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LEDENBLAD VAN DE PVDA-AFDELING LEIDSCHENDAM-VOORBURG, NR 1, JAARGANG 2015 

AFDELINGSVERGADERING STEMT IN MET NIEUW COLLEGE-AKKOORD   

DOOR ANDRÉ RODENBURG  

Op donderdagavond 29 januari werd het onderhandelaarsakkoord tussen Gemeentebelan-

gen, D66, PvdA en GroenLinks voor een nieuw college van BenW in Leidschendam aan de 

leden van onze afdeling voorgelegd. De Afdelingsvergadering heeft unaniem ingestemd.  

Afdelingsvoorzitter Paul van der Burg lichtte de procedure toe: deze is vergelijkbaar met 

regeringsdeelname, waar het Congres ook alleen kan instemmen of afwijzen, niet amende-

ren, en de fractie het vertrouwen geeft aan de individuele bewindslieden. Een twintigtal 

leden maakte van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen aan onze onderhandelaar, 

raadslid Delroy Blokland, en beoogd wethouder Nadine Stemerdink.  

De PvdA heeft ingezet op aanpak van jeugdwerkloosheid, wijk- en buurtgericht werken en 

tegemoetkomen aan de zorgbehoefte van inwoners van onze gemeente. Ook de drie andere 

betrokken partijen – Gemeentebelangen, D66 en GroenLinks  – hebben hun prioriteiten 

aangegeven. Zij vragen om actie voor sociaal ondernemen, verkeer (van gratis parkeren via 

onderhoud Stompwijkseweg tot fietsroutes), onderwijshuisvesting en integrale aanpak van 

de Herenstraat (waaronder een infocentrum), minder regels, meer cultuur.  

NADINE STEMERDINK VOORGEDRAGEN ALS WETHOUDER  

Nadine Stemerdink kijkt vooruit naar een portefeuille met daarin sport, hetgeen haar na aan 

het hart ligt, maar ook economische belangen zoals de aanpak van jeugdwerkloosheid. Invul-

ling van wijk- en buurtgericht werken betekent dat iedereen moet kunnen meedoen. In 

Leidsenhage is en blijft de particuliere eigenaar verantwoordelijk voor de winkels, maar de 

gemeente voor de openbare ruimte eromheen.– lees meer op blz 7 

 

 

DE ROOIE RAKKER 
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COLOFON 

AFDELINGSBESTUUR 

LEIDSCHENDAM-VOORBURG: 

(MET PORTEFEUILLES):  

Paul Q. van der Burg  

(voorzitter, campagne-coördinator)  

tel. 06 2933 9596; e-mail 

paulq1957@gmail.com  

Michel van der Holst (webmaster)  

Burg. Van Duyvendijklaan 54, 2262 

CE Ldm. tel. 06-30344890  

e-mail: m.vander.holst@tele2.nl 

André Rodenburg  

(plv. voorzitter, nieuwsbrief Rooie 

Rakker) Balen van Andelplein 113, 

2273 LH Vbg; tel. 3870378; e-mail: 

arodenburg@ziggo.nl  

Jac Wolters (penningmeester, secre-

taris, ledenzaken) Appelgaarde 211, 

2272 TE Vbg; tel. 3273638; email: 

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

Penningmeester PvdA, te Voorburg  

WIJK- EN OMBUDSTEAM 

Jacob Zuurmond 

Laan van Nieuw Oosteinde 404, 

2274 GJ Vbg, tel. 06-37331356,  

e-mail: jzuurmondsr@hotmail.com 

Maarten Oosschot 

Michel van der Holst 

LEES MEER OP INTERNET: 

e-mail: voorburg@pvda.nl  

Facebook: www.facebook.com/ 

pvda.leidschendamvoorburg  

Twitter: @PvdALdmVbg  

Website:  

leidschendam-voorburg.pvda.nl 

GEMEENTERAADSFRACTIE  

LEIDSCHENDAM-VOORBURG: 

Marjan van Giezen  

(fractievoorzitter)  

Binckhorstlaan 13, 2275 VL Vbg;  

tel. 06-29 564 484;  

e-mail: mjha.van.giezen 

@leidschendam-voorburg.nl 

 

Nadine Stemerdink  

(plv. fractievoorzitter)  

Koningin Julianalaan.126, ·2274 JM 

Vbg; tel. 3179588;  

e-mail: n.stemerdink  

@leidschendam-voorburg.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 

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: Jacob Zuurmond 

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. 06-10 820 321;  

e-mail anneliespilon@hotmail.com  

Martin Oosterheert, Pr. Bernhard-

laan 146a 2274 JC Vbg,  

tel. 06-55804454, e-mail 

m.oosterheert@casema.nl  

Gewestelijk afgevaardigden: Arnout 

Brussaard, Gregor Rensen 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 /  
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COLUMN 

ANGST 

DOOR MICHEL V.D. HOLST 

De afgelopen weken heb ik veel het 

nieuws gevolgd en de kranten door-

genomen. Veel mensen zijn opge-

schrikt door de verschrikkelijke aan-

slag in Parijs op Charlie Hebdo. 

