrokken, geef ze een 

kans ervaring op te doen in nieuwe 

markten 

8.Betrek jongeren bij de revitalisatie 

van Leidsenhage, gebruik hun idee-

en en kijk waar ze ingezet kunnen 

worden. Als leerwerkplek, stage of 

in kader van tegenprestatie. Vraag 

de winkeliers in ruil hiervoor om 

serieus te kijken naar stageplaatsen 

na afloop van dit traject, bied deze 

jongeren een vooruitzicht! 

9.Betrek de jongeren zelf bij het 

Jongerenloopbaanpunt, geef ze 

(vrijwilligers)diensten, en laat ze hun 

ervaringen delen met andere jonge-

ren. Jongeren praten nu eenmaal 

liever met jongeren! 

10.Geef jongeren een kans op sta-

geplaatsen bij nieuwe onderne-

mersactiviteiten als het Veur-

theater, de centrum-managers en de 

winkeliersverenigingen. 

EEN KLEURRIJKE HERFST 

DOOR MARJAN VAN GIEZEN 

FRACTIEVOORZITTER PVDA 

LEIDSCHENDAM-VOORBURG 

Het nieuwe politieke seizoen is weer 

begonnen. Het laatste jaar van deze 

Raad. Het bestuur is al druk bezig 

met de samenstelling van de kandi-

datenlijst voor de komende Gemeen-

teraadsverkiezingen in maart 2014. 

Ook aan het nieuwe Verkiezingspro-

gramma wordt al hard gewerkt door 

Paul van der Burg en de Program-

mawerkgroep. De lijsttrekkerverkie-

zing heeft ertoe geleid dat ik als 

enige kandidaat voor het lijsttrek-

kerschap zal worden voorgedragen 

aan de Algemene Ledenvergadering 

eind deze maand. Bij deze wil ik alle 

mensen die mijn kandidatuur heb-

ben gesteund, bedanken voor hun 

steun. Ik voel mij vereerd dat ik de 

komende verkiezingen deze kar mag 

trekken! 

Gelukkig hebben zich goede kandi-

daten aangemeld voor de komende 

verkiezingen. Het bestuur zal op 

basis van het advies van de selectie-

http://www.rpa-haaglanden.nl/
http://www.rpa-haaglanden.nl/
http://www.leidschendam-voorburg.nl/Int/Leidschendam-Voorburg/Homepage-internet-Actueel/Nieuwsberichten/Nieuws-2012/Werk-en-Inkomen-verhuist-naar-Werkplein-Corbulo.html
http://stichtingnelis.nl/
http://stichtingnelis.nl/
http://www.veurtheater.nl/
http://www.veurtheater.nl/
http://www.leidschendam-voorburg.nl/Int/ondernemen/Huisvesting/Winkelcentra/Winkeliersvereniging-en-ondernemersclubs.html
http://www.leidschendam-voorburg.nl/Int/ondernemen/Huisvesting/Winkelcentra/Winkeliersvereniging-en-ondernemersclubs.html
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commissie eind september een  

mooie lijst kunnen voorleggen aan 

de ALV. Ik hoop dat alle kandidaten 

op die lijst vanaf dan een actieve rol 

willen gaan spelen in het politieke 

werk in onze gemeente. Zowel in de 

fractie als in de afdeling zullen we 

alle inzet nodig hebben om uiteinde-

lijk een goede campagne te kunnen 

voeren. Bij deze roep ik de verkies-

bare kandidaten dan ook op om deel 

te nemen aan de fractievergaderin-

gen en met fractie en bestuur mee 

te praten over de invulling van de 

campagne! Voel je welkom om nu al 

te komen meedenken! 

IN DE RAAD 

In de Raad staan de komende tijd 

belangrijke beslissingen op de agen-

da. Zoals de komende decentralisa-

ties op het gebied van Jeugdzorg, de 

AWBZ en de Participatiewet. Hier 

rust een grote verantwoordelijkheid 

op de schouders van Raad en Colle-

ge, en daar zijn we ons terdege van 

bewust. We kunnen alle kennis en 

inzet gebruiken dus ook hier geldt: 

wilt u meedenken, wees welkom om 

hierover mee te komen praten in de 

fractie en de afdeling!  Een mooi 

dossier is de Turnhal, waar het finale 

besluit binnenkort genomen wordt. 

Dit is één van onze wensen uit het 

vorige verkiezingsprogramma, waar-

voor onze wethouder Gregor Rensen 

zich deze periode samen met de 

fractie heel hard heeft gemaakt. 

Ook moeten we een besluit nemen 

over de toekomstige structuur van 

onze afvalinzameling. Blijft Avalex 

bestaan of zoeken we – samen met 

andere deelnemende gemeenten – 

een nieuwe structuur? Hoe kunnen 

we meer sturing houden op de afval-

inzameling en miljoenenverlies zoals 

het afgelopen jaar bij Avalex voor-

komen?  Een Raadswerkgroep buigt 

zich hier de komende maanden 

over.  

Tenslotte zien we ook in onze ge-

meente de jeugdwerkloosheid sterk 

stijgen. Dit was een speerpunt in 

onze inbreng bij de Voorjaarsnota 

2013. De PvdA-fractie heeft in juli 

een 10-punten Aktieplan ingediend 

(zie het bericht hiervoor), met een 

aantal voorstellen om de jeugdwerk-

loosheid aan te pakken. We gaan de 

komende maanden hierover in over-

leg met ondernemers en organisa-

ties. Op 5 november organiseren 

bestuur en fractie een bijeenkomst 

waar we uitgebreid op dit thema 

ingaan. We hopen op een hoge 

opkomst!  

Gelukkig zien we ook mooie dingen 

in onze gemeente. Het Cultuurfesti-

val op 30 augustus liet zien hoeveel 

culturele en sportieve activiteiten in 

onze gemeente plaatsvinden. Het 

nieuwe Veur-theater heeft een 

mooie programmering voor het 

komende seizoen, zo zien we hoe je 

met creativiteit nieuw elan kunt 

stoppen in tijden van bezuinigingen. 

Voetbalvereniging Wilhelmus be-

staat 100 jaar, en dat vieren ze met 

een wedstrijd tegen PSV. Forum 

Sport is gepromoveerd naar de 1e 

klasse. Korfbalvereniging VEO heeft 

2 nieuwe kunstgrasvelden en honk-

balvereniging Catch verhuist volgen-

de zomer naar sportpark Westvliet. 

Leidschendam-centrum is ver-

nieuwd, en dat is te zien.  

Het Damplein  wordt steeds levendi-

ger. De herinrichting van de Dam-

laan betekent een verbeterde ver-

keerssituatie in het Kwadrant en op 

de Oude Trambaan. En de terrassen 

bij de Sluis in Leidschendam waren 

overvol deze zomer, de PvdA fractie 

heeft er menige warme zomeravond 

doorgebracht.  

Winkelcentrum Oud-Voorburg heeft 

eindelijk zijn Centrum-manager, Paul 

Ganzevoort, en gaat – net als winke-

liersvereniging Leidschendam-

centrum - samenwerken via een 

Ondernemersfonds. Het stations-

plein bij station Voorburg is onlangs 

opgeleverd en werd afgelopen zo-

mermaanden al druk gebruikt om te 

flaneren, skateboarden en jeu de 

boulen. Je waande je bijna in Zuid-

Frankrijk. 

Er gebeurt dus heel wat in Leids-

chendam-Voorburg, en dat zal zeker 

de komende maanden – op weg 

naar de Gemeenteraadsverkiezingen 

– nog zo blijven. Kortom, het wordt 

een kleurrijke herfst! 


