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LEDENBLAD VAN DE PVDA-AFDELING LEIDSCHENDAM-VOORBURG, NR 2, JAARGANG 2014 

De Partij van de Arbeid kiest voor een Europa dat werkt. Werkt aan vertrouwen, aan vooruit-

gang, aan welvaart en welzijn. Aan een Europa dat haar belofte weer waarmaakt.  

Lange tijd betekende de Europese Unie vooruitgang voor de landen die er deel van 

uitmaakten en perspectief op vooruitgang voor de landen die graag mee wilden doen. 

Jarenlang hebben we geprofiteerd van die EU. Van de vrede en stabiliteit die de 

samenwerking ons bracht. Van een groeiende economie, vooral omdat we steeds 

makkelijker met elkaar konden handelen. Samen maakten we de droom van “nooit meer 

oorlog” waar. Samen werden we de grootste economie ter wereld. Samen bereidden we ons 

voor op de toekomst. 

De laatste jaren stond Europa voor veel mensen echter gelijk aan crisis. Door de 

bankencrisis, die oversloeg op landen en op onze gemeenschappelijke munt, kregen onze 

economieën het stevig voor de kiezen. Zekerheden stonden op het spel, de ergste 

doemscenario’s kwamen soms angstig dichtbij. Op cruciale momenten was een scherpe ruk 

aan het stuur nodig. Om stabiliteit te herstellen, om vertrouwen terug te winnen. Inmiddels 

zijn we bezig om de oorzaken van die crisis te bestrijden en de weg naar boven terug te 

vinden. 

Voor een Europa dat werkt is het nodig om die inspanningen door te zetten. Maar daarmee 

zijn we er nog niet. Juist in de komende jaren moet er veel gebeuren om Europa weer op het 

juiste spoor te krijgen. Het moet anders en het moet beter. Meer banen hier in Nederland. 

Het aanpakken van banken en bonussen. Het tegengaan van de oneerlijke verdringing van 

werk. Een samenleving die gebaseerd is op verdraagzaamheid en niet op haat en nijd tussen 

mensen. Dat is waar de Partij van de Arbeid voor staat. 

Veel kunnen we in Nederland zelf. Maar voor gezamenlijke uitdagingen hebben we elkaar in 

Europa nodig. Samen laten we banken weer werken voor spaarders in plaats van voor de 

eigen winst. Samen kunnen we de zaken die niet goed gaan in Europa veranderen. 

Overdreven bemoeizucht en doorgeslagen marktdenken pakken we aan. 

Samen kunnen we dat. Kies op 22 mei voor meer banen, meer zekerheid en meer toezicht op 

banken en bonussen. Stem daarom Partij van de Arbeid in Europa! (Lees meer vanaf blz.9) 

STEM 22 MEI PVDA VOOR EEN EUROPA DAT WERKT 
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COLOFON 

AFDELINGSBESTUUR 

LEIDSCHENDAM-VOORBURG: 

(MET PORTEFEUILLES):  

 

Gerard Dijkema, Eemwijkstraat 20, 

2271 RE Vbg;3694940; e-mail: 

g.p.j.dijkema@tudelft.nl 

 

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, contact 

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  

INTERNET EN SOCIALE MEDIA 

E-mail:  

voorburg@pvda.nl 

Website:  

leidschendam voorburg.pvda.nl; 

 

Facebook:  

www.facebook.com/ 

pvda.leidschendamvoorburg  

 

Twitter:  

@PvdALdmVbg  

 GEMEENTERAADSFRACTIE  

LEIDSCHENDAM-VOORBURG: 

Marjan van Giezen  

(fractievoorzitter)  

Binckhorstlaan 13,  

2275 VL Vbg, tel. 4140627;  

e-mail: marjan_kees@hetnet.nl 

 

Nadine Stemerdink  

(plv. fractievoorzitter)  

Kon. Julianalaan 126,  

2274 JM Vbg; tel. 3179588;  

e-mail: n.stemerdink@tiscali.nl  

Delroy Blokland 

Prinses Mariannelaan 124,  

2275 BK Vbg; tel. 06-26314758 

e-mail: delroyblokland@gmail.com  

COMMISSIELEDEN 

Marike Laning  

Kon. Wilhelminalaan 49,  

2274 AA Vbg, tel. 070-3838216,  

e-mail: laning@delb.nl  

Maarten Oosschot  

Johannes Poststraat 14,  

2264 DC Ldm; tel. 3205148;  

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

HOOGHEEMRAADSCHAP 

DELFLAND 

Lid Algemene Vergadering  

(fractievoorzitter PvdA) 

Gerard Dijkema, Eemwijkstraat 20, 

2271 RE Vbg; tel. 3694940;  

e-mail: g.p.j.dijkema@tudelft.nl 

TWEEDE KAMER  

Lid Tweede Kamer: Michiel Servaes  

(woordvoerder Europa); Prinses 

 Mariannelaan 148, 2275 BL Vbg;  

e-mail: m.servaes@tweedekamer.nl  

PARTIJBUREAU:  

Herengracht 54; Postbus 1310,  

1000 BH A’dam;  

tel 0900-9553 (weekdagen 09:00 tot 

17:00 u, lokaal tarief) 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  

en André Rodenburg. 

 

Lid Provinciale Staten: Martin Loose 

(Statencommissie Verkeer en Milieu) 

Via Cimarosa 39,  

2272 VB Vbg; tel. 4400159;  

e-mail: ps@martinloose.nl / 

m.a.loose@planet.nl /  
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COLUMNS EN OPINIE 

VERKIEZINGSLEED 

DOOR MICHEL VAN DER 

HOLST 

19 maart jongstleden waren de 

gemeenteraadsverkiezingen. Ik weet 

niet of u het heeft gedaan, maar ik 

heb in ieder geval geen verkiezings-

selfie gemaakt. Uiteraard heb ik op 

de PvdA gestemd. Helaas heeft onze 

partij deze verkiezingen zwaar verlo-

ren. Wederom zijn er twee zetels in 

de gemeenteraad van Leidschen-

dam-Voorburg verloren gegaan. Wat 

we ook zien is dat de populistische 

partijen aan de rechterkant veel 

gewonnen hebben. Een zeer veront-

rustende ontwikkeling. 

Kennelijk kun je 

verkiezingen 

winnen als je 

dingen 

schreeuwt die 

populair zijn. 

Echte oplossingen hoef je dan ook 

niet aan te dragen. Denk aan dhr. 

Wilders met zijn zin: “Wilt u meer of 

minder Marokkanen?” 

 Welk probleem heeft hij hier aange-

sneden? Het lijkt mij geen. Indien hij 

had gezegd, wilt u minder crimine-

len, had het duidelijker geweest. 

