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LEDENBLAD VAN DE PVDA-AFDELING LEIDSCHENDAM-VOORBURG, NR 2, JAARGANG 2015 

VOL ENERGIE AAN SLAG MET UITVOERING NIEUW COALITIEAKKOORD 

DOOR MARJAN VAN GIEZEN, FRACTIEVOORZITTER GEMEENTERAAD 

De PvdA Leidschendam-Voorburg is trots op het nieuwe coalitieakkoord, dat op 4 februari is 

gepresenteerd door de coalitiepartijen GBLV, D66, PvdA en GL. De punten die voor de PvdA 

belangrijk zijn, hebben een goede plek gekregen in het coalitieakkoord. Grote zorg van de 

PvdA bij het vorige coalitieakkoord was de strikte financiering van de zorg en jeugdzorg. In 

het nieuwe coalitieakkoord hebben partijen daarom duidelijk afgesproken dat inwoners, die 

zorg nodig hebben, deze ook krijgen. Als voor deze mensen knelpunten ontstaan, zal de ge-

meente een vangnet bieden. Een belangrijke wens van de PvdA krijgt hiermee invulling! 

De toenemende jeugdwerkloosheid is een zorg van de PvdA. Niet voor niets heeft de PvdA 

hierover vorig jaar een druk bezochte thema-avond gehouden. We zijn blij dat jeugdwerkge-

legenheid nu een belangrijk speerpunt wordt voor het Platform Economie, Onderwijs en 

Arbeidsmarkt. 

De PvdA wil buslijn 47 graag behouden en heeft zich hiervoor samen met CDA en D66 steeds 

ingespannen. Met deze busdienst die door vrijwillige chauffeurs wordt gereden, kunnen 

inwoners uit Leidschendam-Zuid toch met (een vorm van ) openbaar vervoer de deur uit. 

Vooral voor en door ouderen wordt deze busdienst zeer gewaardeerd. Gelukkig heeft het 

behoud van buslijn 47 een plek gekregen in dit coalitieakkoord. 

De PvdA vindt de lokale economie van groot belang voor onze gemeente en voor de leef-

baarheid van winkelgebieden. Door een integrale economische agenda op te stellen voor 

economie, recreatie, toerisme, cultuur en evenementen kunnen we onze gemeente aan-

trekkelijker maken voor onze inwoners en mensen van buiten. We gaan hiervoor samen met 

alle ondernemers, ook de sociale en culturele ondernemers, aan de slag. 

In 2013 heeft de PvdA een motie ingediend over het initiatief ‘De Buurt Bestuurt’. Hierbij 

kunnen inwoners zelf ideeën indienen en uitvoeren als het gaat om zaken in hun eigen wijk 

of buurt. Met het nieuwe college heeft buurt- en wijkgericht werken nu ook een plaats in het 

coalitieakkoord heeft buurt- en wijkgericht werken nu een eigen plaats gekregen in het coali-

tieakkoord. We gaan initiatieven vanuit de inwoners graag ondersteunen! 

 

  

 

Namens de PvdA wordt Nadine Stemerdink voorgedragen als wethouder. Nadine zit al ruim 

 

 

DE ROOIE R@KKER 
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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 

Trekker: Jacob Zuurmond 

Laan van Nieuw Oosteinde 404, 

2274 GJ Vbg, tel. 06-37331356,  

e-mail: jzuurmondsr@hotmail.com 

Verdere leden: Cemil Altay, Marjan 

van Giezen, Maarten Oosschot en 

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 

WETHOUDER 

Nadine Stemerdink  

Koningin Julianalaan.126,  

2274 JM Vbg; tel. 3179588;  

e-mail: n.stemerdink2  

@leidschendam-voorburg.nl 

Portefeuille: Werk en inkomen, incl. 

DSW, jeugdwerkgelegenheid; Sport; 

Buurt- en wijkgericht werken; 

Openbare ruimte; Project Leidsen-

hage. 3e locoburgemeester. 

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 

 

Cemil Cenk Altay  

De Haar 134, 2261 XZ Ldm; tel. 06 24 

297 893; e-mail: cemilcenk@live.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  

Leden 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 afgevaardigde namens 

de afdeling: André Rodenburg (plus 

vacature).  
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BERICHT VAN DE 

RAADSFRACTIE 

RAADSFLITS  

DOOR MARJAN VAN GIEZEN, 

FRACTIEVOORZITTER  

De fractie heeft weer een roerige tijd 

achter de rug. Waren we net ge-

wend aan onze oppositierol, begon-

nen we die stiekem zelfs wel een 

beetje leuk te vinden, komen we 

toch weer in 

de coalitie 

terecht! De 

aanleiding 

hiervoor 

was natuur-

lijk niet zo 

leuk (het 

aftreden 

van wet-

houder Mijdam), maar het feit dat 

we een wethouder konden leveren 

en mee konden praten over een 

aangepast collegeprogramma was 

natuurlijk een onverwachte meeval-

ler.  

Na vijf weken intensief onderhande-

len en na een positief besluit van 

onze Ledenvergadering, kon ik begin 

februari mijn handtekening zetten 

onder het collegeakkoord. En werd 

Nadine Stemerdink wethouder voor 

de PvdA, met in haar portefeuille 

onder andere Werk & Inkomen, 

buurt- en wijkgericht werken, Sport, 

Openbaar Gebied en Leidsenhage. 