Niemand had zien aankomen dat er 

een aanslag gepleegd zou worden 

op de vrijheid van meningsuiting, 

wat een groot goed is in onze sa-

menleving. Maar er dreigt ook een 

andere kant aan dit verhaal. Mos-

lims worden op dit moment over één 

kam geschoren. Ook voor hen is veel 

veranderd sinds deze aanslag. 

Twee broers pleegden deze aanslag 

uit naam van de islam. Er zijn vele 

terroristen geweest die aanslagen 

pleegden uit naam van een geloof. 

Te denken valt aan wat er in Noor-

wegen gebeurde. Vrijheid van me-

ningsuiting kan voor vele groepen 

ook zeer pijnlijk zijn. Ouders hebben 

in de opvoeding wel eens geleerd 

aan hun kinderen, dat je niet alles zo 

maar ongestraft mag zeggen. Dit 

omdat de ander gekwetst zou kun-

nen worden. Dit kan een stukje 

tolerantie zijn. Nog steeds kan dit in 

de normale omgang zo gevonden 

worden. Moeten wij de vrijheid van 

meningsuiting inperken? Nee, dit 

zou niet goed zijn. Maar het kan 

geen kwaad ook goed na te denken 

hoe met elkaar om te gaan. We 

zeggen soms dingen waar wij later 

spijt van hebben. Dit kan relaties en 

omgangsvormen zwaar onder druk 

zetten.  

Het mag nooit zo zijn, dat bevol-

kingsgroepen uitgesloten worden, 

ook niet hierom. Of het nu om blan-

ken, anders gekleurden, joden, mos-

lims, protestanten of katholieken 

gaat. Iedereen zal uiteindelijk met 

elkaar moeten leven. Het mag er 

nooit toe leiden dat een groep ach-

tergesteld wordt. Iedereen is een 

mens en iedereen is gelijk. Dat er 

mensen zijn met rare gedachten is 

helaas een feit. Maar dit mag er 

nooit toe leiden, dat mensen bui-

tengesloten worden. Anders hebben 

de daders van de aanslag op Charlie 

Hebdo bij voorbaat al gewonnen.  

POLITIEKE AGENDA 

FEBRUARI 2015 

Di 3 presentatie college-akkoord en 

wethouderskandidaten 

Ma 9 installatie college van BenW 

Di 10 raadscie Openbaar Gebied 

Do 12 raadscie Maatschappelijke 

Aangelegenheden 

Za 14 Den Haag: start campagne 

Provinciale Staten, Waterschappen 

Di 17 raadscie Algemene Zaken 

Do 19 fractievergadering voor raad 

MAART 2015 

Di 3 raadsvergadering 

Di 10 Open Raadhuisavond 

Do 12 fractievergadering commissies 

Za 14 verkiezingscampagne 

Di 17 hamerstukken gemeenteraad  

Wo 18 verkiezingen Provinciale 

Staten en Waterschappen 

Ma 23 voorjaars-ALV PvdA afdeling  

Di 24 raadscie Openbaar Gebied 

Do 26 raadscie Maatschappelijke 

Aangelegenheden 

Di 31 raadscie Algemene Zaken 

BERICHTEN VAN DE 

RAADSFRACTIE 

RAADSFLITS JANUARI 2015 

DOOR MARJAN VAN GIEZEN, 

FRACTIEVOORZITTER  

Het initiatiefvoorstel van de PvdA en 

de VVD is erdoor! Binnenkort mogen 

terrassen tot 24.00 uur open zijn. De 

PvdA en de VVD hebben zich hier-

voor hard gemaakt, omdat gezellige 

terrassen onze gemeente levendiger 

maken en de lokale economie steu-

nen. Met het nieuw- ingerichte Sluis-

gebied in Leidschendam en het ge-

bied rond de Herenstraat in Voor-

burg hebben we aantrekkelijke hore-

ca-gebieden. En daar komen op 

mooie zomeravonden veel mensen 

naar toe.  