Maar dan nog geeft hij geen oplos-

sing voor een eventueel probleem. 

Hoe harder je schreeuwt blijkbaar, 

hoe meer je de verkiezingen kunt 

winnen. Echter hoe harder de rechts 

populistische partijen in gemeente-

raden zitten, hoe armer de lagere 

inkomens worden. Hoe meer haat-

dragender de maatschappij wordt. 

Zou de geschiedenis zich misschien 

gaan herhalen? In dat geval is er niet 

veel geleerd. Ook in deze gemeente 

wordt dan ook een rechts college 

verwacht. Er is dan ook geen linkse 

‘tegenhang’ meer. Een zeer veront-

rustende ontwikkeling. 

Wordt de regering gestraft door 

deze uitslag? Geenszins, want er 

werd immers niet gestemd over 

landelijk beleid. Wij als PvdA zullen 

ons dan ook harder moeten gaan 

laten horen. Meer terug naar de 

basis. Meer links zijn en minder 

rechts proberen te zijn. Meer uitleg-

gen en duidelijker uitleggen waar wij 

voor staan. Het is nodig om weer te 

groeien. Hopelijk is dat voldoende 

om bij volgende verkiezingen weer 

wel de grootste te worden en de 

rechtse kliek dan naar huis te sturen. 

VOOR DE NEDERLAAG 

DOOR ADRI DUIVESTEIJN 

Soms kan je van verbazing van je 

stoel vallen. Dat overkwam mij tij-

dens de lezing van de column van 

Wouter Bos in De Volkskrant van 3 

april jl. – titel: ‘Na de nederlaag’ – 

over de verkiezingsnederlaag van de 

sociaaldemocraten in Nederland en 

Frankrijk. Met een soepele pen 

kwam hij, met een paar grove tus-

senstappen, tot de conclusie dat het 

onvermijdelijk is dat regeringen 

waar sociaaldemocraten deel van 

uitmaken en die zich geconfronteerd 

zien met forse begrotingstekorten en 

dus grootschalige bezuinigingen een 

verkiezingsnederlaag tegemoet 

kunnen zien.  

En wanneer critici daags na de ver-

kiezingen klaarstaan om, op basis 

van een ‘lokale analyse’, hun eigen 

gelijk te halen en vragen om maat-

regelen, hebben zij het duidelijk niet 

begrepen. “Falend leiderschap, mis-

lukte campagnes en gebroken belof-

ten” zijn slechts “goede verhalen”, 

maar getuigen volgens Bos van wei-

nig inzicht in de wérkelijke oorzaak. 

Nee, het gaat om een groter, inter-

nationaal verhaal: “sociaaldemocra-

ten in allerlei landen zijn al jaren op 

zoek naar het nieuwe verhaal, dat 

midden- en lagere inkomens in splij-

tende tijden opnieuw met elkaar 

moet verbinden.” 

De verbazing 

kwam toen ik 

mij realiseerde 

dat het hier 

niet een bui-

tenstaander 

betrof die ons dit voorhield, maar 

één van de hoofdrolspelers van 

diezelfde sociaaldemocratie – voor-

malig politiek leider Wouter Bos; 

nota bene de persoon die de PvdA 

na de dramatische verkiezingsuitslag 

van 2002 haar “nieuwe verhaal” 

heeft gegeven. En was dat niet ook 

de periode waarin veel van onze 

ideologische verhalen vloeibaar zijn 

geworden, en steeds minder onder-

scheidend ten opzichte van een 

progressief liberaal gedachtegoed? 

Goed, de partij liet dat alles gebeu-

ren, aanvankelijk verblind door het 

electorale succes van Bos en later 

door een afnemend gebrek aan 

tegenkracht binnen de partij zelf. 

Maar juist Bos kreeg, als mede-

architect van dit kabinet, een her-

kansing; in 2012 kon hij het verhaal 

schrijven waarmee de bewindsper-

sonen en de VVD- en PvdA-fracties, 

al dan niet met een roos in de hand, 

de boer op konden. Hier had “het 

ontbreken van het verbindende 

verhaal” de kern van het regeerak-

koord Bruggen bouwen kunnen zijn. 

http://www.adriduivesteijn.nl/wp-content/uploads/Bos.pdf
http://www.adriduivesteijn.nl/wp-content/uploads/Bos.pdf
http://www.adriduivesteijn.nl/wp-content/uploads/Bos.pdf
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Al lezende kwam het mij voor dat 

het in Bos’ geval toch echt passend 

zou zijn geweest wanneer hij zich, na 

deze nieuwe nederlaag publiekelijk, 

had afgevraagd of ‘zijn’ regeerak-

koord wel het antwoord was op 

waar de samenleving behoefte aan 

had. Kan een regeerakkoord dat z’n 

basis vindt in, zoals Bos het zelf 

triomfantelijk vertelde, de uitruil van 

opvattingen – met een door hem 

ontworpen kaartspel – dat “verbin-

dende verhaal” wel in zich dragen? 

Het regeerakkoord lijkt voorlopig 

vooral effectief als zakenovereen-

komst tussen twee partijen met 

fundamenteel tegengestelde opvat-

tingen over de inrichting van onze 

maatschappij. En het “verbindende 

verhaal” is lijkt hier dat standpunten 

tegen elkaar worden ingewisseld, in 

plaats van dat er wordt gezocht naar 

een inhoudelijke synthese tussen 

het liberale en het sociaaldemocrati-

sche gedachtegoed. Dat van ruilen 

huilen komt, blijkt ook hier. Nog 

geen week na de onderhandelingen 

brak in de achterban van de VVD 

een storm uit, die ervoor zorgde dat 

de ingeleverde kaart ‘inkomensaf-

hankelijke zorgpremie’ moest wor-

den teruggeruild voor iets anders. 

Schrijnend was het toen PvdA-

voorzitter Hans Spekman, ten over-

staan van een groot deel van de 

PvdA-leden, de strafbaarstelling van 

illegalen – in zijn woorden een ‘gru-

welijke maatregel’ – verdedigde met 

het argument dat de kaart van het 

‘kinderpardon’ ervoor was binnen-

gehaald. De lijdensweg is bekend en 

slechts een nieuwe uitruil kon hier 

voor de PvdA – en de illegalen – 

herstel brengen. 