Een mooie portefeuille waarmee 

Nadine flink de 'straat' op kan, pre-

cies wat we graag willen. In de frac-

tie werd Nadine opgevolgd door 

Cemil Altay, die ook in de vorige 

periode Raadslid was. 

Inmiddels zijn we twee maanden 

verder. De nieuwe rol in de coalitie 

voelt goed, het is prettig samenwer-

ken met Gemeentebelangen (GBLV), 

D66 en Groenlinks. Het nieuwe col-

legeprogramma wordt nu ingevuld 

en het wordt in elk geval heel con-

creet! Ook Nadine doet het prima 

als wethouder. Haar eerste wapen-

feiten zijn al binnen: een burgeriniti-

atief van de Agrippinastraat is be-

loond: er komen ‘hanging baskets’. 

Er komt een zebrapad bij Vlieterho-

ve in het Damcentrum, het bestem-

mingsplan Leidsenhage is ter inzage 

gelegd en er lijkt ook een oplossing 

in beeld voor het clubhuis van Catch 

honkbal. 

Toch komen de spannendste maan-

den er nu aan. Het eindrapport van 

de Raadsenquête Duivenvoorde-

corridor (het onderzoek naar de 18 

miljoen euro verlies) komt eind juni 

in de Raad aan de orde. Een lak-

moesproef voor het nieuwe college! 

 Maar er staat nog veel meer op de 

agenda tussen nu en de zomerva-

kantie. Onder andere de besluitvor-

ming over het bestemmingsplan 

Leidsenhage, het ontwerp voor de 

ontwikkeling Klein Plaspoelpolder, 

het nieuwe Collegeprogramma, de 

Voorjaarsnota en concept-begroting 

2016. Een belangrijk moment dus, 

ook voor de PvdA. Want onze wen-

sen in het Collegeprogramma moe-

ten nog wel vertaling krijgen. Zo 

willen we hoe dan ook bij de begro-

ting 2016 geld vinden voor behoud 

van buslijn 47, dat ouderen in en 

naar Damcentrum en Leidsenhage 

vervoert. En een programma voor 

de aanpak van jeugdwerkloosheid 

en voor buurtgericht werken. Want 

alleen mooie woorden in een colle-

geprogramma, daaraan hebben we 

niets... 

Gelukkig is de sfeer zowel in het 

college als in de coalitie erg goed en 

kan de PvdA ook met de oppositie-

partijen nog steeds door een deur. 

Wij blijven dus op positieve wijze 

politiek bedrijven, in de Raad maar 

vooral daarbuiten! 

VAN HET BESTUUR 

VERSLAG ALV 23 MAART 

DOOR ANDRÉ RODENBURG 

Deze ledenvergadering werd geo-

pend met een herdenking van ons 

tot op hoge leeftijd zeer trouwe en 

actieve lid Riek Heuperman. Verder-

op in deze Rooie Rakker vindt u een 

‘in memoriam’ door Marjan van 

Giezen. 

HUISHOUDELIJKE AGENDA 

Op de agenda in het ‘huishoudelijke’ 

gedeelte stond het financieel jaar-

verslag door penningmeester Jac 

Wolters. Dit werd op voordracht van 

de kascontrolecommissie (Henk 

Lantinga en Arjan Vermeulen) vast-

gesteld.  

Het jaarverslag gaf aanleiding onze 

grootste jaarlijkse kostenpost buiten 

de verkiezingscampagnes opnieuw 

te bezien: dat is deze nieuwsbrief. 

Advertentie-inkomsten zijn  door de 

economische situatie weggevallen 

en het fractiebudget verminderd.  

De meeste leden beschikken tegen-

woordig over internet thuis en het is 

ook niet meer verplicht uitnodigin-
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gen zoals voor ALV’s per post te 

verzenden. Dit overwegende werd 

met algemene stemmen besloten de 

Rooie Rakker voortaan als digitale 

nieuwsbrief uit te brengen. Slechts 

de (15 à 20) leden waarvan we nog 

geen e-mail-adres hebben krijgen 

een papieren versie thuisbezorgd.   

Arnout Brussaard legt zijn rol als 

gewestelijk afgevaardigde neer. Er 

is dus (naast André Rodenburg, die 

doorgaat) een vacature vanaf juni. 

De werkzaamheden komen neer op 

het bijwonen van een gewestverga-

dering (eens per kwartaal op zater-

dagochtend, waar je partijgenoten 

uit de regio ontmoet), het meeden-

ken en besluiten over programma-

punten en kandidaten in het bestuur 

van provincie en waterschappen.  

POLITIEKE ONDERWERPEN 

In het politieke 

gedeelte gaf 

Delroy Blokland 

een overzicht 

van de actuali-

teiten: het plan 

van aanpak 

voor de enquê-

te naar de Duivenvoorde-corridor is 

goedgekeurd, in juli volgt een open-

baar debat in de Raad. 

Begin maart is de Cultuurvisie ge-

presenteerd aan betrokkenen. 

