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HET PVDA OMBUDSTEAM LEIDSCHENDAM-VOORBURG 

DOOR MARJAN VAN GIEZEN 

Enige tijd geleden zijn we als PvdA fractie voorzichtig begonnen met het oprichten van een 

PvdA Ombudsteam. Reden daarvoor is dat we merken dat veel van onze inwoners tegen 

kleine ongemakken en vragen op lopen, waar voor ons vaak simpel een antwoord op te vin-

den is. Zoals waar men iets kan aanvragen. Dat er klachten zijn over een fietspad. Dat de 

gemeente niet reageert. Dat men last heeft van burenoverlast etc. Het gaat om zaken die 

niet direct op agenda Gemeenteraad staan, maar waar de politiek misschien wel een handje 

kan helpen! Jacob Zuurmond, Maarten Oosschot, Cemil Altay en Marjan van Giezen vormen 

informeel het Ombudsteam. Vanuit het bestuur zal Michel van der Horst zich hier bij aanslui-

ten. De afgelopen maanden hebben we o.a.  de volgende hulpvragen al kunnen oppakken: 

• Een vrouw in de WIA die weer wil gaan studeren en niet weet wat er met de nieuwe 

WMO-regeling mogelijk is aan studiebijdrage; 

• Iemand in Voorburg-Noord die last heeft van de bovenburen en – na bemiddeling van 

ons en het betrekken van de wijkagent – nu buurtbemiddeling heeft ingeschakeld; 

• Een oudere inwoner die geen formulier kon vinden en invullen (via WOeJ Formulieren-

hulp opgelost) 

• Een mevrouw kon bij gebrek aan een computer geen digitale afspraak maken voor een 

nieuw paspoort: de gemeente heeft een huisbezoek afgelegd, keurig opgelost! 

• Omwonenden van het Sijtwende-park die ’s nachts last hebben van hangjongeren; 

• Ouders wiens kinderen met het busje naar school worden gebracht waarop busver-

voerder ermee stopte:  binnen dag kon de wethouder ander vervoer regelen! 

• Ondernemers Kerkstraat die geen vergunning kregen voor Biomarkt;  

• Avalex die grof vuil niet wilde ophalen, waardoor wachttijd 2 maanden was… 

• En vragen over een boom in het park, die plotseling een blauwe stip heeft.  

Kortom, best nuttig allemaal en het wordt bijzonder gewaardeerd!  Om dit te kunnen blijven 

doen kunnen we nog wel wat hulp gebruiken. Zeker nu Maarten Oosschot voorlopig is uitge-

schakeld (zie blz 12), missen we nog wat kennis in de club. We zijn vooral blij met mensen 

met juridische of bouwtechnische kennis, graag zouden we die mensen af en toe eens willen 

kunnen bellen met een vraag. Dus hebt u zin en tijd om af en toe eens een inwoner op weg 

te helpen door een vraag te beantwoorden of iets uit te zoeken, meldt u dan bij ons aan! 
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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 

SOCIALE MEDIA: 

Website:  

leidschendam-voorburg.pvda.nl 

e-mail: voorburg@pvda.nl  

Facebook: www.facebook.com/ 

pvda.leidschendamvoorburg  

Twitter: @PvdALdmVbg  

 

WETHOUDER 

Nadine Stemerdink  

Koningin Julianalaan.126,  

2274 JM Vbg; tel. 3179588;  

e-mail: n.stemerdink 

@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);  

Pr. 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;  

website: 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. Bernhardlaan 146a 2274 JC Vbg,  

tel. 06-55804454,  

e-mail m.oosterheert@casema.nl  

Gewestelijk afgevaardigde namens 

de afdeling Leidschendam-Voorburg:  

André Rodenburg (plus vacature).  

mailto:paulq1957@gmail.com
mailto:m.vander.holst@tele2.nl
mailto:arodenburg@ziggo.nl
mailto:jzuurmondsr@hotmail.com
mailto:voorburg@pvda.nl
mailto:n.stemerdink@%20leidschendam-voorburg.nl
mailto:n.stemerdink@%20leidschendam-voorburg.nl
mailto:mjha.van.giezen@leidschendam-voorburg.nl
mailto:mjha.van.giezen@leidschendam-voorburg.nl
mailto:delroyblokland@gmail.com
mailto:laning@delb.nl
mailto:m.oosschot@12move.nl
mailto:m.servaes@tweedekamer.nl
mailto:ledenadministratie@pvda.nl
mailto:eadel@pvda.nl
mailto:zholland@pvda.nl
http://www.zuidholland.pvda.nl/
mailto:anneliespilon@hotmail.com
mailto:m.oosterheert@casema.nl


DE ROOIE RAKKER 2015 #3| PVDA LEIDSCHENDAM-VOORBURG | 3 

 

BERICHTEN VAN DE RAADSFRACTIE 

ENQUETECOMMISSIE DUIVENVOORDECORRIDOR  

OF: HOE KON RUIM 18 MILJOEN EURO ZOMAAR VERDWIJNEN? 