Toegegeven, het regeerakkoord 

bestaat uit tal van kordate en zeker 

ook moedige voorstellen, waarbij nu 

eens de VVD, dan weer de PvdA z’n 

gelijk haalt. Maar wat is, naast een 

sanering van de Rijksfinanciën, het 

echt leidende verhaal van dit kabi-

net naar de samenleving toe? En 

met het gevaar dat ook dit door Bos 

als ‘lokale analyse’ terzijde wordt 

geschoven, durf ik te zeggen dat het 

ontbreken van een gezamenlijk 

gedragen verhaal zich wreekte bij de 

recente verkiezingen. De kiezers zien 

weliswaar een kabinet dat resoluut 

regeert – in de zin van dat er een 

veelvoud van separate besluiten 

wordt genomen, die niet allemaal 

zonder betekenis zijn – maar dat een 

werkelijke gemeenschappelijke visie, 

een gedeeld toekomstbeeld, ont-

breekt. Het is deze leemte die maakt 

dat beide (!) regeringspartijen in de 

afgelopen gemeenteraadsverkiezin-

gen zijn afgerekend. En het feit dat 

deze rekening moest worden be-

taald door de lokale VVD- en PvdA-

fracties, die hun invloed  (met in 

totaal 539 raadszetels) aanzienlijk 

hebben zien afnemen, is ronduit 

schrijnend. Het is niet onwaarschijn-

lijk dat de PvdA straks in drie op de 

vier grote steden niet participeert in 

het college. 

Nee, het gaat niet aan om– als 

voormalig PvdA-leider en (mede) 

informateur van dit kabinet – de 

verkiezingsuitslag met de afstande-

lijkheid van een buitenstaander 

‘onvermijdelijk’ te noemen. “Politiek 

is een kwestie van willen, van iets 

willen”, zei de Zweedse politicus 

Olof Palme ooit, en dat is mij altijd 

bijgebleven. In mijn ogen betekent 

dit dat een politicus persoonlijk 

verantwoordelijk is voor de creatie 

(of het ontbreken) van een verhaal. 

In de politiek komt niets uit het 

niets; verhalen zijn geen natuurver-

schijnselen, maar worden iedere dag 

opnieuw gemaakt.  

Wie aan het roer staat kan, met zijn 

of haar verhaal, het verschil maken. 

Het verschil tussen Al Gore en Geor-

ge Bush jr. – bijvoorbeeld –  is het 

verschil tussen wel of geen oorlog in 

Irak. En zonder de verhalen van 

Nelson Mandela was de strijd na 

afschaffing van de apartheid in Zuid-

Afrika geëscaleerd tot een burger-

oorlog. Individuen in de politiek 

doen er, kortom, toe. Daarbij heb-

ben voormannen een extra verant-

woordelijkheid. Het is hun plicht om, 

langs de lijn van authentieke, bete-

kenisvolle verhalen verbindingen te 

zoeken met andere, soms tegenge-

stelde verhalen.  

Een regeerakkoord is een unieke 

kans om zo’n verhaal, eigenlijk een 

symbiose, te schrijven, en Wouter 

Bos had samen met Henk Kamp dus 

de mogelijkheid om zélf de contou-

ren te schetsen van wat hij in zijn 

column omschrijft als een New Deal; 

een politiek waarbij de middenklas-

sen vanuit een “welbegrepen eigen 

belang” weer solidair worden of zich 

verbonden voelen met de lagere 

inkomensgroepen. Dit had ruim-

schoots vóór de nederlaag kunnen 

gebeuren. Sterker nog: het had de 

nederlaag, de ergste in de geschie-

denis van de PvdA, kunnen voorko-

men, of op zijn minst kunnen ver-

zachten. Maar het mocht niet zo 

zijn. Iets meer zelfreflectie had Bos 

niet misstaan. 

NB: Omdat het een reactie op 

een column van Wouter Bos, vaste 

columnist bij De Volkskrant, betreft, 

heb ik bovenstaand verhaal aan De 

Volkskrant aangeboden. Helaas was 

er ‘Na de nederlaag’ geen ruimte 

voor ‘Voor de nederlaag’. 
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TERUGBLIK 

RAADSVERKIEZINGEN 

WIE, WAT, WAAR, 

HOEVEEL? 

DOOR ANDRÉ RODENBURG 

Gemeentebelangen Leidschendam-

Voorburg heeft op 19 maart bij de 

raadsverkiezingen in onze gemeente 

voor het eerst de meeste stemmen 

behaald, goed voor 8 van de 35 

zetels. De VVD die tot dusver de 

grootste fractie vormde heeft minder 

stemmen maar kwam op evenveel 

zetels. De PvdA kwam ditmaal  

slechts op 9,4% van de stemmen en 

levert 2 zetels in. Het opkomstper-

centage lag dit jaar op 55,8%. Dat is 

iuets midner dan in onze gemeente 

in 2010 (57,1%). De definitieve uit-

slag luidde als volgt:  

stemaandeel, 

zetels  

2010 2014 

VVD 27,9%  10 22,9%  8 

CDA 15,5%  6 13,6%  5 

GBLV 15,1 %  5 23,5%  8  

D66 14,2 %  5 19,2%  7 

PvdA 12,3 %  5 9,4%  3 

GL 8,6%  3 8,1%  3 

ToN 4,2%  1 - 

OPLV 1,7%  0      - 

CU/SGP - 3,3%  1  

In 2012 haalden we nog 20,5% van 

alle stemmen voor de Tweede Ka-

mer en in 2010 12,3% voor de Raad; 

toen was de lijstverbinding met 

GroenLinks nog goed voor een rest-

zetel. Nu leverde die geen van beide 

partijen iets op, de restzetel ging 

ditmaal naar het CDA. Positieve 

uitschieters hadden we in de  Leids-

chendamse wijk Prinsenhof hoog-

bouw met 23,3% van de stemmen. 

Vooral Cemil Altay haalde daar veel 

voorkeurstemmen. Ook in de Am-

stelwijk (bij De Fluit) haalden we nog 

15,7%.  Maar in de Prinsenhof laag-

bouw (6,2%) en De Zijde (6,5%) en in 

Voorburg bij de Wijkerlaan (6,1%) 

kregen we weinig stemmen.  

De percentages voor de PvdA van 

wijk tot wijk liggen op een paar uit-

zonderingen na rond het gemiddel-

de. In Stompwijk kregen we slechts 

2,3 % van de stemmen. In dit buurt-

schap trekken we zelden veel kie-

zers. Gemeentebelangen was daar 

ruim de sterkste met 36,4% voor het 

CDA  met 28,3%, dat echter elders in 

de gemeente lang niet zo hoog 

scoorde. Nog iets sterker dan in 

Stompwijk kwam GBLV uit de bus 

rondom de Sluis en in de Zeehel-

denbuurt in Leidschendam met 

39,0% respectievelijk 37,7%.  

De VVD deed het als gebruikelijk 

goed in Vreugd en Rust, Damsigt en 

De Zijde met 32 à 33 %. In Voorburg-

Noord, Amstelwijk en Prinsenhof 

hoogbouw haalde de VVD zoals 

traditioneel de minste stemmen.  