TERRASSEN LANGER OPEN! 

De ondernemers wilden daarom 

graag de terrassen een uur langer 

open houden. Met dit initiatiefvoor-

stel is het gelukt. De Gemeenteraad 

heeft dit in de Raad van 20 januari 

met ruime meerderheid goedge-

keurd. Binnenkort gaat de nieuwe 

regelgeving al in. Natuurlijk ver-

wachten we wel van de horeca-

ondernemers dat zij ervoor zorgen 

dat dit voor omwonenden niet tot 

meer overlast leidt. Overlastklachten 
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zullen worden meegenomen in de 

evaluatie volgend jaar. 

DERDE VERBINDING OVER DE 

VLIET? 

Ook heeft de Gemeenteraad inge-

stemd met de Ontwikkelvisie Klein 

Plaspoelpolder. Daarin wordt onder-

zoek gedaan naar de wenselijkheid 

van een derde oeververbinding. De 

PvdA heeft aandacht gevraagd voor 

luchtkwaliteitseffecten en verkeers-

veiligheid in de omliggende wijken. 

Want een oeververbinding mag niet 

betekenen dat de omliggende wij-

ken met de verkeerslast wordt op-

gezadeld. Het college heeft toege-

zegd deze effecten mee te nemen in 

het Verkenningsonderzoek. 

TERUGBLIK PVDA-CONGRES 

16 EN 17 JANUARI 2015 

DE BAKENS VERZETTEN 

DOOR YVONNE HAGENAARS, 

CONGRESAFGEVAARDIGDE 

AFDELING RIJSWIJK 

“Wie de waarden van bestaansze-

kerheid, goed werk, verheffing en 

binding als leidraad neemt kan nooit 

de status quo accepteren.” Dat is 

wat ik na het congres in Utrecht, 

eigenlijk iedere dag in mijn hoofd 

heb. Altijd op weg naar beter, nooit 

de situatie zoals die nu is zomaar 

accepteren. 

Toch blog ik daar nu over, een week 

later, in plaats van nog heet van de 

naald en in de roes van het congres. 

Aan de ene kant was ik namelijk 

trots en blij en aan de andere kant 

teleurgesteld. Ik was daar als verte-

genwoordiger voor de afdeling Rijs-

wijk – goed voor vier stemmen, 

gewapend met een groene kaart en 

stemkastje voor ‘stemmingen over 

personen’. Dat is een grote verant-

woordelijkheid. In de afdeling is 

slechts heel zijdelings over de con-

gresstukken, de moties en de resolu-

ties gesproken. Handelen ‘naar be-

vind van zaken’ is dan het devies. 

Het weer was miezerig maar de 

sfeer in de ruimten van De Fabrique 

in Utrecht kan ik niet anders be-

stempelen dan zonnig. Naarmate de 

tijd vorderde bleek dat de zaal met 

grote meerderheid de voorstellen 

van het bestuur volgde. Een teken 

van eenheid. We mogen als partij 

tevreden zijn met een grote op-

komst, met goede inhoudelijke de-

batten. Ik ben trots op onze spre-

kers, van wie in het bijzonder Lode-

wijk Asscher een geweldig slotplei-

dooi hield op zaterdag. 

SCHUREN TEGEN HET 

PARTIJBESTUUR  

Aanvankelijk echter was ik teleurge-

steld. Ik miste vanuit de zaal passie. 

Ik miste prettig schuren tegen het 

bestuur en het presidium dat vrijwel 

onveranderlijk álle amendementen 

en moties afwees. Ik was teleurge-

steld omdat het rapport De bakens 

verzetten & de economie terug naar 

de mensen, nauwelijks serieuze 

bespreking kreeg. Het bestuur zegt 

ergens in een advies om een amen-

dement af te wijzen ‘dit is het meest 

vergaande rapport dat we als PvdA 

aannemen als het gaat om duur-

zaamheid en linkse invulling van 

werkgelegenheid’. Toch leek het 

alsof de fractie van de Tweede Ka-

mer het rapport amper serieus nam. 

De financieel woordvoerder in de 

kamer Henk Nijboer blonk uit door 

algemeenheden, technocratie en 

vooral: niet geloven in een nieuw en 

vooruitstrevend werkgelegenheids-

beleid dat koerst op internationaal 

niet meer dan 5% werkeloosheid 

omdat dat in zijn ogen financieel 

onhaalbaar zou zijn. De zaal hield 

zich stil. Zoals ook de zaal helemaal 

niets zei over de duurzaamheid. 