DOOR MARJAN VAN GIEZEN, FRACTIEVOORZITTER,  

LID RAADSENQUETECOMMISSIE DUIVENVOORDECORRIDOR 

November 2014 bleek tijdens een Gemeenteraadsvergadering over de ontwikkelingslocatie Duivenvoorde 

(“Duivenvoordecorridor”) dat de grondexploitatie niet klopte en dat er niet een geprognotiseerd verlies van 

max. 4 mln. zou worden geleden, maar tenminste 18 mln. euro verlies. Geen van de betrokken wethouders 

kon uitleggen hoe dit precies gebeurd was. Nu was het lastige dat de ontwikkelingen zich vooral onder het 

vorige college hadden voorgedaan (periode 2010-2014) maar wethouder ruimtelijke ontwikkeling Heleen 

Mijdam (VVD) had dit dossier vorige periode ook in haar portefeuille. Omdat zij ontkende geweten te heb-

ben van dit tekort en zich er ook niet verantwoordelijk voor voelde, diende de Raad een motie van wan-

trouwen tegen haar in. Zij trok daaruit haar conclusies en trad af. Hierop viel het hele college. 

In de coalitieonderhandelingen die volgden, was de Duivenvoordecorridor een hot item.  De Raad had 

aangegeven met een Raadsenquête de onderste steen boven te willen krijgen. Als PvdA zaten we nu in dat nieuwe college. En 

ikzelf trad toe tot de Enquêtecommissie, en ik werd plv. voorzitter. Voorzitter werd Jaap Geluk (CDA). 

De Enquêtecommissie heeft zich 6 maanden bezig gehouden met dit dossier. Informatie verzamelen, archieven en e-mailboxen 

checken, interviews houden met ambtenaren, projectontwikkelaars etc. Uiteindelijk vonden in mei de openbare verhoren onder 

ede plaats. Een geheel nieuwe ervaring voor ons als Enquêtecommissie, maar dankzij de goede begeleiding van het bureau Necker 

van Naem konden we er ons goed doorheen slaan.  

De Enquêtecommissie kreeg nog een tegenvaller te verwerken toen bleek dat één van de Commissieleden het conceptrapport van 

de Commissie had gelekt naar een ambtenaar. De betrokkene werd geschorst, als Enquêtecommissielid en tijdelijk als Raadslid. 

Mogelijk krijgt dit nog een staartje omdat de burgemeester hiervan aangifte heeft gedaan. Gelukkig was op het moment van lek-

ken het rapport net vastgesteld door de Commissie. Het heeft de inhoud van het rapport dan ook niet beïnvloed. En die inhoud 

loog er niet om. Belangrijkste conclusies: 

 Er was geen collegiale samenwerking binnen het college, de beide wethouders  (grondzaken en RO) werkten gescheiden van 

elkaar en hielden ook hun ambtenaren ‘onder  zich’. Daardoor werd er flink langs elkaar heen gewerkt; 

 Er was geen goede financiële onderbouwing beschikbaar van het plan. De grondexploitaties bleken niet te kloppen,ze  waren 

gebaseerd op een te hoge opbrengst (van de woningen) en te lage kosten (voor verwerven van de grond). Zo kon een gat van 

ruim 18 miljoen euro ontstaan; 

 Er was geen goede projectorganisatie. Projectleiders wisselden elkaar af of konden niet langer samenwerken met de wethou-

der(s).  Tot 2013 was er geen goedgekeurd projectplan;  

 De ruimtelijke plannen waren niet helder en onvoldoende ingetekend en doorgerekend. Er waren geen eenduidige ruimtelijke 

kaders en onduidelijk was hoe de prijzen van de woningen zich verhielden tot de economische crisis en hoe ze dan onder-

bouwd waren; 

 Er was geen goed archief waardoor stukken niet terug te vinden zijn.  

 Er werd een grondexploitatie naar de Raad gestuurd waarvan achteraf bleek dat de onderliggende berekeningen niet klopten. 

Men had inclusief BTW gerekend in plaats van exclusief. Hierdoor ging het balletje overigens wel rollen! 
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Tijdens een emotionele Raadsvergadering van 30 juni 2015 ging de Raad met elkaar en zichzelf in debat over de conclusies van dit 

Enquêterapport. Hoewel het begon als een grote aanval op de VVD (als partij met twee wethouders die mede betrokken waren bij 

het fiasco rond de Duivenvoorde-corridor) konden we gelukkig als gehele Raad de discussie sluiten met het aannemen van een 

unanieme motie die vooral vooruit keek: hoe moeten we het nooit meer doen en wat is daarvoor nodig? Dit zal aanpassingen 

vergen in de ambtelijke werkwijze, in de samenwerking tussen wethouders en in de samenwerking tussen Raad en College. We 

hebben een moeilijke tijd achter de rug, maar uiteindelijk was dit een goede afsluiting. Want het rapport laat zien wat er is ge-

beurd en één ding weten we allemaal: dit mag nooit meer gebeuren! 