D66 was ditmaal de sterkste partij in 

Voorburg-Noord, vooral rondom het 

wijkcentrum De Driesprong met 28% 

van de stemmen. In Voorburg-West 

en -Midden werden door de Demo-

craten vergelijkbare percentages 

behaald. Alleen in Stompwijk kwa-

men ze niet in de dubbele cijfers. 

NIEUWE SAMENSTELLING 

PVDA-RAADSFRACTIE 

DOOR MARJAN VAN GIEZEN 

EN PAUL VAN DER BURG 

Na de Gemeenteraadsverkiezingen 

van 19 maart 2014 zal de PvdA-

fractie met 3 Raadsleden terugkeren 

in de Gemeenteraad. Dit zijn Marjan 

van Giezen (fractievoorzitter), Nadi-

ne Stemerdink en Delroy Blokland.   

Hoewel Cemil Altay (foto) voldoende 

voorkeursstemmen heeft gehaald, 

zal hij zijn raadszetel voor de PvdA 

niet innemen. Gezien de uitslag van 

de verkiezingen en het feit dat de 

PvdA-fractie in kleinere vorm terug-

keert, heeft hij besloten te kiezen 

voor datgene waar zowel hij als de 

gemeente en de partij het meeste 

baat bij hebben. Het Raadslidmaat-

schap heeft hij de afgelopen vier jaar 

met hart en ziel ingevuld, maar dit 

kostte hem veel tijd. Met een kleine-

re fractie zal dit alleen nog maar 

meer worden. In overleg met de 

fractievoorzitter en met zijn familie 

heeft hij ervoor gekozen de komen-

de vier jaar aan de zijlijn mee te 

draaien binnen de afdeling en niet 

als Raadslid. 

http://leidschendamvoorburg.pvda.nl/wieiswie/8cemil-altay/
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De fractie en het bestuur van de 

PvdA vinden de beslissing van Cemil 

Altay om geen plaats te nemen in de 

nieuwe gemeenteraad een ”moedig 

besluit”. Mede in het licht gezien dat 

de PvdA fractie van vijf naar drie 

zetels is gegaan, beseft de fractie 

dat er veel werk op de Raadsleden 

zal afkomen. De inzet van Cemil 

Altay buiten de fractie is daardoor 

des te belangrijker.  Er valt nog veel 

winst te behalen in de relatie tussen 

de inwoners en de gemeente Leids-

chendam-Voorburg. 

Dit is ook de manier waar Cemil 

Altay de komende tijd actief zal 

blijven voor de PvdA: “Ik wil vooral 

vanuit mijn eigen kracht werken. En 

dat betekent dat ik vooral het ge-

sprek met de mensen aan blijf gaan. 

Waarom hebben velen de PvdA de 

rug toegekeerd? Ik weet dat veel 

mensen bewust op mij gestemd 

hebben. Juist vanwege de dialoog 

die ik met hen aan ga over onder-

wijs, leefbaarheid en saamhorigheid. 

Ik weet dat ik meer voor hen kan 

betekenen als ik mijn tijd investeer 

in de gemeente en de geluiden van-

uit te samenleving. Met daarbij een 

sterke fractie in de Raad, moet het 

lukken om in en buiten de raad te 

laten zien en horen waar de PvdA 

voor staat”, aldus een nog steeds 

politiek gedreven Cemil Altay. 

 “Cemil Altay heeft de gave heel 

makkelijk contacten te leggen met 

moeilijk bereikbare doelgroepen. 

Dat heeft hij de afgelopen vier jaren 

laten zien. Hij vormt daardoor voor 

ons een belangrijke schakel tussen 

instellingen, inwoners en de ge-

meente. We vinden het van groot 

belang om dit contact de komende 

jaren nog verder aan te halen. Cemil 

zal in de toekomst hieraan een signi-

ficante bijdrage leveren. Daar zit zijn 

kracht, daar kan hij veel voor ons 

bereiken. We vinden het dan ook 

een moedig besluit van Cemil, om 

juist daar zijn energie in te steken. 

Hij gaat aan de slag om in de ge-

meente zelf het vertrouwen van zijn 

kiezers, die op hem gestemd heb-

ben, waar te maken. Hij zal een zeer 

waardevolle ambassadeurs-functie 

hebben  binnen de PvdA Leidschen-

dam-Voorburg”. 

Kandidaat nummer drie op de lijst  

zal Cemil Altay opvolgen. Dat is Del-

roy Blokland (foto). Hij is nieuw in de 

Raad, als manager werkzaam bij  het 

ministerie van Economische Zaken 

en iemand die veel financiële en 

economische kennis meebrengt. 

Volgens Cemil Altay is Blokland  een 

waardig opvolger voor hem.  

Marjan van Giezen en Nadine 

Stemerdink, de beide andere PvdA-

vertegenwoordigers in Leidschen-

dam-Voorburg, waren reeds in de 

vorige periodes raadslid. 

OVERWONNEN,  

NIET VERSLAGEN 

DOOR MARJAN VAN GIEZEN  

Wordt het een kater van drank of 

van deceptie?  Wekenlang, maan-

denlang hebben we er naar toe ge-

leefd: 19 maart 2014, #GR2014.  

We stonden ermee op en gingen 

ermee naar bed. Geen campagne 

van de laatste twee weken op straat. 

Maar een campagne van maanden-

lang de deur uit. Praten met onder-

nemers. Met sportverenigingen. Met 

de Cliëntenraad. Met de kinderop-

vang. Met de scholen. Met de buurt.  

Met boze mensen, met actievoeren-

de kinderen, met verdrietige men-

sen. Een leuke judo-clinic met een 

wereldkampioene Junioren, een 

voetbalwedstrijd waar onze wet-

houder ‘pupil van de week’ was. Een 

nagespeelde Gemeenteraad met 

twee groepen 8 van een basisschool. 

Wat is campagne voeren toch eigen-

lijk veel leuker dan vergaderen…. 

Eindelijk is het dinsdag 19 maart. De 

polls zijn niet positief. Er wordt winst 

voor de lokale partijen voorspeld. 