Ik was teleurgesteld omdat ik hoop-

te dat we een lijst voor de Eerste 

Kamer zouden samenstellen waar 

genoeg ervaring in bleef zitten, dus 

met  Ruud Koole op een verkiesbare 

plaats, en ik hoop te dat de zaal een 

halt toe zou roepen aan de markt-

werking in de zorg: de vrije artsen-

keuze ook voor lagere inkomens! U 

weet allen al hoe het op deze twee 

laatste onderwerpen is verlopen. 

Ruud Koole is niet op de lijst geko-

men en ook de motie die uitsprak 

dat we de verzekeringsmaatschap-

pijen niet de gezondheidszorg kun-

nen laten bepalen, werd afgewezen. 

Zoals Adri Duivesteijn zei: “je ziet dat 

we in een bestuursklem zitten”.  

OPTIMISME EN 

VERTROUWEN  

Maar het optimisme en vertrouwen 

kwam uit de bijdragen die uit de 

verdediging kwamen en die vooruit 

zagen – zelfs verder vooruit dan de 

komende Staten Verkiezingen, ver-

der vooruit dan deze regeerperiode. 

En hoe makkelijk is dat? Onze partij 

neemt als grote linkse middengroep- 

beweging in deze tijd op zich om de 

mega-operatie op het sociaal do-

mein door te voeren. En dat opdat 

ook voor generaties na ons hulp, 

zorg en pensioen gegarandeerd is. 
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BUITEN DE PUBLICITEIT 

Er stond veel op de agenda. Op ieder 

congres gebeurt zoveel dat de publi-

citeit niet haalt, maar waar velen 

werk en energie in hebben zitten dat 

ik graag een paar van die zaken met 

u deel. De internationale vertegen-

woordiging van de PvdA in PES- 

verband bijvoorbeeld. Vertegen-

woordigt het linkse geluid in interna-

tionaal verband en kent veel aanzien 

maar is onzichtbaar. Het Huishoude-

lijk Reglement: de basis voor hoe wij 

met elkaar omgaan (een uitstekend 

stuk werk) maar blijft onzichtbaar, 

want is niet sexy.  

Uit de agenda blijkt wel dat er nog 

véel meer gebeurt. Er worden twee 

dagen voor uitgetrokken, er verza-

melen zich zo’n 2.200 mensen, er 

worden 45 moties besproken, twee 

lijvige rapporten, er wordt gestemd 

over vertegenwoordigingen op vele, 

ook internationale niveaus, het one 

man one vote-systeem is aangeno-

men met een goede discussie over 

de nadelen daarvan. 

BASISINKOMEN 

ONDERZOEKEN 

Het congres heeft tot mijn genoegen 

afgedwongen dat er een onderzoek 

wordt ingesteld naar de mogelijkhe-

den van een basisinkomen. Door de 

moed en vasthoudendheid van Duij-

vestein ligt er dadelijk een goed 

wetsvoorstel voor de zorg – uitein-

delijk moet je minder presterende 

artsen of te veel declarerende art-

sen uitfilteren en blijft er de moge-

lijkheid om te kiezen. De eerste 

kamer bevat een macht aan talent 

en wijsheid, daar was ieder het over 

eens. Het rapport van Waarde geeft 

voor iedereen die zijn hart links 

heeft nieuwe koers ook voor een 

grotere linkse volksbeweging. Het 

rapport van Melkert geeft de koers 

aan als het gaat om werk, duur-

zaamheid en inkomensverdeling. 

Dus ga ik met opgeheven hoofd en 

vol vertrouwen de komende verkie-

zingstijd in. Ik wil dat de PvdA een 

grote inbreng heeft als er straks een 

nieuw belastingstelsel komt!! 

25 JANUARI 2015 

NIEUWJAARSSPEECH 

DOOR MARJAN VAN GIEZEN 

Beter laat dan nooit, zult u misschien 

gedacht hebben toen u de uitnodi-

ging ontving voor onze nieuwjaars-

bijeenkomst. Heb je de PvdA ook nog 

eens! Maar we doen dat natuurlijk 

niet voor niets. Twee goede redenen. 

Konden we eerst alle andere nieuw-

jaarsrecepties aflopen. En – belang-

rijker – we hadden het druk met de 

onderhandelingen voor een nieuw 

college . En nu wilt u natuurlijk horen 

hoe het daarmee staat. Ik kom er 

straks op terug. Want er is meer op 

de wereld dan onze lokale politiek, al 

lijkt het wel eens anders. 