Hoofdpunten zijn erfgoed, toerisme 

en economie. De leden merkten op 

dat er al een ‘gelikte brochure’ is 

gemaakt, terwijl de visie zelf nog 

door de Raad moet worden vastge-

steld. Het verhaal lijkt vooral gericht 

op een volwassen, autochtoon pu-

bliek. Is er niet meer mogelijk en 

nodig, zoals de rol van de Openbare 

Bibliotheek?  Cultuur is als discus-

sieonderwerp voor een themabij-

eenkomst aangemerkt.  

Voor het voortbestaan van Bus 47 is 

geregeld dat er al voor de volgende 

begrotingstermijn geld beschikbaar 

is. Wethouder Kist heeft dat beves-

tigd. Daarna moet een structurele 

oplossing worden gevonden.  

Onze gemeente maakt inmiddels 

deel uit van de Metropoolregio 

Rotterdam-Den Haag. Deze gaat 

nog wel  over vervoer en economie, 

maar per saldo over minder onder-

werpen dan het opgeheven Stads-

gewest Haaglanden.  

Er zijn weinig klachten over de de-

centralisaties, maar wellicht ligt dat 

eraan dat veel beslissingen in de 

GGZ nog zijn uitgesteld. Een soepele 

invoering vereist ook een ‘ontkoker-

de’ instelling van de ambtenaren om 

te voorkomen dat mensen van het 

kastje naar de muur worden ge-

stuurd. Er wordt nog opvallend wei-

nig gebruik gemaakt van faciliteiten 

voor herkeuring WaJong’ers en 

eigen bijdrage in de thuiszorg.  

Nadine Stemerdink heeft als nieuwe 

wethouder een goede sfeer aange-

troffen in het 

college van 

BenW en het 

ambtenaren-

apparaat, met 

de bereidheid 

elkaar over en 

weer te helpen. 

Naast ‘grote’ 

onderwerpen als werk en inkomen, 

aanpak jeugdwerkloosheid en Leid-

senhage bevat haar portefeuille 

soms ook ‘kleine’ zaken als verplaat-

sing van de ingang van een speel-

tuin. 

Jacob Zuur-

mond vroeg ten 

slotte aandacht 

voor ons Wij-

ken- en Om-

budsteam. We 

willen daarmee 

iets toevoegen 

aan de gemeentelijke buurtaanpak, 

door ‘spreekuur’ te houden in de 

wijkcentra (zover nog aanwezig) en 

ook de ‘ongemakkelijke’ gesprekken 

met bewoners aan te gaan. Niet 

alleen over ‘klein leed’ als losliggen-

de  stoeptegels en hondepoep op de 

stoep, maar ook over integratie en 

discriminatie.  

BERICHTEN UIT HET GEWEST 

UITSLAGEN VERKIEZING 

PROVINCIALE STATEN EN 

WATERSCHAPPEN 

ZUIDHOLLAND.PVDA.NL 

De kiesraad heeft op 23 maart de 

definitieve uitslag van de verkiezin-

gen vastgesteld. In de provincie Zuid-

Holland moet de Partij van de Arbeid 

een verlies incasseren. De PvdA komt 

daarmee in plaats van met 10 nog 

maar met 5 zetels terug in Provincia-

le Staten van Zuid-Holland.  

Ron Hillebrand, lijsttrekker en nu 

opnieuw fractievoorzitter in Provin-

ciale Staten: “uiteraard betreuren 

wij dit zetelverlies. We hebben ver-
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loren, maar zullen ons de komende 

periode vol energie blijven inzetten 

voor meer banen in onze provincie, 

bereikbare steden en gezonde na-

tuur. Als lijsttrekker van de Partij van 

de Arbeid kijk ik ondanks het verlies, 

terug op een mooie en inspirerende 

campagne. Enthousiaste vrijwilligers 

gingen in gesprek met duizenden 

mensen op straat en aan de deuren. 

Op internet lazen meer dan een half 

miljoen mensen over plannen van 

de PvdA voor Zuid-Holland.  

Ik dank alle campagnemedewerkers, 

lokale campagnecoördinatoren en 

social media specialisten voor hun 

inzet. Maatschappelijke organisaties 

als Erfgoedhuis, Sportservice Zuid-

Holland en VNO NCW West dank ik 

voor hun inspiratie en frisse blik. En 

mijn bijzondere dank gaat uit naar 

alle vrijwilligers. Zij zijn onze ogen in 

de steden en dorpen van Zuid-

Holland. Met hen willen wij de ko-

mende periode graag aan de slag om 

het fundament van onze partij ver-

der te versterken.” 

Ron Hillebrand (uit Leiden) is inmid-

dels herkozen tot fractievoorzitter. 

Naast hem zijn de nummers 2 tot en 

met 5 van de lijst gekozen in Provin-

ciale Staten: Anne Koning (Delft), 

Metin Celik (Rotterdam), Naomie 

Matil (Zoetermeer) en Willem Min-

derhout (Den Haag). De beide kan-

didaten uit Leidschendam-Voorburg, 

Annelies Pilon (8) en Martin Loose 

(12), hebben het dus niet gehaald.  

De PvdA-fractie in het Hoogheem-

raadschap Rijnland (waar grote 

delen van Leidschendam onder 

vallen) heeft haar 3 zetels behouden 

in de Algemene Vergadering. Er 

waren 21 zetels te verdelen onder 

de deelnemende parttijen, naast de 

‘geborgde’ zetels voor boeren en 

bedrijven. Jeroen Haan is ons kandi-

daat-collegelid voor een coalitie van 

VVD, CDA, Geborgd Ongebouwd, 

Water Natuurlijk en de PvdA. 