Niet omdat lokale partijen het zo-

veel beter doen. Maar omdat de 

mensen een afkeer lijken te krijgen 

van de politiek. Ze horen teveel 

graaiende bestuurders,  ruziënde 

Raadsleden, gekissebis over de kleur 

van een plantenbak terwijl de uitke-

ringen omlaag gaan. Eén ding is 

duidelijk, burgers kijken niet meer 

op tegen politici, en al helemaal niet 

tegen Raadsleden.  We merken het 

ook op straat. Er is beslist geen ne-

gatieve sfeer. We worden niet tot 

nauwelijks aangesproken op wat de 

PvdA landelijk doet. Het gaat veel 

meer om de politiek in het alge-

http://leidschendamvoorburg.pvda.nl/wieiswie/3delroy-blokland/
http://leidschendamvoorburg.pvda.nl/wieiswie/3delroy-blokland/
http://leidschendamvoorburg.pvda.nl/wieiswie/1-marjan-van-giezen/
http://leidschendamvoorburg.pvda.nl/wieiswie/2nadine-stemerdink/
http://leidschendamvoorburg.pvda.nl/wieiswie/2nadine-stemerdink/
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meen. Ze noemen een probleem, je 

geeft een reactie, een antwoord, en 

ze zeggen ‘ach ja, mooie woorden 

maar zo werkt het toch nooit’. Een 

gelatenheid die sluipenderwijs is 

overgegaan in een afkeer van de 

politiek. 

Dan is het woensdagavond. Gezellig 

druk in het gemeentehuis. Tout 

Leidschendam-Voorburg loopt er 

rond.  Niemand durft een voorschot 

te nemen op de uitkomsten, alle 

partijen houden zich gedeisd.  Onze 

oudste kandidaat Riek Heuperman is 

er ook, vandaag 91 geworden. Leu-

nend op een rollator maar met een 

geest zo scherp als glas. Ze wordt 

toegezongen. Rond kwart over tien 

komt de burgemeester met een 

eerste tussenstand. Rond 40% van 

de stemmen geteld.  Inderdaad, 

lokaal stijgt met stip. Drie coalitie-

partijen  VVD, CDA en PvdA gaan elk 

2 zetels terug. D66 wint als enige 

coalitiepartij 2 zetels. GL blijft gelijk 

en SGP/CU  komt nieuw in de Raad 

met 1 zetel. De einduitslag veran-

dert hier weinig aan.  

Gemeentebelangen wordt de groot-

ste partij, met een kleine 200 stem-

men meer dan de VVD. Wij zijn als 

coalitiepartner teruggeslingerd naar 

een kleine partij, met 3 zetels. Twee 

zetels verlies dus, één meer dan 

verwacht.  Het wordt stil in de zaal. 

De houding begint te veranderen. 

Schouders worden gerecht, trotse 

blikken over de zaal uitgeworpen. 

De VVD trekt zich terug in de hoek, 

wij verzamelen ons om de rolstoel 

van Jacob Zuurmond, ook één van 

onze kandidaten. We houden ons 

groot, maar de verslagenheid is 

groter. Diep na middernacht laat de 

verlaten zaal de stille sporen zien 

van een dramatische avond. De 

politieke verhoudingen in Leids-

chendam-Voorburg zijn volledig 

omver gegooid.   

De langdurende dominantie van de 

VVD als grootste partij is ten einde. 

Maar het college ook. En wij dus. De 

overwinnaars zijn juichend naar 

huis. De verliezers ook, maar dan 

heel wat stiller. De griffie-

medewerkers lopen nog rond, de 

cateringdames ruimen op, een enkel 

Raadslid heeft zich niet laten kisten 

en neemt nog snel een drankje. Dan 

is de avond ten einde. 

Het is donderdagavond. De eerste 

fractievergadering van de nieuwe 

fractie zit erop. Wat onwennig zaten 

we daar, nog met het hele team. In 

de wetenschap dat we vanaf a.s. 

woensdag twee lege plaatsen zullen 

hebben.  Van 5 naar 3 zetels. En dat 

ondanks een goed team. Ondanks 

een goede campagne. Ondanks een 

door iedereen erkende goede wet-

houder. Van 5 naar 3 zetels. 

Alles is anders, dat beseffen we.  

Maar dat is ook wat ons nu de kan-

sen biedt. We kunnen heel hard 

blijven roepen dat we op landelijk 

beleid afgestraft zijn. Dat de econo-

mische crisis te lang duurde voor de 

mensen. Dat de PvdA onherkenbaar 

was door samen met de VVD in het 

kabinet te zitten. Maar wat heeft het 

voor zin om te wijzen naar wat een 

ander anders zou moeten doen. Het 

enige waar we zelf iets aan kunnen 

doen is ons lokale gezicht. Nog meer 

naar buiten, nog meer naar de men-

sen. En gaandeweg de fractieverga-

dering komt  de energie weer terug. 

Er wordt verhit gediscussieerd over 

nieuwe kansen, er komen nieuwe 

ideeën naar boven.  De teleurstelling 

blijft, maar het venijn is verdwenen. 

We hebben nog steeds 3 mensen in 

de Raad. We hebben een sterke 

fractie, met ervaring. En we hebben 

een brede steunfractie, met veel 

kennis op verschillende terreinen. 

En we hebben energie voor tien! 

 In de stilte van de nacht zit ik thuis 

nog wat te peinzen achter mijn pc. 

Op mijn scherm komen allemaal e-

mails te voorschijn. Van mensen die 

ons een hart onder de riem steken. 

Van organisaties waarmee we veel 

contact hebben gehad. Van burgers 

uit de buurt. En zelfs van totaal on-

bekenden. Yes, het signaal is duide-

lijk. Hier eindigt de vorige Raadspe-

riode. En hier begint de nieuwe 

periode, met nieuwe kansen. Wan-

neer heb je nu de ruimte om te 

zeggen dat je het allemaal anders 

wilt doen? Dat je wilt breken met 

vastgeroeste stramienen. Dat je 

eens iets anders wilt proberen. 

Vanavond hebben we dat gedaan. 

Hier staan wij als fractie. De PvdA-

fractie Leidschendam-Voorburg. 

Overwonnen maar niet verslagen, 

zei Diederik Samsom al.  “Victus est, 

sed non victus”, zegt mijnwoorden-

boek.nl. 
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SLECHTE UITSLAG,  

NIEUWE KANSEN 

DOOR MAARTEN OOSSCHOT 

De verkiezingen van 19 maart jl. 

hebben ons niet gebracht wat wij er 

van verwacht hadden. In de raad is 

de fractie gereduceerd van 5 naar 3 

mensen. Dat betekent dat de werk-

druk per individueel wordt vergroot.  

Door een dergelijke uitslag worden 

wij als PvdA-afdeling gedwongen 

naar ons zelf te kijken. Waar ging 

het goed, wat kan worden verbeterd 

en op wat moet er veranderd wor-

den in de afdeling om weer klaar en 

strijdbaar te maken voor de komen-

de jaren. De eerste conclusie is dat 

dit niet alleen kan worden getrokken 

door enkele leden maar dat de inzet 

van een groot aantal leden noodza-

kelijk is om de afdeling verder te 

activeren. 