ONDERWIJS- EN CULTUURNOTA VASTGESTELD 

Het nieuwe college heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten. Een aantal beloften uit het Coalitieprogramma is reeds ingevuld. 

Zo is via een interactief proces een mooie Cultuurnota vastgesteld, met 5 speerpunten en een aantal Iconen. De speerpunten zijn: 

kunst en cultuur moeten bezoekers én inwoners trekken; kunst en cultuur dragen bij aan het woonklimaat van onze inwoners; sa-

menwerking in kunst en cultuur; kunst en cultuur dragen bij aan maatschappelijke vaardigheden. 

Onze ‘lokale iconen’ zijn: De Romeinen; Constantijn en Christiaan Huygens, Prinses Marianne, de Vliet, de buitenplaatsen, het 

Sluis-gebied en de molens. Met deze speerpunten en iconen gaan we integraal invulling geven aan kunst en cultuur. Citymarketing 

wordt erbij betrokken, jeugdbeleid, onderwijs, ondernemers, bibliotheek etc. Mooie voorbeelden zijn er al, zo werken beide mu-

sea samen aan een programmering, hebben ondernemersverenigingen de organisatie van de Vlietdagen op zich genomen etc.  

De PvdA is blij met deze Cultuurnota en vooral hoe die tot stand is gekomen. In een eerste sessie mochten alle betrokkenen hun 

ideeën inbrengen, en vervolgens in een Open Raadhuisavond mocht men reageren op de voorstellen ,en met aanvullingen komen. 

Ook traden deze avond jongeren op die lieten zien dat cultuur de toekomst heeft, want het plezier én talent spatte ervan af.  Er zit 

veel energie in onze gemeente en het is leuk om te zien dat iedereen ook echt wil meedenken én meedoen! 

Dezelfde aanpak is gekozen in de Onderwijsvisie. Ook hier zijn onder meer scholen, kinderopvangorganisaties, maatschappelijke 

organisaties betrokken bij het vormgeven van de onderwijsvisie. Ook hier is gekozen voor een aantal kernwoorden: kind centraal 

(in 2020 tenminste 6 scholen met een Integraal Kindcentrum), partnerschap en participatie (zowel van ouders als van en met wijk 

en buurt); 21-eeuwse vaardigheden (meer aandacht voor techniek, gymnastiek, ICT, en sociale vaardigheden); van wieg tot vol-

wassenheid (onderwijs moet aansluiten bij de arbeidsmarkt, inzet ondernemers), gezonde en veilige scholen; onderwijshuisves-

ting; passend onderwijs.   

Samen met alle partners gaan scholen en gemeente hiermee aan de slag. Er komt een lokale onderwijsagenda waarin al deze the-

ma’s worden uitgewerkt. Mooie voorbeelden van samenwerking tussen gemeente en inwoners, organisaties en ondernemers.  

Samenwerking die bovendien de uitvoering zal versterken, want iedereen is betrokken en iedereen wil ermee aan de slag.  

Natuurlijk zit ‘the proof ot the pudding in the eating’, maar het begin is er! 
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EEN LANGE WEG: BEREIKBAARHEID STOMPWIJK WORDT EINDELIJK VERBETERD! 

Na 20 jaar discussie over de bereikbaarheid van Stompwijk heeft de Gemeenteraad eindelijk het besluit genomen, na goed voor-

werk van de inwoners van Stompwijk en na een actieve inzet van het nieuwe college! Voor 28 mln. euro gaat de hele Dr. Van 

Noortstraat/Stompwijkseweg worden opgeknapt, worden de dijken versterkt en wordt er een omleiding aangelegd langs de kern 

van Stompwijk, waardoor ook de bedrijven in Stompwijk beter bereikbaar zijn. Er komen betere en veiliger fiets- en voetgangers-

routes en ook het parkeren wordt verbeterd.  

Het was een lange weg, maar na vele goede inspraak avonden en alternatieve suggesties van bewoners is er een goed voorstel uit 

gekomen, waar de PvdA zich prima in kon vinden. Als je kiest voor een goed participatietraject, moet je de uitkomsten daarvan ook 

serieus nemen, vindt de PvdA. Dus niet eerst uitnodigen om met alternatieven te komen, en daarna zeggen dat die te duur zijn. 

 Uiteindelijk zal het plan 1 miljoen euro meer kosten dan oorspronkelijk begroot en gereserveerd. Maar het heeft dan wel duidelijk 

aan kwaliteit en aan draagvlak onder de inwoners gewonnen. Bij de besluitvorming in de Raad bleek wel dat alle Stompwijkers 

unaniem achter dit besluit, het proces en de wijze van uitvoering staan. We kunnen dus aan de slag! 

COLUMN 

GOED? 

DOOR MICHEL VAN DER HOLST 

Als we de regering, het CBS, De Nederlandse Bank, het CBP en iedereen mogen geloven, dan gaat het goed met de Nederlandse 

economie. Er is weer groei. Je hoort dat velen in een juichstemming zijn en er is een hoop hoera geroep. Er schijnt zelfs weer be-

steed te worden en ook de consument geeft blijkbaar weer meer geld uit. Ook de woningmarkt trekt aan. Meer keukens worden 

verkocht en gaat zo maar door. Maar gaat het wel goed met de  economie?   