In Hoogheemraadschap Delfland 

(waaronder Voorburg en delen van 

Leidschendam) is de PvdA terugge-

gaan van 4 naar 3 van de 21 zetels. 

Lijsttrekker en fractievoorzitter Leon 

Hombergen meldt: “tot teleurstel-

ling van de PvdA-fractie heeft de 

informateur voorgesteld een coalitie 

verder te onderzoeken waar de 

PvdA niet bij hoort, namelijk van de 

twee winnaars van de verkiezingen 

VVD, AWP Delfland samen met be-

drijfsgebouwd/ongebouwd, CDA en 

Water Natuurlijk. De informateur 

heeft ons principe van ‘sterkste 

schouders, zwaarste lasten’ als be-

langrijk verschilpunt aangemerkt tot 

de aanbevolen coalitie. We wachten 

nu het verloop van de onderhande-

lingen en de inhoud van het coalitie-

akkoord af.” 

VACATURES 

GEWESTBESTUUR 

DOOR JAN BARENDREGT, 

SECR. GEWESTBESTUUR. 

Een aantal bestuursleden zal na de 

gewestelijke vergadering van 27 juni 

2015 niet terugkeren. Aftredend zijn 

een tweetal bestuursleden en de 

secretaris. 

Om in die vacatures te voorzien 

heeft de gewestvergadering ermee 

ingestemd, op voorstel van het be-

stuur een kleine commissie in te 

stellen, bestaande uit de voorzitter 

(Jan Marinus Wiersma), de secreta-

ris (Jan Barendregt), de tweede 

voorzitter van de afdeling Rotter-

dam (Marjolein van Nieuwdorp) en 

de oud-voorzitter van de afdeling 

Den Haag (Ali Rabarison). 

Bij de vorige bestuursverkiezing 

bestond de selectiecommissie ge-

heel uit leden die geen zitting had-

den in het gewestelijk bestuur. Hier-

door was er weinig voeling met het 

werk van het “oude” bestuur en dat 

was niet goed voor de continuïteit. 

Gegadigden voor het gewestbestuur 

kunnen zich melden bij Gewestelijk 

Secretaris, Jan Barendregt,  

tel.: 010-4743705, e-mail: 

j.barendregtvlaardingen@planet.nl 

COLUMN 

GEGRAAI 

DOOR MICHEL V.D. HOLST 

Het ziet er naar uit, dat het weer 

goed gaat met onze economie. Nu 

zullen velen zeggen, ik merk er nog 

helemaal 

niets van, 

maar uit alle 

cijfers blijkt, 

dat het ein-

delijk de 

goede kant 

opgaat. Zo 

ook voor de 

bestuurders van banken en grote 

bedrijven. Immers deze mensen 

krijgen er zowaar loon bij. Dit heb-

ben ze verdiend, vinden ze zelf.  

mailto:j.barendregtvlaardingen@planet.nl
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Echter – ik vraag mij toch af waarom 

de werknemers tot op heden een 

nullijn moeten aanhouden. Verdie-

nen deze werknemers dan inmiddels 

geen salarisverhoging? 

Er wordt hard gewerkt door de 

meeste werknemers. Zij zorgen 

ervoor, dat bedrijven een goed re-

sultaat halen. Zij zorgen ervoor, dat 

er goede omzetten worden ge-

draaid. Zij zorgen ervoor, dat een 

directeur succesvol lijkt. Zij zorgen 

ervoor, dat daardoor de economie 

goed kan draaien. Maar wanneer 

het even minder gaat met de eco-

nomie, zijn de werknemers het eer-

ste slachtoffer. Dan worden de 

werknemers met massa’s ontslagen. 

Dan zijn de werknemers ineens niet 

meer welkom. Dan krijgen werkne-

mers alleen nog maar een uitkering 

en in het ergste geval moet er salaris 

worden ingeleverd. Indien werkne-

mers weer worden aangenomen 

tijdens een crisis, mogen ze zelfs 

alleen maar minder verdienen. En de 

directeuren? Die krijgen er wederom 

loon bij, ten koste van diezelfde 

werknemers. Het lijkt op ongelijke 

behandeling. 

Maar inmiddels gaat het dus ‘goed’ 

met de economie. Veel werknemers 

zijn nog steeds op zoek naar een 

baan. Veel werknemers zijn nog 

steeds werkloos. En de rest staat 

nog steeds op een nullijn of moeten 

nog steeds salaris inleveren. De 

werkgevers daarentegen krijgen er 

loon bij, terwijl ze weigeren een 

fatsoenlijke CAO af te sluiten. En 

hoelang deze situatie nog voort-

duurt is zeer onzeker. Hoezo “het 

gaat goed met de economie”? 