Hiervoor is een discussienota opge-

steld (deze zal een week voor de ALV 

per mail worden verspreid) die tij-

dens de komende ALV van 26 mei 

zal worden besproken c.q. bediscus-

sieerd. Bent u begaan met de afde-

ling en wenst u zich niet neer te 

leggen bij een kleinere invloed van 

de PvdA kom dan naar de ALV en 

kunnen wij met elkaar een nieuwe 

koers uitzetten zodat we onze soci-

aal democratische idealen kunnen 

blijven realiseren. 

Tot 26 mei in de Groene Loper! 

EUROPESE VERKIEZINGEN  

22 MEI –  VEEL OP HET SPEL 

DOOR MAARTEN DE GROOT  

De gemeenteraadsverkiezingen zijn 

nog maar net achter de rug of we 

moeten er weer tegenaan. Na de 

gevoelige klap op 19 maart, kost het 

even moeite om weer enthousiast 

campagne te voeren. Maar het is de 

moeite waard: er staat veel op het 

spel. 

Misschien wel in de eerste plaats 

ons eigen zelfvertrouwen: Het zou 

toch wel fijn zijn als de verkiezings-

uitslagen aantonen dat de partij 

weer opklimt uit het dal. Maar zeker 

niet minder belangrijk is de zaak zelf: 

de toekomst van Europa. Hoeveel 

zetels krijgen de partijen die de 

macht van Brussel willen verminde-

ren? Ze willen dat zogenaamd ten 

gunste van de eigen nationale rege-

ringen, maar feitelijk ten gunste van 

Washington, Moskou en Peking. 

Want alleen een sterk Brussel kan 

voorkomen dat onze landen een 

speelbal wordt van grootmachten 

buiten de Europese Unie. Laat de EU 

met zich sollen door Poetin? Is de EU 

bereid echte sancties af te kondigen 

voor het geval dat nodig is om Rus-

land tegenwicht te bieden? Is er 

voldoende solidariteit binnen de 

unie om landen en bedrijven die het 

meest door die sancties getroffen 

zullen worden, te compenseren? 

Wil de EU echt zijn afhankelijkheid 

van gas en andere fossiele brand-

stoffen verminderen? Maakt de EU 

serieus werk van energie- en kli-

maatbeleid? Veel huidige regeringen 

lijken juist op de rem te trappen: 

gratis CO2-rechten voor de meeste 

vervuilende bedrijven, minder ener-

giebelasting naar mate een industrie 

meer energie verbruikt, zodat ener-

gieslurpende bedrijven bepaald niet 

gestimuleerd worden hun verbruik 

te reduceren. De Europese Commis-

sie wil best wel meer snelheid ma-

ken en misschien wel de verschui-

ving bevorderen van belasting op 

arbeid naar belasting op fossiele 

brandstoffen en andere bronnen 

van milieuvervuiling. Maar de Com-

missie heeft daarbij de steun van het 

Europees Parlement nodig tegen-

over een aantal onwillige rechtse 

regeringen. 

Het Europees Parlement is machti-

ger dan ooit. Grote kans dat nu niet 

meer de kandidaat van de regerin-

gen, maar die van het parlement 

voorzitter wordt van de Europese 

Commissie. Wordt dat “onze” kan-

didaat Martin Schulz? Er worden 

bijna geen belangrijke beslissingen 

over de inrichting van de Unie ge-

nomen zonder instemming van het 

parlement. Zal het de EU lukken om 

de komende jaren zijn sociale ge-

zicht te laten zien? Wordt eindelijk 

geregeld dat Nederlandse werkne-

mers en kleine zelfstandigen niet in 

eigen land worden weggeconcur-

reerd doordat geen sociale lasten 

worden afgedragen voor buiten-

landse werknemers? Krijgen arbeids-

inspecties de bevoegdheid en de 

capaciteit om te voorkomen dat 

Nederlanders die elders in de EU 

werken, in handen vallen van louche 

ondernemers die de hand lichten 

met werknemersrechten? Dat lukt 

alleen als links in het Europees Par-

lement krachtig genoeg is! 

22 mei: een belangrijke dag! 
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PVDA -KANDIDATEN 

EUROPEES PARLEMENT 2014  

Bij de verkiezingen voor het Euro-

pees Parlement in 2014 is Paul Tang 

de lijsttrekker van de PvdA. Hij kreeg 

tijdens een referendum onder de 

PvdA-leden een absolute meerder-

heid van de stemmen. Zijn lijsttrek-

kerschap werd tijdens het partijcon-

gres op 15 februari 2014 officieel 

bekrachtigd. Toen werd ook de rest 

van de kandidatenlijst vastge-

steld. Opvallende namen daarop 

zijn onder meer voormalig FNV-

bestuurster Agnes Jongerius op twee 

en oud-NOS-correspondent Paul 

Sneijder op de vijfde plaats. 

De PvdA was in de periode 2009-

2014 met drie leden vertegenwoor-

digd in het Europees Parlement (EP). 

De PvdA-leden maken deel uit van 

de fractie van de Progressieve Alli-

antie van Socialisten en Democraten 

(S&D). Thijs Berman was voorzitter 

van de PvdA-delegatie in de S&D-

fractie. Daarnaast maakten Judith 

Merkies en Emine Bozkurt deel uit 

van de huidige PvdA-delegatie. Alle 

drie keerden zij niet terug op de lijst 

voor de verkiezingen in 2014.     

Voor de Europese verkiezingen in 

2014 is de PvdA een lijstverbinding 

aangegaan met GroenLinks. 

KANDIDATEN 

Kandidaten op de lijst (de top-10 en 

die uit onze regio) zijn: 

1.  Paul Tang (1967), Amster-

dam, econoom, voormalig 

Tweede Kamerlid 

2. Agnes Jongerius (1960), 

Vleuten-De Meern, oud-

voorzitter FNV 

3. Kati Piri (1979), Den Haag, 

programmamanager Ne-

derlands Instituut voor 

Meerpartijen Democratie 

4.  Michiel Emmelkamp 

(1986), Den Haag, onder-

zoeker 

5.  Paul Sneijder (1955), Ter-

vuren (België), communica-

tie-adviseur 

6. Flora Goudappel (1968), 

Rotterdam, universitair 

hoofddocent 

7. Adnan Tekin (1972), Am-

sterdam, onderwijsmana-

ger 

8.  Bernard Naron (1983), Lis-

serbroek, economisch advi-

seur PvdA-eurodelegatie 

9.  Nejra Kalkan (1983), Kat-

wijk, senior beleidsmede-

werker PvdA-eurodelegatie 

10. Kirsten Verdel (1978), Rot-

terdam, communicatie-

adviseur 

 

11.  Sander Terphuis (1972), 

Den Haag, jurist 

12. Margot Kraneveldt-van der 

Veen (1967), Zoetermeer, 

onderwijsadviseur 

 

23.  Henk Letschert (1952), 

Gouda, adviseur 

24. Annelies Pilon (1976), 

Voorburg, medewerker  

Wiardi Beckman Stichting 

VERKIEZINGSPROGRAMMA 

Tijdens het partijcongres op 15 fe-

bruari is het definitieve verkiezings-

programma voor de EP-verkiezingen 

van 2014 vastgesteld. In het verkie-

zingsprogramma 'Voor een Europa 

dat werkt' zet de PvdA haar lijnen uit 

voor de Europese verkiezingen. De 

partij staat positief tegenover een 

nauw samenwerkend Europa. Wel 

zijn er een aantal punten die volgens 

de PvdA aandacht verdienen, wil 

Europa sterk uit de crisis komen. 