Of is het goede geluid meer voor de bühne. Naar mijn mening is het laatste meer het geval. Immers er zijn 

nog steeds 600.000 werklozen die nog steeds geen baan kunnen vinden. Ouderen worden op de arbeid-

markt zwaar gediscrimineerd. Een vaste baan is totaal niet meer mogelijk. Er zijn teveel flexwerkers of 

zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) en deze mensen verdienen een zeer laag inkomen waar moeilijk 

van rond te komen is. We kunnen dan ook stellen, dat zolang dit nog steeds het geval is, het niet goed gaat 

met onze economie. Helaas moet er geconstateerd worden dat er nog teveel VVD beleid wordt uitgevoerd 

en te weinig ons beleid. Dit moet hoog nodig gaan veranderen. Alleen dan kan er verbetering in de econo-

mie gaan optreden.  

Er moet dus veel gedaan worden aan de te hoge werkloosheid. Er moet meer gedaan worden om ouderen een eerlijkere kans op 

de arbeidsmarkt te geven. Rechten moeten daarbij door de werkgevers meer gerespecteerd worden. Immers de werkgevers heb-

ben nu teveel macht op de arbeidsmarkt en dit moet dan ook hoognodig ingeperkt worden. Er moeten dan ook meer vaste banen 

komen en desnoods moet dit maar bij wet geregeld gaan worden. Dit is de enige mogelijkheid om weer te bereiken dat er sprake 

zal zijn van een goed draaiende economie, waarbij niemand meer de hand op de knip hoeft te houden. Ik zou dan ook zeggen: 

Werkgevers er wacht u een schone taak. Wees eens eerlijk. 
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GEWESTVERGADERING PVDA ZUID-HOLLAND 

DOOR ANDRÉ RODENBURG, AFGEVAARDIGDE  

Op zaterdag 27 juni kwam het Gewest Zuid-Holland weer bijeen voor een kwartaalvergadering in (het geheel vernieuwde) zalen-

centrum Engels naast het Centraal Station van Rotterdam. Op de agenda stond ten eerste het werkplan van het Gewest. Er is dit 

jaar veel geïnvesteerd in de (landelijke) verkiezingscampagne voor Provinciale Staten en Waterschappen. Hoewel de sfeer tijdens 

de campagne goed was, heeft dit toch geresulteerd in minder zetels. Ook door het Gewest zal moeten worden bezuinigd nu er een 

kleinere Statenfractie (5 in plaats van 10 leden) in Zuid-Holland is. Denkbaar is minder uit te geven aan het papieren blad ‘Zuid-

Hollands Peil’ en meer communicatie per e-mail te doen, net zoals onze afdeling al heeft besloten.  

Het gewestbestuur wil de onderlinge samenwerking en kleinere afdelingen met weinig kader organisatorisch blijven steunen. Een 

nieuw samengesteld bestuur zal in de tweede helft van dit jaar die plannen verder moeten uitwerken. Vroeger deed het zittende 

bestuur een voordracht voor zijn opvolging. Twee jaar geleden is – op verzoek van de Gewestvergadering – door een externe 

commissie een voordacht gedaan. Nu heeft een kleine gemengde commissie een voordracht gedaan voor de open plaatsen. Voor-

zitter Jan-Marinus Wiersma en secretaris Jan Barendregt konden zonder tegenkandidaten aanblijven. Ook over de drie tussentijds 

toegetreden bestuursleden (penningmeester Jan-Geert van der Post, Michael Lobzhanidze en Martin Oosterheert) hoefde niet 

gestemd te worden.  

Voor de verdere samenstelling van het bestuur waren drie relatief jonge en wellicht daardoor minder bekende kandidaten voor-

gedragen. In de vergadering heb ik – samen met onder anderen de afgevaardigden uit Rijswijk en Zoetermeer) – opgemerkt dat de 

procedure en het profiel voor deze keuze onduidelijk waren: de voorkeurskandidaten (Rosalie Bedijn, Mats Bergman en Martijn 

Mudde), noch de tegenkandidaten (Shena Ammersing, Ray Doerdjan, Urmila Khodabaks en Anja van Zantvoort) konden zich vooraf 

inhoudelijk op hun kwaliteiten presenteren. Uiteindelijk is de voordracht wel met ruime stemmen gevolgd, zodat de drie genoem-

de voorkeurskandidaten aan het bestuur zijn toegevoegd, naast de vijf herkiesbare leden Jacqueline Buitendijk, Jacqueline van den 

Bergh, Rachid Elouachoun, Peter Kiela en Annelies Pilon.  