POLITIEKE AGENDA 

APRIL 2015 

Di 7 raadsvergadering 

Za 11 Politieke Ledenraad, NBC 

Nieuwegein  

Di 14 Open Raadhuisavond 

Za 18 Stadsconferentie Den Haag 

Ma 20 Economie in Europa, Dudok 

Di 21 hamerstukken gemeenteraad  

Do 23 fractievergadering commissies 

Di 28 raadscie Openbaar Gebied 

Do 30 raadscie Maatschappelijke 

Aangelegenheden 

MEI 2015 

Vr 1 viering Dag van de Arbeid  

in Den Haag en Leiden  

Di 19 raadscie Algemene Zaken 

Do 21 fractievergadering voor raad 

Di 26 raadsvergadering  

Bijeenkomsten van fractie, commis-

sies en gemeenteraad beginnen om 

19.30 uur in raadhuis SwaenSteyn, 

Herenstraat 72 Vbg.  

ACTIVITEITEN 

POLITIEKE LEDENRAAD 

(NIEUWEGEIN) 

Tijdens de Politieke Ledenraad op 

zaterdag 11 april in het NBC Con-

grescentrum in Nieuwegein blikken 

we met elkaar terug op de campag-

ne: wat ging er goed en wat kan er 

beter. Hierover kan je met verte-

genwoordigers van jouw gewest 

en/of waterschap in gesprek gaan 

en hen van adviezen voorzien. 

WAAR EN WANNEER 

Datum en tijd: zaterdag 11 april 

2015, van 13:30 tot 17.00 uur, in-

loop vanaf 13.00 uur. Locatie: NBC, 

Blokhoeve 1, Nieuwegein.  

Kinderopvang is aanwezig 

Je kunt reserveren via de reserveer-

lijn van de PvdA: 020-5512155. Voor 

aanmelding heb je het nummer van 

deze bijeenkomst nodig: 5890. Houd 

ook je relatienummer en postcode 

bij de hand. Als je geen relatienum-

mer hebt, word je doorverbonden 

met een van onze medewerkers van 

de Ledenadministratie (tijdens kan-

tooruren). 

18 APRIL, DEN HAAG 

STADSCONFERENTIE: SAMEN 

ZORGEN VOOR DEN HAAG 

In de lokale zorg verandert vanaf dit 

jaar veel. Om welke veranderingen 

gaat het, wie hebben er mee te ma-

ken en op welke manier zorgen wij 

er samen voor dat de veranderingen 

toch sociaal-democratisch blijven? 

Daarover gaat dit jaar de jaarlijkse 

Stadsconferentie van de PvdA Den 

Haag. 

Deze Stadsconferentie vindt plaats 

in buurt- en kerkhuis De Bethel. Dit 

is een buurthuis in het Valkenbos-

kwartier, dat tevens als welzijnsor-

gaan functioneert.  

De medewerkers van De Bethel 

vertellen je op de dag zelf graag 

meer inspirerende verhalen over 

hun werk. Daarnaast zijn er vele 

workshops zoals: meekijken en pra-

ten met de wijkverpleegkundigen, 

een bezoek brengen aan een zorg-
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tuin, praten over de jeugdzorg, na-

denken over de woonvoorzieningen 

voor ouderen, maar ook gezond 

koken met onze eigen wethouder 

Rabin Baldewsingh. 

Een stadsconferentie is geen stads-

conferentie zonder bekende PvdA-

ers. Ze komen langs om een inspire-

rend verhaal te vertellen en met de 

leden te praten over de zorg en wat 

daarbij komt kijken. Zo zal de stads-

conferentie dit jaar worden geopend 

door onze staatssecretaris Martin 

van Rijn. 

PROGRAMMA 

12.00 uur – Inloop met koffie en 

broodjes 

13.00 uur – Opening Stadsconferen-

tie en welkomstwoord, onder leiding 

van dagvoorzitter Marco Florijn 

13.15 uur – Toespraak door staats-

secretaris VWS Martin van Rijn 

13.45 uur – Instructie voor de work-

shops en verplaatsing 

14.00 uur – Start workshops 

1: Achter de schermen buurthuis 

2: Discussie over de jeugdzorg  

3: Discussie wonen voor ouderen 

4: Discussie gezond zijn in Den Haag 

5: Op pad met wijkverpleegkundige 

6: Op pad naar een zorgtuin 

7: Koken voor het buurthuis met 

wethouder Rabin Baldewsingh 

15.30 uur – Einde workshops en 

verplaatsing 

15.45 uur – Plenaire terugkoppeling 

uit workshops 

16.10 uur – Verrassing 

16.30 uur – Afscheid Haagse oud-

wethouder Marnix Norder  

17.00 uur – Afsluiting Stadsconfe-

rentie en borrel 

WAAR EN WANNEER 

Datum: zaterdag 18 april 2015, 

13.00 - 18.00 uur. Locatie: Bethelka-

pel, Thomas Schwenckestraat 30. 

Deelname alleen na aanmelding 

vooraf via denhaag.pvda.nl of tele-

fonisch op 070 – 388 4900. Of meld 

je aan via: denhaag.pvda.nl !  

20 APRIL, DEN HAAG 

DE STAAT VAN DE 

EUROPESE ECONOMIE 

De liberale Telders-Stichting en de 

sociaal-democratische Wiardi Beck-

man-Stichting organiseren op 20 

april een actueel debat over de staat 

van de Europese economie en de 

aanpak van de eurocrisis.  

De wetenschappelijke bureaus zijn 

verbonden aan de twee regerings-

partijen die gezamenlijk verant-

woordelijk zijn voor de Nederlandse 

inbreng. Niettemin vertegenwoordi-

gen zij verschillende sociaalecono-

mische tradities. Ook in het debat 

over Europa. 