TERUGBLIK OP EEN 

TURBULENT JAAR  

Eerst een terugblik. 2014 was een 

turbulent jaar. Ook een verdrietig 

jaar. De ramp met de MH17, de 

dodelijke steekpartij op het Corbulo-

college, het doodsteken van de 18-

jarige Leidschendamse Melissa. Het 

zijn gebeurtenissen die er diep heb-

ben ingehakt. Ik wil hier daarom 

nogmaals bij stilstaan. Gezinnen zijn 

uit elkaar gerukt, ook in onze ge-

meente. Mensen zijn met een heel 

andere beleving het nieuwe jaar in 

gegaan dan de meesten van ons 

hier. 

Ook politiek was het een bewogen 

jaar. Na een goede en leuke verkie-

zingscampagne, waarbij we tijdens 

de afscheidstournee van onze wet-

houder Gregor Rensen vele organi-

saties hebben bezocht, bleken we 

tijdens de Gemeenteraadsverkiezin-

gen toch afgerekend te zijn op nati-

onaal beleid. We verloren twee 

zetels en kwamen in de oppositie 

terecht. 

De nieuwe coalitie bleek minder 

stabiel dan zijzelf in elk geval hadden 

gedacht, en is na een half jaar ge-

struikeld over de Duivenvoorde-

corridor. Een terechte val, want een 

tekort van zo’n 20 miljoen euro op 

260 nog niet gebouwde woningen, 

vraagt om verantwoordelijkheid. Dit 

leidde tot een motie van wantrou-

wen richting wethouder Mijdam, die 

ook wij gesteund hebben. Ondanks 

onze waardering voor haar als wet-

houder. Voor haar een persoonlijk 

drama, voor ons een politieke nood-

zaak. Met 20 miljoen euro hadden 

we heel veel mooie dingen voor 

onze inwoners kunnen doen in onze 

gemeente. Nu heeft dit een diep gat 

in onze gemeentereserves geslagen. 

Na de verkiezingen moesten wij ook 

verder zonder onze populaire wet-

houder. Gregor Rensen was volgens 

ons de enige wethouder die bij 

vriend én vijand geliefd was. En niet 

alleen dat, tijdens onze afscheids-

tournee merkten we ook dat de hele 

gemeente Gregor kende. En dan 

bedoel ik ook echt: de hele gemeen-
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te. Loop je met hem een wijkcen-

trum binnen, wie krijgt er als eerste 

een kop koffie aangeboden? Gregor 

natuurlijk. Loop je op straat rode 

rozen uit te delen, ben je aan het 

eind van de straat, en wie ben je dan 

kwijt? Gregor, want die staat nog 

steeds te praten bij het eerste huis.  

Gregor is de tweede uit onze politie-

ke fractie die het mooie vak van 

burgemeester is ingegaan. Onze ex-

fractiegenoot Hans Wagner was 

hem in juni 2013 al voorgegaan toen 

hij benoemd werd tot burgemeester 

van Albrandswaard. Hans is inmid-

dels ook verhuisd naar deze ge-

meente maar vandaag speciaal voor 

de afdeling even terug in Leidschen-

dam-Voorburg. (Gregor en Hans 

kregen later tijdens deze bijeen-

komst door Marjan elk een af-

scheidscadeau aangeboden, red.).  

ZELFREDZAAMHEID VEREIST 

EEN VEILIG VANGNET 

2014 ligt achter ons, 2015 is net 

begonnen. Maar de lijn van 2014 zet 

zich voort. De aanslag op Charlie 

Hebdo laat zien dat we als politiek 

het gevoel van veiligheid, dat wij zo 

graag om ons heen hebben, onze 

inwoners niet meer te allen tijde 

kunnen bieden. Tegelijkertijd ver-

wachten we wel steeds meer van 

onze inwoners. Met de decentralisa-

tie van én bezuinigingen op de zorg, 

jeugdzorg en met de Participatiewet 

moeten ze nu veel meer zelf doen. 

Die zelfredzaamheid is voor de 

meesten geen probleem. Voor een 

aantal echter wel. En laten dat nu 

precies de meest kwetsbaren zijn. 

Die zien nu op twee manieren hun 

wereld wankelen. De veiligheid om 

hen heen neemt af, en het gevoel 

van veilig en vertrouwd thuis ook. 

Die onveiligheid wordt nog vergroot 

door de huidige economische situa-

tie. Een baan vinden is heel lastig, 

zeker voor kwetsbare mensen. Een 

baan houden soms ook, zeker nu de 

Participatiewet de WSW-banen 

afschaft.  