Foto door Flora Goudappel 

POLITIEKE ACTUALITEIT: WERKEN IN EUROPA 

De gewestvergadering werd zoals gebruikelijk afgerond met een actuele politieke discussie. Ditmaal onder leiding van Flora Goud-

appel met Europarlementariër Agnes Jongerius en Tweede Kamerlid John Kerstens. Het beeld dat hieruit naar voren kwam over de 

arbeidsmarkt in onze regio is niet erg positief. Er zijn in de grote steden wel werkervaringsplaatsen maar weinig perspectieven op 

vast werk.  



DE ROOIE RAKKER 2015 #3| PVDA LEIDSCHENDAM-VOORBURG | 7 

 

De doelstellingen van het verdrag van Lissabon uit het jaar 2000, om van de EU het ‘meest concurrerende’ deel van de wereldeco-

nomie te maken heeft vooralsnog allesbehalve geleid tot volledige werkgelegenheid. Het is eerder een race to the bottom waarbij 

door onze volksvertegenwoordigers steeds moet worden gewaakt voor loondumping en verslechtering van arbeidsvoorwaarden, 

om te vermijden dat mensen uit verschillende lidstaten en verschillende generaties tegen elkaar worden uitgespeeld.  

De actieve Europawerkgroep PvdA Zuid-Holland zoekt overigens nog nieuwe bestuursleden om deze discussies verder te voeren. 

Die kunnen zich melden via http://www.pvdazuidholland.nl/contact     

Onze afdeling heeft recht op twee afgevaardigden naar de gewestvergadering met stemrecht. Nadat Arnout Brussaard zich heeft 

teruggetrokken is er dus een plek vrij. Belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur. Het is vanzelfsprekend voor alle leden 

mogelijk gewestvergaderingen (dit jaar nog op 31 oktober en 12 december) bij te wonen en deel te nemen aan de discussies.  

ZONDER PVDA ACHTER HET STUUR WORDT OPENBAAR VERVOER DUURDER 

DOOR ESTHER GERADTS, FRACTIEMEDEWERKER PVDA ZUID-HOLLAND  

De PvdA wil de tarieven voor het openbaar vervoer (OV) in Zuid-Holland de komende jaren niet meer laten stijgen. Fractievoorzitter 

Ron Hillebrand: “Het openbaar vervoer is de afgelopen jaren alleen maar duurder geworden. Daarmee zijn reizigers uit het OV 

gejaagd. De coalitiepartijen hebben de kosten voor automobilisten verlaagd met tien miljoen euro. De PvdA vindt het verstandig 

om ook de OV-reizigers te ontzien. 

Betaalbaar, schoon en veilig openbaar vervoer is van essentieel belang voor de bereikbaarheid 

en de economische ontwikkelingen van Zuid-Holland. Veel mensen reizen dagelijks per spoor, 

bus en boot naar hun werk en school. De PvdA vindt het belangrijk dat deze reizigers voor een 

betaalbare prijs kunnen reizen. 

De PvdA stelde daarom voor om eventuele meevallers ten opzichte van het budgettair kader 

van het coalitieakkoord de komende vier jaar te gebruiken om de tarieven op het niveau van 2015 te houden. De fractie legde dit 

voorstel op woensdag 1 juli 2015 tevergeefs voor aan Provinciale Staten: “We zagen veel sympathie voor onze motie de OV-

tarieven niet te laten stijgen, de VVD blokkeerde dit. De VVD is voor lagere lasten, behalve als het gaat om openbaar vervoer…” 

PVDA ZUID-HOLLAND: ZET IN OP TECHNIEK VOOR BETERE LUCHTKWALITEIT  

De PvdA wil dat de provincie nieuwe technieken voor fijnstofreductie inzet om luchtvervuiling in Zuid-Holland tegen te gaan. Ze 

heeft het college van Gedeputeerde Staten daarom gevraagd of ze bereid is dit soort experimenten te financieren. Aanleiding voor 

de schiftelijke vragen is een gesprek dat de fractie onlangs had tijdens een PvdA bijeenkomst in Hendrik Ido Ambacht met Bob Ur-

sem, een Delftse wetenschapper. Ursem heeft een techniek ontwikkeld om fijnstof af te vangen: de ‘fijnstofmagneet’.  

Woordvoerder Willem Minderhout: “In tegenstelling tot andere delen van het land, neemt de 

luchtvervuiling in onze provincie nog steeds toe. Dat brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, en 

is bovendien een van de belangrijkste oorzaken van de opwarming van de aarde. Door ruimte te 

bieden aan innovatieve experimenten als de ‘fijnstofmagneet’ techniek, kan de luchtkwaliteit in 

onze provincie niet alleen verbeteren, maar wordt ook het innovatieve karakter van onze provin-

cie versterkt.” 

http://www.pvdazuidholland.nl/contact
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De techniek van de fijnstofmagneet heeft zich al geruime tijd in de praktijk bewezen. In 2009 won Ursem de Intertraffic Innovation 

Award met een proefopstelling van zijn toegepaste technologie in de Thomassentunnel in Europoort. Momenteel begint de ‘fijn-

stofmagneet’ langzaam maar zeker terrein te winnen als techniek om stallen en parkeergarages fijnstofvrij te maken. Volgens 

Ursem is zijn techniek zeer breed toepasbaar. Zelfs het (ultra) fijn stofvrij maken van Rotterdam The Hague Airport is volgens Ur-

sem in theorie en praktijk haalbaar. 