UIT DE CRISIS 

De PvdA wil streng toezicht op de 

bankensector door de Europese 

Centrale Bank (ECB). Er moeten 

gelijke en financiële regels komen in 

heel Europa, zoals het veiligstellen 

van spaartegoeden tot 100.000 

euro.  

Verder moeten strengere financiële 

regels ervoor zorgen dat banken 

geen onverantwoorde risico's meer 

kunnen nemen. Bonussen van ban-

kiers mogen nog maximaal 20 pro-

cent van het jaarsalaris bedragen. 

Als het aan de PvdA ligt wordt er 

streng opgetreden tegen belasting-

ontduiking. De partij wil een einde 

maken aan het bewust verlagen van 

vennootschapsbelasting om bedrij-

ven naar een lidstaat toe te lokken. 

Ook moeten multinationals verkla-

ren waar zij actief zijn en hoeveel 

belasting zij betalen. De PvdA kiest 

voor een duurzame economie. 

http://www.europa-nu.nl/id/vhekc59myknp/p_j_g_paul_tang
http://www.europa-nu.nl/id/vgz32s6lv4qp/a_m_agnes_jongerius
http://www.europa-nu.nl/id/vj40tqms36x0/p_paul_sneijder
http://www.europa-nu.nl/id/vj40tqms36x0/p_paul_sneijder
http://www.europa-nu.nl/id/vg9hjjllgxmz/europees_parlement_ep
http://www.europa-nu.nl/id/vh8ml7j9gbre/fractie_progressieve_alliantie_van
http://www.europa-nu.nl/id/vh8ml7j9gbre/fractie_progressieve_alliantie_van
http://www.europa-nu.nl/id/vh8ml7j9gbre/fractie_progressieve_alliantie_van
http://www.europa-nu.nl/id/vgp51akjszv4/m_thijs_berman
http://www.europa-nu.nl/id/vi3ediqx2lz9/j_a_judith_merkies
http://www.europa-nu.nl/id/vi3ediqx2lz9/j_a_judith_merkies
http://www.europa-nu.nl/id/vgr81a2x1fvl/e_emine_bozkurt
http://www.europa-nu.nl/id/vjfbkkv3u7t3/groenlinks_en_verkiezingen_europees
http://www.pvda.nl/personen/Paul+Tang
http://www.pvda.nl/personen/Agnes+Jongerius
http://www.pvda.nl/personen/Kati+Piri
http://www.pvda.nl/personen/Michiel+Emmelkamp
http://www.pvda.nl/personen/Paul+Sneijder
http://www.pvda.nl/personen/Flora+Goudappel
http://www.pvda.nl/personen/Adnan+Tekin
http://www.pvda.nl/personen/Bernard+Naron
http://www.pvda.nl/personen/Nejra+Kalkan
http://www.pvda.nl/personen/Kirsten+Verdel
http://www.sanderterphuis.nl/
http://www.europa-nu.nl/id/vg9hmldxqvyt/europese_centrale_bank_ecb
http://www.europa-nu.nl/id/vg9hmldxqvyt/europese_centrale_bank_ecb
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SOCIAAL BELEID 

De begrotingsregels zijn te eenzijdig 

gericht op begrotingsnormen, zo 

stelt de PvdA. Bij het op orde bren-

gen van overheidsfinanciën moet 

ook worden gekeken naar sociale 

factoren. Naast de norm van een 

begrotingstekort onder de 3 pro-

cent moet er ook een streven ko-

men naar een werkloosheidsniveau 

van onder de 5 procent. Ook moet 

elke lidstaat sociale doelstellingen 

nastreven zoals een minimumloon, 

een vangnet voor werkloosheid, 

gelijkheid tussen man en vrouw, en 

geld voor onderwijs en zorg. Een 

sociale vooruitgangsclausule in Eu-

ropese verdragen moet ervoor zor-

gen dat sociale rechten worden 

beschermd tegen de negatieve ef-

fecten van economische vrijheden. 

Jeugdwerkloosheid wordt bestreden 

met een hogere bijdrage aan het 

jeugdwerkgarantieplan, dat ervoor 

zorgt dat werkloze jongeren binnen 

vier maanden een baan krijgen aan-

geboden. Bij werk in het buitenland 

gelden de arbeidsvoorwaarden van 

het gastland. 

PRIVACY EN VRIJ VERKEER 

De PvdA pleit voor streng toezicht 

op de bescherming van privacy, 

zowel online als offline. Persoonsge-

geven zijn eigendom van de per-

soon, waar deze ook zijn opgesla-

gen. Nieuwe regelgeving moet altijd 

worden getoetst aan bescherming 

van de privacy. Gegevens over fa-

lende artsen moeten worden ver-

strekt aan alle andere lidstaten. Op 

deze manier is een werkverbod 

makkelijker te bereiken. 

Er moet één interne telefoonmarkt 

komen. Ook voor internet kunnen er 

geen grenzen zijn. 

MENSENRECHTEN 

De lidstaten moeten samen één 

asielbeleid hebben. Om effectiviteit 

te vergroten wil de PvdA dat de EU 

één Europese zetel krijgt in de Vei-

ligheidsraad van de VN.  

Binnen de EU moeten alle verdragen 

een mensenrechtenparagraaf bevat-

ten om zo deze rechten te waarbor-

gen.  

Lidstaten moeten strenger worden 

aangesproken wanneer minderhe-

den niet gelijk worden behandeld. 

BESTUUR EU 

Om de Europese Commissie effec-

tiever te maken zal deze ten minste 

de helft kleiner worden. Tot die 

halvering is gerealiseerd, komen er 

tien 'seniorcommissarissen' die 

verantwoordelijk zijn voor de be-

langrijkste beleidsterreinen en voor 

nieuwe voorstellen. Overige com-

missarissen richten zich op de uit-

voering van het beleid. Ook moet er 

meer transparantie komen in de 

werkzaamheden van lobbyisten. 

De PvdA wil in verband met de kos-

ten dat het Europees Parlement nog 

maar op één plek vergadert in plaats 

van in Brussel én Straatsburg. 