Hoe gaan we daar nu als samenle-

ving mee om? Van de PvdA ver-

wacht men natuurlijk de roep om 

terug te gaan naar de verzorgings-

staat. Dan moet ik sommigen van 

onze gasten teleurstellen. In de 

verzorgingsstaat wilde de burger 

zorg krijgen. Dat zag hij als een 

recht. De plichten die daartegenover 

staan, nl een eigen verantwoorde-

lijkheid om zo min mogelijk zorg 

nodig te hebben, die was uit het oog 

verloren. Het is goed dat we met zijn 

allen beseffen dat we deze weg in 

deze maatschappij en in deze eco-

nomie niet langer kunnen volhou-

den. Ik citeer Kim Putters, een zeer 

gewaardeerd PvdA-lid, die als direc-

teur SCP in nov 2013 de Wibautle-

zing hield, met als titel “De Verzor-

gingsstad”. Hij ziet de verzorgings-

stad als de moderne versie van de 

verzorgingsstaat: wel zorg voor el-

kaar, maar binnen de gemeenschap 

van de stad, dus met elkaar, als 

gemeente, organisaties en inwoners. 

Ik citeer: “In de verzorgingsstad gaat 

het om zelfredzaamheid en mee-

doen via combinaties van zorgen, 

werken en wonen. Dat vraagt om 

een andere manier van denken over 

solidariteit dan in scherp afgeba-

kende rechten.“ 

En dat is precies waar wij als politiek 

bestuur voor staan. Ook in onze 

gemeente. Ervoor zorgen dat men-

sen zich veilig voelen, thuis en op 

straat. Dat mensen zich veilig ge-

noeg voelen om mee te dúrven 

doen. Het gaat om de beide elemen-

ten zelfredzaamheid en meedoen, 

het een kan in onze ogen niet zon-

der het ander. Het gaat om een 

andere manier van denken over 

verzorging: niet meer alleen in rech-

ten maar ook in plichten. Het gaat 

om een andere manier van solidari-

teit: meehelpen om anderen zoveel 

mogelijk zelfredzaam te laten blij-

ven, in plaats van te ontzorgen. 

Alleen dan hebben we als overheid 

een antwoord op de wankele wereld 

qua veiligheid en economie. Veilig-

heid leidt tot zeker voelen. Zeker 

voelen leidt tot durven meedoen. En 

meedoen leidt tot solidariteit, in de 

moderne zin van het woord. 

Natuurlijk vraagt dit alles wel een 

vangnet. Er zullen altijd mensen zijn 

die géén sociaal netwerk hebben. 

Geen familie,wonen in een anonie-

me buurt, een beperking die werken 

en meedoen wel heel moeilijk 

maakt. Voor deze mensen moet de 

gemeente een vangnet bieden. Mar-

tin van Rijn zei het heel treffend 

vorig weekend op het PvdA-congres: 

“we laten niemand los!” We moeten 

er zijn voor die mensen die het écht 

niet redden. Iemand die zorg nodig 

heeft, moet dat kunnen krijgen. 

Klaar! 

MEEPRATEN, MEEDOEN 

Ik kom terug op de politieke situatie 

in onze gemeente. Dit is namelijk 

precies waar wij als PvdA op inzet-

ten. We hebben ‘ja’ gezegd op de 

vraag of we aan de onderhande-

lingstafel wilden komen. We hebben 

‘ja’ gezegd, in het besef dat de fi-
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nanciële bijdragen vanuit het Rijk 

lager en de verantwoordelijkheden 

voor de gemeente groter worden. 

We zeggen ‘ja’ op het nemen van 

verantwoordelijkheid voor een goed 

bestuur van onze gemeente. Omdat 

we dan méépraten over hoe we 

onze inwoners zich in deze turbulen-

te tijden veilig kunnen laten voelen 

in onze gemeente. Een goed woon- 

en leefklimaat, goede voorzieningen, 

goed onderwijs, goede huisvesting 

maar ook: goede zorg. Meepraten 

over hoe we de beide elementen 

zelfredzaamheid en ‘meedoen’ niet 

los laten, maar ze gezamenlijk als 

uitgangspunt nemen voor goede 

zorg in onze gemeente.  