Gelukkig heeft het nieuwe college van GS ook hoge ambities om de luchtkwaliteit te verbeteren. Er is, in samenwerking met ande-

re overheden, een nieuw provinciaal actieprogramma luchtkwaliteit in het vooruitzicht gesteld. De problematiek van de luchtkwa-

liteit rond vliegvelden en snelwegen in stedelijke omgeving worden met name genoemd.  De PvdA denkt graag met GS mee om 

van deze beleidsambities een succes te maken. 

POLITIEKE AGENDA 

JULI 2015 

Wo 1 Raadsvergadering 

Di 6 Raadsvergadering 

Vr 10 heropening Partijbureau PvdA, Stationsweg 10b Den Haag 

Wo 29 bijeenkomst team permanente campagne Den Haag   

AUGUSTUS 2015 

Ma 3 bestuursvergadering afdeling 

Di 25 Open raadhuisavond 

Do 27 Fractievergadering voor commissies 

SEPTEMBER 2015 

Di 1 Commissie Openbaar Gebied (OG) 

Do 3 Commissie Maatschappelijke Activiteiten (MA) 

Di 8 Commissie Algemene Zaken (AZ) 

Do 10 Presidium en fractievergadering voor de raad 

Di 15 Raadsvergadering 

Bijeenkomsten van fractie, commissies en gemeenteraad beginnen om 19.30 uur in raadhuis SwaenSteyn, Herenstraat 72 Vbg. 

Zomerreces Gemeente Leidschendam-Voorburg: maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus 
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ACTIVITEITEN IN DE REGIO 

SEIZOENSAFSLUITING PVDA DEN HAAG: FEESTELIJKE HEROPENING PARTIJKANTOOR 

Afgelopen maand is de spreekwoordelijke bezem flink door ons partijkantoor gegaan. De tussenwand is verdwenen en de gang is 

verkleind. Hierdoor kunnen we vanaf nu grotere activiteiten huisvesten in ons eigen pand. Ook is er stevig opgeruimd. Daarmee zit 

de eerste fase van de verbouwing erop. 

 

Dat verdiende een feestje. Daarom vond onze traditionele seizoensafsluiting plaats in en rondom ons partijkantoor, met een bor-

rel, barbecue en enkele interessante gasten. We maakten er een gezellige avond van met en voor onze campagne- en wijkteams, 

jubilaris Jan van Kranenburg (50 jaar PvdA-lid) die de Gouden Speld ontving uit handen van afdelingsvoorzitter Albert-Jan Pomper, 

via afvaardigingen van de afdelingsbesturen uit Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer tot nieuwe leden in de partij.  

Foto door Suzanne Bout 

MEETING TEAM PERMANENTE ONTMOETING EN CAMPAGNE 

Het Team Permanente Ontmoeting en Campagne van de afdeling Den Haag bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die 

met elkaar de ogen en oren van de partij in de stad willen zijn. We ondersteunen zo onze fractieleden die onmogelijk overal tege-

lijk kunnen zijn. We organiseren bijvoorbeeld wijkbijeenkomsten, wijkspreekuren van het Ombudsteam en werkbezoeken van de 

fractie. We leggen contacten met bewonersorganisaties en wijkagenten, maar we delen ook een roosje uit als er een braderie in 

de wijk is. Kortom, we werken aan een zichtbare en betrokken PvdA. Het hele jaar door en niet alleen in verkiezingstijd! 

Eens in de zes weken komen we in het kader van de Permanente Ontmoeting bij elkaar om plannen te maken en elkaar te inspire-

ren. Om je bij ons aan te sluiten hoef je geen speciale kwaliteiten te hebben. We hebben dringend mensen nodig die wonen in 

stadsdeel Escamp, stadsdeel Scheveningen of de Schilderwijk. Maar ook als je ergens anders woont, ben je van harte welkom! 

Bijvoorbeeld om te kijken hoe je dit in je eigen gemeente of afdeling kunt organiseren en wat we in de Haagse regio als PvdA’ers 

samen kunnen doen. 

WAAR EN WANNEER 

Locatie: Partijkantoor, Stationsweg 10B, woensdagavond 29 juli 2015, 19.30 - 21.30  uur. Neem voor meer informatie over de 

Permanente Ontmoeting contact op met Petra van der Vlis petravandervlis@gmail.com tel. 06- 010170539. 

 

https://www.facebook.com/events/1676010515966320/?ref=1&sid_reminder=8716841985014497280&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
http://denhaag.pvda.nl/wieiswie/stadscampagneteam/
mailto:petravandervlis@gmail.com
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ROSA-LEERGANG GAAT REGIONAAL 

DOOR JACQUELINE BUITENDIJK EN ANNELIES PILON, LEDEN GEWESTBESTUUR 

We hebben een primeur: na de zomer begint de 32e Rosa-leergang. Maar deze editie is anders dan de voorgaande: de meeste 

bijeenkomsten vinden in ons eigen gewest plaats. Dé manier om gewest Zuid-Holland en de afdelingen te leren kennen.  