Het beleid om tekorten en schulden 

via bezuinigingen terug te brengen 

en met prioriteit voor aanpassingen 

en hervormingen gericht op het 

vergroten van het concurrentiever-

mogen – vertaald in het Europees 

Semester – komt steeds meer onder 

vuur te liggen. Landen als Frankrijk 

en Italië worden ontzien en krijgen 

meer tijd om financieel orde op 

zaken te stellen. 

De Europese Commissie doet dat 

onder de noemer van flexibiliteit. De 

ECB zette recentelijk een enorme 

stap met geldverruiming op grote 

schaal via het opkopen van leningen 

in de verwachting dat deze ‘Quanti-

tative Easing’ (QE) de groei zal aan-

zwengelen en deflatie zal tegen-

gaan. Voorzitter Juncker presen-

teerde eerder een zeer omvangrijk 

investeringsprogramma gericht op 

banengroei. En meest recent – na de 

Griekse verkiezingen – kwam de 

aanpak van landen in de noodpro-

cedure, het ‘Trojka’-model, onder 

druk te staan. 

In kringen van economen, maar ook 

in sommige crediteurlanden, wordt 

gevreesd dat het verminderen van 

de begrotingsdiscipline - gepaard 

gaande met het uithollen van het 

Europees Semester - en het injecte-

ren van goedkoop geld in de Euro-

pese economieën ten koste zal gaan 

van de nog steeds noodzakelijke 

economische aanpassingen. Ande-

ren brengen daar echter tegenin dat 

de aanpak van de afgelopen jaren in 

veel lidstaten niet het gewenste 

resultaat heeft opgeleverd - de 

werkloosheid blijft onaanvaardbaar 

hoog - en dat het voortzetten ervan 

enorme electorale risico’s met zich 

mee brengt. 

Hoe kijken Nederlandse experts en 

politici uit liberale en sociaaldemo-

cratische kringen aan tegen deze 

discussie? Welke kant moet het op? 

En wat betekent dat voor Nederland 

in Europa? Neemt het Zuiden het 

van het Noorden over? 

PROGRAMMA 
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Mark Kranenburg (NRC Handelsblad) 

zal de bijeenkomst modereren. 

1. Inleiding. De aanpak van de euro-

crisis op een tweesprong: Harald 

Benink (hoogleraar Banking 

and Finance Tilburg School of Eco-

nomics and Management) 

 

2. Linksom of rechtsom uit de crisis? 

Rens van Tilburg (Sustainable Finan-

ce Lab Utrecht University en colum-

nist Volkskrant) en Maarten 

Berg (Economie Universiteit Leiden). 

3. De politiek aan zet. Een verte-

genwoordiger van de VVD in debat 

met Paul Tang, lid van het Europees 

Parlement voor de PvdA. 

4. Drankje na afloop 

WAAR EN WANNEER 

Maandag 20 april, 2015 (inloop 

vanaf 16.30 uur) 17:00 - 19:00 uur in 

Studio Dudok, Hofweg 1a, Den Haag.  

Aanmelden graag zo snel mogelijk 

via Annelies Pilon (apilon@wbs.nl). 

Er is een beperkt aantal plaatsen 

beschikbaar. Daarom moeten we 

met een gastenlijst werken. 

23 APRIL, UTRECHT 

ROOIE POLITIEK VOOR 

GROENE ENERGIE 

Donderdag 23 april organiseert de 

themagroep Groene Energie van de 

landelijke werkgroep PvdA Duur-

zaam een discussieavond over de 

toekomstige rol van warmtenetwer-

ken, nu ons aardgas opraakt en we 

vanuit klimaatoogpunt zo min moge-

lijk fossiele brandstoffen willen ge-

bruiken. 

Nederland verspilt nu ‘afvalwarmte’ 

die miljoenen huishoudens kan ver-

warmen. Dat is ontoelaatbaar! Mi-

nister Kamp komt binnenkort met 

een warmtevisie. Provincies en ge-

meenten spelen daarin een belang-

rijke rol. Een goede aanleiding om 

hierover met elkaar in discussie te 

gaan. 

PROGRAMMA 

Louis Hiddes en Henk Heijkers geven 

een korte beschrijving van twee 

netwerken met een geheel verschil-

lend karakter: dat van respectievelijk 

Heerlen en Den Haag (+ Rotterdam + 

Westland). Ze gaan in op een aantal 

technische zaken –warmtebronnen, 

infrastructuur, warmtepompen, hoe 

een huishouden verwarmd wordt (of 

gekoeld)-, maar anderzijds ook de 

organisatiestructuur, belangen van 

netwerkbeheerders, financierings-

stromen, wet- en regelgeving, kort-

om allerlei politiek relevante zaken. 

Frans Rooijers vertelt over de toe-

komstige rol van warmtenetwerken 

en warmtepompen in het geheel van 

de energietransitie en sluit af met 

aanbevelingen voor „de politiek“. 

Daarna volgt discussie met de zaal 

op basis van een aantal stellingen. 