Met die verantwoordelijkheid zitten 

we mee aan tafel. En die verant-

woordelijkheid voelen we óók bij de 

andere partijen. Wij zijn dan ook 

positief gestemd dat we er op korte 

termijn uit zijn. En dat er dan een 

goed doordacht collegeprogramma 

ligt waarin we de goede balans ge-

vonden hebben tussen onze ver-

antwoordelijkheid voor veel taken 

en de zelfredzaamheid van onze 

inwoners. We gaan niet over één 

nacht ijs. De witte rook komt pas als 

er een écht goed programma ligt. U 

moet dus nog heel even geduld 

hebben… 

Lieve mensen, ik rond af. We zijn het 

nieuwe jaar niet bepaald rustig ge-

start. Charlie Hebdo, Duivenvoorde-

corridor, de onderhandelingen en de 

Raadsenquête. Er valt hierover nog 

heel veel te zeggen – en stiekem 

denk ik dat een aantal van onze 

gasten hier vooral is om te horen 

wat de PvdA allemaal zou gaan ver-

klappen. Helaas, ik durf te zeggen 

dat we er met zijn allen op dezelfde 

manier inzitten. De zorg voor onze 

gemeente en onze inwoners staat 

voorop. En dat is ook precies de 

reden waarom ik denk dat we bin-

nenkort met trots een nieuw colle-

geprogramma kunnen presenteren. 

De PvdA-fractie hoopt ook dán op 

uw applaus te mogen rekenen.  

Ik sluit af met nogmaals een citaat 

van Kim Putters: “Het moet in de 

verzorgingsstad gaan over het ver-

groten van kwaliteit van leven, ge-

zondheidswinst en welbevinden”. 

Laat dat ons doel zijn voor Leids-

chendam-Voorburg! 

VAN HET BESTUUR 

EXTRA ALV 29 JANUARI 

VERVOLG VAN VOORPAGINA 

Aangezien onze andere onderhande-

laar Marjan van Giezen voor haar 

werk elders verbleef, was het aan 

Delroy Blokland om de uitkomsten 

te presenteren en vragen te beant-

woorden.  

Ten opzichte van het oude pro-

gramma (nog met de VVD) zijn 

speerpunten vervallen als belasting-

verlaging en inzet op acquisitie van 

bedrijven en toerisme, bijvoorbeeld 

met aanlegsteigers voor de plezier-

vaart. Het nieuwe college blijft wel 

streven naar lastenbeperking (de 

lokale belastingtarieven zijn regio-

naal gezien al laag), maar niet als dat 

in onze gemeente verdere bezuini-

gingen – bijvoorbeeld op thuiszorg 

of buurtwerk – vereist. 

Uitgangspunt van het vorige college 

dat in 2014 zonder de PvdA en GL 

aantrad was dat zorgkosten voor 

jong en oud hoe dan ook binnen de 

door het Rijk verstrekte gedecentra-

liseerde budget moesten blijven. Nu 

wordt het mogelijk dat er bij knel-

punten middelen worden gezocht. 

De vier partijen dragen een college 

met vier wethouders voor: naast de 

zittende wethouders Frank Rozen-

berg (GBLV) en Saskia Bruines (D66) 

maken Floor Kist (GL) en Nadine 

Stemerdink (PvdA, met in haar por-

tefeuille o.a. werkgelegenheid jon-

geren, sport, openbare ruimte, wijk- 

en buurtgericht werken en Leidsen-

hage) daar deel van uit. De twee 

nieuwelingen krijgen een 80% (0,8 

fte) aanstelling maar hebben in het 

college evenveel stem als de twee 

zittende wethouders.  

UNANIEM AKKOORD 

De afdelingsvergadering heeft una-

niem ingestemd met het voorgeleg-

de akkoord, de beide onderhande-

laars Marjan van giezen en Delroy 

Blokland bedankt voor hun inzet en 

beoogd wethouder Nadine Stemer-

dink veel succes gewenst. Als ook de 

andere drie partijen het akkoord 

ondertekenen zal op 9 februari de 

installatie van het nieuwe college 

van BenW plaatsvinden.  

NOOT VAN HET BESTUUR 
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Alle contributie betalende leden van 

de afdeling hebben we in de week 

voorafgaand aan deze extra ALV 

ofwel een e-mail gezonden, ofwel 

(indien geen e-mailadres bekend is 

bij de PvdA) een uitnodiging per 

brief. Heeft u geen van beide ont-

vangen, ga dan a.u.b. na op de web-

site nu.pvda.nl onder ‘Mijn PvdA’ of 

uw adressen correct zijn vermeld en 

neemt u indien nodig contact met 

ons op (via Jac Wolters, ledenzaken).  

De reguliere voorjaarsvergadering 

(waar we onder andere de jaarreke-

ning over 2014 vaststellen) vindt 

plaats op maandag 23 maart a.s. 