De Rosa-leergang is de kennismakingscursus van de PvdA voor leden die meer willen doen binnen de partij. Tijdens zes zaterdagse 

bijeenkomsten maken de deelnemers kennis met andere partijgenoten, volgen ze trainingen, gaan ze met elkaar in debat en vol-

gen ze workshops en simulatiespellen. Daarnaast staat er ook een eigen project centraal: tijdens de leergang maken de deelne-

mers actief kennis met de PvdA in de eigen gemeente of regio en ontwikkelen ze een eigen activiteit.  

PROGRAMMA 

Het programma van de Rosa-leergang is opgebouwd uit twee onderdelen: 

1. PRAKTIJK & ORGANISATIE 

Deelnemers leren tijdens de leergang hoe de PvdA georganiseerd is, op wat voor manieren ze actief kunnen worden, maar ook wat 

de PvdA doet in de eigen afdeling. Ervaringen m.b.t. eerste stappen in de partij worden gedeeld met medecursisten en coach, 

tijdens de coachrondes die iedere bijeenkomst in de ochtend gehouden worden. Naast de bijeenkomsten is het de bedoeling dat 

de deelnemers een activiteit opzetten in de eigen afdeling.  

2. POLITIEKE INHOUD 

Tijdens de leergang raken de deelnemers als vanzelf met de coaches en mede-deelnemers in gesprek over de politieke actualiteit. 

In het programma zijn ook onderdelen m.b.t. de beginselen en de geschiedenis van de PvdA opgenomen. 

WAAR EN WANNEER 

Aanmelden kan tot 1 september via www.pvda.nl/opleidingen/rosa. Met de concrete invulling van de bijeenkomsten gaan we de 

komende maanden verder, maar inmiddels zijn al wel de volgende zaterdagen vastgelegd: 

26 september 2015 (Rotterdam),  

10 oktober 2015 (Utrecht – landelijke bijeenkomst) 

7 november 2015 (Rotterdam) 

12 december 2015 (Rotterdam) 

30 januari 2016 (Rotterdam) 

16 april 2016 (Utrecht – landelijke bijeenkomst) 

De bijeenkomsten vinden plaats op het PvdA-partijkantoor in Rotterdam of op locatie in de provincie Zuid-Holland. Ben je of ken je 

iemand die graag actief wil worden in de PvdA, geef het door dan zorgen we dat je op de hoogte wordt gehouden. Ben je al actief 

en lijkt het je leuk om als coach een groepje onder je hoede te nemen, dan horen we dat graag. Neem dan contact met een van 

ons op: Jacqueline Buitendijk (jeeebeee@kpnmail.nl) en Annelies Pilon (anneliespilon@gmail.com) 

http://www.pvda.nl/opleidingen/rosa
mailto:jeeebeee@kpnmail.nl
mailto:anneliespilon@gmail.com
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BERICHTEN UIT HET WATERSCHAP 

MINIMA HEBBEN GEEN GELD ALS WATER! 

DOOR LEON HOMBERGEN, FRACTIEVOORZITTER PVDA HOOGHEEMRAADSCHAP DELFLAND 

Op 2 juli hebben we weer de Verenigde Vergadering gehad: de laatste voor de zomer. We begonnen met Inspreker Co van de Maas, 

die namens de Delftse kerken zich verontrust toonde over de plannen van dit college om de kwijtschelding van de zuiveringslasten 

af te schaffen. Deze rekening komt had aan bij de minima, die na jaren crisis ook door hun spaargeld heen zijn. Het duurste water-

schap van Nederland dreigt nu ook het minst sociale waterschap te worden.  

Een rioolaansluiting verplicht: het doel is immers schoon water in rivieren, plassen en de zee voor iedereen. 

Je hebt ook geen mogelijkheid om te besparen door minder te gebruiken: de rekening is hoog door de dure, 

geprivatiseerde waterzuivering in de Harnaschpolder. Deze hoge Delflandse rekening wordt onverkort gepre-

senteerd. Treurig was ook de weigering van het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden (het dagelijks be-

stuur gevormd door VVD, CDA, Algemene Waterpartij, Water Natuurlijk en Bedrijven Ongebouwd) om in te 

gaan op de actuele discussie over de ‘kanteldijk’ in de Blankenburgtunnel. Delfland manoeuvreert zich zo 

naar de zijlijn, terwijl het coalitie-akkoord stelde dat Water en Delfland midden in de samenleving horen. 

Samen met de fracties van 50+ en Christenunie hebben we vervolgens voorkómen dat een ‘goudgerande’ vertaling van Europese 

doelen Delfland in sluipen. In ons waterrijke land is een Delflandse zelfvoorzienendheid voor water een onnodig duur doel: je kunt 

beter goed samenwerken met de buren en Rijkswaterstaat. Uiteraard staat de PvdA wel volledig achter hergebruik van afvalwater, 

zodra dit veilig en nuttig is. 