POLITIEKE AGENDA 

MEI 2014 

do 1 DAG VAN DE ARBEID 

do 8 fractievergadering Commissies 

ma 12 bestuursvergadering  

ma 12 Commissie Maatschappelijke 

Aangelegenheden  

di 13 Commissie Openbaar Gebied  

do 15 Commissie Rekening &Audit 

za 17 CAMPAGNEZATERDAG 

di 20 Commissie Algemene Zaken 

do 22 EUROPESE VERKIEZINGEN 

vr 23 Toogdag PvdA Zuid-Holland, 

provinciehuis Den Haag 

ma 26 LEDENVERGADERING afd. 

Ldm-Vbg (De Groene Loper) 

wo 28 fractievergadering Raad  

JUNI 2014  

ma 2 bestuursvergadering  

di 3 Raadsvergadering 

do 19 fractievergadering Commissies 

ma 23 Commissie Maatschappelijke 

Aangelegenheden  

di 24 Commissie Openbaar Gebied  

do 26 Commissie Rekening & Audit 

za 28 gewestvergadering PvdA Zuid-

Holland (zalen Engels, R’dam) 

JULI 2014 

di 1 Commissie Algemene Zaken 

do 10 fractievergadering Raad  

di 15 Raadsvergadering 

 

Raads-, commissie en fractieverga-

deringen vanaf 19.30 uur in raadhuis 

Swaensteyn, Herenstraat 72 Vbg 

http://www.europa-nu.nl/id/vh9lqnbt5cs3/veiligheidsraad_van_de_verenigde_naties
http://www.europa-nu.nl/id/vh9lqnbt5cs3/veiligheidsraad_van_de_verenigde_naties
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VAN HET BESTUUR 

DAG VAN DE ARBEID 1 MEI 

Zoals gebruikelijk sluiten wij aan bij 

de 1 mei viering van de afdeling Den 

Haag. De viering begint bij het mo-

nument voor Pieter Jelles Troelstra, 

in het Westbroekpark in Den Haag / 

Scheveningen. 

Dit jaar zijn er toespraken van Paul 

Tang (lijsttrekker PvdA bij de Euro-

pese verkiezingen), Rabin Baldew-

singh (fractievoorzitter  gemeente-

raad Den Haag) en Sahar Shirzad 

(voorzitter van de Jonge Socialisten 

Den Haag-Leiden).  

Het Rijswijks Strijdkoor zorgt voor 

een muzikale omlijsting. Aansluitend 

aan de viering wordt een kop koffie 

gedronken in het clubhuis van KVS 

direct naast het monument  aan de  

Cremerweg 2, Den Haag.  

Route per openbaar vervoer: vanaf 

Den Haag HS of CS tram 9 richting 

Scheveningen, uitstappen halte 

Wagenaarweg (één halte voorbij 

Madurodam). Loop linksaf de Wa-

genaarweg af naar beneden. 

Als u moeilijk ter been bent en geen 

eigen vervoer heeft, regelen wij dit 

voor u. Er zijn altijd vrijwilligers om u 

te kunnen halen en brengen per 

‘rode taxi’. Voor alle aanwezigen zijn 

stoelen beschikbaar tijdens de bij-

eenkomst. Neem voor meer infor-

matie contact op met Arthur Karelse 

(06-21532113 of stuur een e-mail 

aan pvda@arthurkarelse.nl), of met 

een van onze lokale bestuursleden. 

LANDELIJKE VIERING 

De landelijke 1 mei-viering  van de 

PvdA met Diederik Samsom en Hans 

Spekma is dit jaar van 19.30-21.30 

uur in Podium Mozaïek, Bos en 

Lommerweg 191, Amsterdam  

Voor deze bijeenkomst kunt u zich 

aanmelden via de reserveerlijn van 

de PvdA: 0900-9553. Het nummer 

van deze bijeenkomst is: 5882. Houd 

ook uw relatienummer en postcode 

bij de hand. 

ALGEMENE 

LEDENVERGADERING 26 MEI 

Op maandag 26 mei is onze eerst-

volgende Algemene Ledenvergade-

ring in wijkcentrum de Groene Loper  

(Van Royenplein 2, Voorburg). De 

vergadering begint om 20.00 uur, 

zaal open 19.30 uur.  

Op de agenda staan: evaluatie van 

campagne, raadsverkiezingen en 

collegevorming – en hoe nu verder. 

Alle leden waarvan het e-mailadres 

bij ons bekend is ontvangen vooraf 

hierover een uitgebreider bericht. 

Ook stellen we ditmaal de nieuwe 

samenstelling van het bestuur, de 

kascommissie en de afvaardigingen 

naar Congres en Gewest opnieuw 

vast. De vorige ALV in februari heeft 

deze besluiten tot na de raadsver-

kiezingen verdaagd.  

SAMENSTELLING 

AFDELINGSBESTUUR 

Onze huidige voorzitter Gerard Dij-

kema zal wegens een werkgerela-

teerde verhuizing onze afdeling en 

daarmee ook het bestuur verlaten. 

Paul Q. van der Burg is kandidaat 

hem op te volgen. De overige be-

stuursleden (André Rodenburg, 

Arjan Vermeulen, Jacques Wolters) 

zijn herkiesbaar. Verdere kandidaten 

kunnen zich tot het begin van de 

vergadering melden.  

De kascontrolecommissie bestond 

uit Henk Lantinga en Delroy Blok-

land. Laatstgenoemde kan deze 

functie als raadslid niet voortzetten. 

Ook hier vragen we nieuwe gega-

digden zich te melden. 

VAN HET GEWEST 

TOOGDAG PVDA ZUID-

HOLLAND 23 MEI 

DOOR RON HILLEBRAND, 

FRACTIEVOORZITTER 

Meningsvorming  – Verbazing – 

debat –– Bijpraten – Inspiratie – 

Indisch Eten … Het is tijd voor de 

jaarlijks terugkerende Toogdag van 

de PvdA Zuid-Holland. 

De Toogdag 2014 zal in het teken 

staan van de net geïnstalleerde 

gemeenteraden en de samenwer-

king tussen gemeenten en de pro-

vincie. Wij zijn zeer verheugd dat 

Hans Spekman bereid is jullie mede 

te ontvangen en een prikkelende 

inleiding wil verzorgen. 

Schrijf de datum in uw agenda of 

meldt u alvast aan via pvda@pzh.nl. 

Het aantal beschikbare plaatsen is 

beperkt. De officiële uitnodiging met 

het programma kunt u binnenkort in 

uw mailbox verwachten. We kijken 

uit naar uw komst! 

mailto:pvda@arthurkarelse.nl
mailto:pvda@pzh.nl