BERICHTEN UIT HET GEWEST 

START CAMPAGNE STATEN 

EN WATERSCHAPPEN 

DOOR RON HILLEBRAND, 

LIJSTTREKKER PROVINCIALE 

STATEN ZUID-HOLLAND 

Eens in de vier jaar staat het werk 

van onze provincies in de schijnwer-

pers. Dan wordt terecht de vraag 

gesteld wat die voor de burgers 

(kunnen) betekenen. Niet iedereen 

volgt de provinciale politiek op de 

voet. Dat is onterecht. Provincies 

hebben iets in de melk te brokkelen - 

over de economie, de verdeling van 

de ruimte, de natuur en het vervoer 

om de belangrijkste te noemen. Dat 

raakt iedereen. De verkiezingen van 

18 maart gaan over de politieke 

keuzes in de komende vier jaar. Die 

zijn niet neutraal maar gekleurd. In 

ons geval natuurlijk zo rood moge-

lijk. In ons verkiezingsprogramma 

‘Aan de slag’ hebben we neergezet 

hoe we dat willen gaan doen. 

MEER EN BETERE BANEN 

Meer en betere banen is onze be-

langrijkste prioriteit. Daartoe kan en 

moet Zuid Holland profiteren van 

zijn sterke internationale positie. De 

provincie moet ook zorgen voor 

eerlijker werk en geeft zelf het goe-

de voorbeeld door schoonmakers, 

beveiligers, chauffeurs en personeel 

in de catering in vaste dienst te 

nemen. Wij willen dat ondernemers 

die zich niet schuldig maken aan 

uitbuiting een voorkeursbehandeling 

krijgen. 

MEER RUIMTE VOOR 

OPENBAAR VERVOER, 

FIETSERS EN WANDELAARS 

Beter openbaar vervoer, meer ruim-

te voor de fiets , voor wandelen en 

ontspannen horen prioriteit te krij-

gen. Binnen vier jaar moet er bij alle 

knooppunten voldoende gelegen-

heid tot veilig stallen van fietsen zijn. 

Stadsbewoners krijgen gemakkelij-

ker toegang tot de buitenruimte met 

betere fietsroutes. 

GROENERE NATUUR EN 

ENERGIE 

De natuur is van ons allemaal en 

moet voor iedereen toegankelijk 

zijn. De natuur (de soorten en de 

bijzondere plekken) moet be-

schermd worden. Wij willen dat er 

geïnvesteerd wordt in een goed 

natuurnetwerk en betere verbindin-

gen tussen de natuurgebieden van 

Zuid Holland. Een groenere provin-

cie stapt over op groene energie ter 

vervanging van het gebruik van 

fossiele brandstoffen. Meer bespa-

ren bijvoorbeeld krijgt de voorkeur 

boven het winnen van schaliegas. 

Verdere verduurzaming van de land- 

en tuinbouw - een technisch zeer 

innovatieve sector - krijgt optimale 

steun van de provincie. 

Dit is in het kort waar we mee aan 

de slag willen gaan. U kunt het uit-

gebreider terugvinden in ons verkie-

zingsprogramma op onze website: 

www.pvdazuidholland.nl tijdens de 

verkiezingscampagne én daarna op 

www.twitter.com/pvdazdh en 

www.facebook.com/pvdazh. 

Keuze genoeg voor Zuid Holland. Er 

valt iets kiezen op 18 maart. En 

vergeet niet dat we in feite drie keer 

mogen stemmen. Voor de provincie, 

voor de waterschappen en – indirect 

– voor de samenstelling van de Eer-

ste Kamer. Laat die kans niet lopen 

en laten we Zuid-Holland zo rood 

mogelijk kleuren. 

KIES DE KLEUR VAN JE HART  

Op Valentijnsdag, zaterdag 14 fe-

bruari, organiseren we samen met 

de afdeling Den Haag, de aftrap van 

de Provinciale en Waterschapsver-

kiezingen in Theater De Vaillant in 

Den Haag. Het thema van de dag is 

‘kies de kleur van je hart’. We zijn 

bijzonder verheugd dat we Jetta 

Klijnsma als onze gast mogen ont-

vangen. Het programma zal bestaan 

uit een werkbezoek, canvassen en 

een borrel in theater De Vaillant. 

WAAR EN WANNEER  

Datum: zaterdag 14 februari 2015 

Tijd: 13.00 uur – 18.00 uur 

Locatie: Theater De Vaillant, Hob-

bemastraat 120, Den Haag 

http://www.pvdazuidholland.nl/
http://www.twitter.com/pvdazdh
http://www.facebook.com/pvdazh