19.00 – 19.30 uur Inloop met kof-

fie/thee 

19.30 – 19.45 uur Inleiding door 

voorzitter 

19.45 – 20.10 uur Warmtenetwerk 

Heerlen door Louis Hiddes  

20.10 – 20.35 uur Warmtenetwerk 

in Den Haag e.o. door Henk Heijkers  

20.35 – 21.00 uur Warmtenetwer-

ken in de energietransitie door Frans 

Rooijers 

21.00 – 21.30 uur Discussie met zaal 

aan de hand van drie stellingen 

21.30 – 22.00 uur Afronding door de 

voorzitter, borrel 

WAAR EN WANNEER 

Datum: donderdag 23 april.            

Inloop 19.00, start 19:30 uur – 22.00 

uur. Locatie: Poort van Kleef, Ma-

riaplaats 7, Utrecht. 

Aanmelden: per mail aan Jolien van 

der Werff, werff321@planet.nl 

 

APRIL – MEI – JUNI 2015 

CURSUS SOCIALE 

HUURSECTOR 

Met veel plezier bieden de JS en de 

Werkgroep Huurders van de PvdA 

jullie een driedelige cursus over de 

sociale huursector aan.  

De cursus behandelt de sociale 

huursector vanuit diverse 

invalshoeken, zodat je na afloop 

helemaal begrijpt hoe deze in elkaar 

steekt en hoe je er invloed op kunt 

uitoefenen. 

PROGRAMMA 

Dinsdagavond 28 april 2015 

Huurbeleid en governance van wo-

ningcorporaties; door Hugo Priemus, 

emeritus hoogleraar volkshuisves-

ting TU Delft. 

mailto:apilon@wbs.nl
mailto:werff321@planet.nl
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Dinsdagavond 26 mei 2015 

Wat huurders belangrijk vinden; 

door Anita Engbers, voorzitter 

Werkgroep Huurders. 

Woensdagavond 17 juni 2015 

Lokale volkshuisvestingspolitiek; 

door Mary Fiers, oud-wethouder in 

Eindhoven, in samenwerking met 

Joke van der Beek, voorzitter van 

het Huurdersplatform Den Bosch en 

Antoine van Lune, burgerraadslid in 

Maastricht. 

WAAR EN WANNEER  

Start inloop met broodjes: 18.30 

uur. De cursus wordt gegeven van 

19.00 tot 21.00 uur in Vergadercen-

trum Vredenburg 19 te Utrecht (op 

loopafstand van station Utrecht CS) 

Aanmelden kan door een mail te 

sturen naar toongeenen@gmail.com 

Vermeld daarbij waar je lid van bent: 

JS, Werkgroep Huurders van de 

PvdA of PvdA ombudsteam. Inschrij-

ving geschiedt op volgorde van 

aanmelding. Wees er snel bij want 

er zijn maximaal 30 plaatsen. 

 

1 MEI, DEN HAAG EN LEIDEN 

VIERING DAG VAN DE 

ARBEID 

Op 1 mei vieren we wederom de Dag 

van de Arbeid, samen met de afde-

lingen Den Haag, Rijswijk en Leids-

chendam-Voorburg. Dat doen we 

traditiegetrouw bij het Troelstramo-

nument in Den Haag.  

WAAR EN WANNEER:  

Datum: vrijdag 1 mei 2015, 11.00-

13.00 uur. Locatie: Troelstramonu-

ment aan de Cremerweg (West-

broekpark) in Den Haag nabij tram 9. 

Leden die daar prijs op stellen, kun-

nen gebruikmaken van de Rode Taxi. 

Graag vooraf aanmelden per e-mail. 

Of telefonisch bij onze vrijwilligers 

op het Partijkantoor (070-388 4900). 

Meer informatie over het program-

ma volgt op www.denhaag.pvda.nl.  

’s Avonds is er een landelijke viering 

van de Dag van de Arbeid in Leiden. 

Meer informatie over dat program-

ma op nu.pvda.nl/partij/agenda.  

IN MEMORIAM  

RIEK HEUPERMAN  

- VAN DOODEN 

DOOR MARJAN VAN GIEZEN 

Na een lang en energiek leven is op 7 

maart 2015 onze bijzondere partij-

genoot overleden: Frederica Wilhel-

mina Heuperman - van Dooden (19 

maart 1923 - 7 maart 2015).  

De afgelopen 20 jaar heeft Riek zich 

– na de dood van haar man – zeer 

verdienstelijk gemaakt voor de PvdA 

Leidschendam-Voorburg. Mijn ken-

nismaking met haar herinner ik me 

nog als de dag van gisteren. We 

hadden een 1-mei bijeenkomst, die 

we afsloten met een ‘High Tea’ in 

Voorburg. Aan tafel zat een stille 

vrouw, die zich niet helemaal op 

haar gemak leek te voelen. Achteraf 

was dit de enige keer dat ik Riek 'stil' 

kon noemen, maar toen viel het me 

op. Ik ging naast haar zitten en 

maakte een praatje. Al snel begon ze 

te vertellen dat haar man net was 

overleden, dat ze vele jaren voor 

hem had gezorgd en dat ze zich nu 

wat eenzaam voelde. Ze had zoveel 

tijd en niets te doen. Ik was zelf net 

voorzitter van de afdeling geworden, 

had een drukke baan en kleine kin-

deren, en kwam vooral tijd te kort. 

De klik was er dus snel, ik heb Riek 

weten over te halen toe te treden 

tot het bestuur van de PvdA in (toen 

nog) Voorburg.  

Riek bleek een energieke, creatieve 

en positieve vrouw te zijn, die altijd 

klaar stond om alles te doen. Heel 

praktisch ingesteld, reed ze eerst op 

haar fiets en later met haar auto de 

Rooie Rakkers van de drukker naar 

de bezorgers, regelde ze vergader-

zaaltjes, sprekers, bloemen. En had 

ze bovenal het hoogste woord in 

onze bestuursvergaderingen. Maar 

bovenal werd ze een echte vriendin 

voor mij, die – naast de PvdA – mij 

met raad en daad gevraagd en on-

gevraagd terzijde stond. Ze kwam op 

kraamvisites als er weer een kind 

was geboren, bracht kadootjes mee 

en volgde het leven van (en met) 

mijn vier kinderen op de voet. Ook 

gaf ze me ongevraagd haar mening 

over vele mensen binnen en buiten 

de partij. 

mailto:toongeenen@gmail.com
http://www.denhaag.pvda.nl/
http://www.denhaag.pvda.nl/
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Bij alle ledenvergaderingen was ze 

aanwezig. De laatste tijd liet ze zich 

meestal ophalen door Maarten 

Oosschot, want 's avonds in het 

donker rijden vond ze na haar 90ste 

verjaardag wat spannender worden. 

Wij ook... Dus Maarten haalde haar 

op en bracht haar veilig weer thuis. 

Op de vergadering ging ze altijd nét 

niet vooraan genoeg zitten, zodat ze 

het met haar dove oren nét niet 

goed kon horen. Om dan vervolgens 

haar buurman aan te stoten en luid 

te vragen of hij het ook al niet ver-

stond! Waarop ik lachend Riek 

moest vragen om gewoon écht 

vooraan te komen zitten. Vrouwen 

kon ze meestal goed verstaan, maar 

bij mannen vond ze altijd dat die 

veel te veel lispelden en ze beschul-

digde ze het liefst ervan dat ze ex-

pres niet hard genoeg praatte. Ja, 

geëmancipeerd was onze Riek wel!  

Toen mijn oudste dochter voor haar 

school een werkstuk moest maken 

over emancipatie van de vrouw in 

de jaren ‘60, mocht ze Riek inter-

viewen. We hebben vervolgens een 

hele leuke avond gehad, met allerlei 

anekdotes. Want Riek kon door de 

oorlog haar studie Economie (heel 

bijzonder in die tijd, voor een vrouw) 

niet voortzetten, tot haar spijt. Toen 

haar kinderen iets groter waren, 

werd ze door haar man en kinderen 

gestimuleerd haar studie weer op te 

pakken. Misschien wel omdat ze 

thuis niet te harden was, want Riek 

was niet zo van het ledig thuis zit-

ten! Maar ze toog aan de studie en 

was binnen enkele jaren bevoegd 

docente wiskunde. Dat heeft ze 

vervolgens tot haar pensioen met 

hart en ziel gegeven op het Huygens 

Lyceum in Voorburg. Nog steeds 

spreken heel veel oud-leerlingen vol 

ontzag over haar, ze zal beslist een 

consequente lerares zijn geweest!  

Na haar pensionering werd haar 

man ziek en heeft ze hem jarenlang 

verzorgd, tot bewondering van haar 

kinderen en haar omgeving. Haar 

kinderen waren intussen allemaal 

uitgevlogen, twee wonen in het 

buitenland, de derde woonde nog in 

Nederland maar zit veel in Frankrijk. 

Ze miste haar kinderen wel, maar 

eigenlijk waren wij een beetje haar 

surrogaat-kinderen, met al haar 

adviezen en meningen! Ze skype’te 

wel veel met haar kinderen, kon 

urenlang (voor mijn gevoel) achter 

de computer zitten om over alle 

dagelijkse zaken te praten ... en te 

kibbelen.  

Want Riek bleef Riek, ze was soms 

geen gemakkelijke als je het niet 

met haar eens was! Maar bovenal 

was Riek een ontzettend praktische, 

hardwerkende maar o zo warme 

vrouw. Haar belangstelling voor mijn 

leven, mijn gezin, haar gesprekjes 

met mijn kinderen over school en 

toekomst, haar levenservaring en 

haar inzet in het bestuur en voor 

onze afdeling, zijn voor mij heel 

bijzonder geweest. 

 Ook voor onze afdeling was ze één 

van de meest markante leden, want 

op haar 91e verjaardag stond ze in 

het gemeentehuis bij de Uitslagen-

avond van de Gemeenteraadsver-

kiezingen. Want Riek was één van 

onze kandidaten. Op nummer 13. 

Net zoals ze op 13 maart op een 

hele mooie, bijna feestelijke wijze is 

begraven. Met heel veel mensen om 

haar heen. Precies zoals ze zelf het 

liefst leefde. Gewoon op haar ma-

nier, liefst een beetje dwars, maar 

midden tussen de mensen. Lieve 

Riek, we gaan je verschrikkelijk mis-

sen, maar het is goed geweest. Je 

hebt tot het laatste uur middenin de 

maatschappij gestaan en je hebt 

ervoor gezorgd dat we je nooit zul-

len vergeten !!  

Dankjewel, Riek,  

namens fractie en bestuur!  