Echt geschrokken is de PvdA fractie van de opmerking om het concept van ‘meerlaagse veiligheid’ te beperken tot de eerste laag: 

de dijken. Daarmee vertrouw je volledig op de theoretische correctheid van complexe berekeningen, die op hun beurt weer geba-

seerd zijn op arbitraire uitgangspunten. Vrachtwagens gaan wél met gevaarlijke stoffen door tunnels, ook al mag dat niet. Schepen 

botsen wel eens met sluisdeuren, bedieningsfouten bestaan. Hackers kijken ook naar gemalen, en wat terroristen in ons land kun-

nen aanrichten... Daarom pleit de PvdA voor meer robuustheid in ons waterveiligheidssysteem: een onverwacht probleem mag 

niet leiden tot een domino-effect. De drukste woonwijken liggen vaak in de diepste polders. 

Er is ook goed nieuws: na jaren van stille actie is Delfland als eerste waterschap lid geworden van www.workplacepride.org. Samen 

met Ries Smit heeft de PvdA zich voor LGBT-issues in de afgelopen periode ingezet. Ik kende deze professionele organisatie al 

vanuit mijn dagelijkse werk bij Rijkswaterstaat, waar ik zelf oprichter was van het LGBT-netwerk. Dit besluit is vlak door de verkie-

zingen genomen, en door de inzet van Water Natuurlijk in het coalitieakkoord bekrachtigd. Delfland zal ook als gast meevaren op 

de boot van Waternet in de Amsterdamse Canal Parade. Hulde aan de organisatie.  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.workplacepride.org%2F&h=3AQFQWBAY&enc=AZMg3a1i7K66j9t1ZqiaZyzO2YocZq48xoh4HNNZE2gdgpvnzf_AYqvyZxhQcGSduat3IAmrB6sCmdRnQJZZ0jbXvY067gQoBBbxVrliWW-Ts6HmCA0TiuyufR_CGA2JJWtjSkt5qMQXw3i3cmMmrJvxDuFpWPfKw1TrAfi_ZCZJWVPywJwylkJNCCm_AozIEju1hmsdEOuq6KJFO0A28tEy&s=1
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VAN DE VOORZITTER 

DE BUURT KRIJGT MEER TE VERTELLEN 

DOOR PAUL VAN DER BURG, VOORZITTER PVDA LEIDSCHENDAM-VOORBURG 

Het gaat er ook in onze gemeente van komen. De buurt die meer te vertellen krijgt over de eigen buurt. Burgerparticipatie met een 

mooi woord. In ons verkiezingsprogramma gingen we hier al uitgebreid op in, met als credo ‘de buurt bestuurt’. In veel gemeenten 

zien we al initiatieven op dit vlak. Soms mag de hele gemeente meepraten over een toekomstige bestemming, waarbij het  uitein-

delijke advies zwaar weegt bij de beslissing van de gemeenteraad. In andere gemeenten gaat het alleen maar over de eigen buurt 

of straat. Maar het zijn mooie ontwikkelingen om de eigen inwoners meer te betrekken bij het beleid.  

 Ook in onze gemeenten zien we deze ontwikkelingen. Niet raar als je weet dat Nadine Stemerdink als wethou-

der hiervoor verantwoordelijk is. In de korte tijd dat ze nu wethouder is heeft ze niet alleen bewoners betrok-

ken bij de (her)inrichting van hun straat, omwonenden rond Leidsenhage betrokken bij de inrichting, een ge-

sprek georganiseerd met voor- en tegenstanders van loslopende honden en is zo ook zeer betrokken geweest 

bij de ideeënavond over de Duivenvoorde-corridor. Maar nog mooier is dat ze haar ambtenaren een beleidsno-

titie heeft laten opstellen hoe we de burgers meer kunnen betrekken bij de beslissingen die genomen worden 

in hun buurt of straat.  

Het onderwerp ‘de buurt bestuurt’ uit ons verkiezingsprogramma heeft hiermee een mooie impuls gekregen. Dat we aan het begin 

staan, is overduidelijk. Maar we moeten, als inwoners van deze gemeente, dan ook wel die handschoen oppakken. Als afdeling 

doen we dat om in oktober een avond te organiseren over het onderwerp ‘de buurt bestuurt’.  Met mensen die hier al langer mee 

werken, met initiatiefnemers, de wethouder natuurlijk en met u. Mooi zou zijn als u de komende zomermaanden gaat nadenken 

waarover u eigenlijk zo willen meebesturen. Of dat u bepaalde taken wel van de gemeente zou willen overnemen als buurt of 

straat. Denk bijvoorbeeld aan het onderhouden van uw openbare ruimte, de groenstrook. Of heeft u ideeën met de buurt over de 

verkeerstromen, het speeltuintje of noem maar op. De kans ligt er nu om er meer mee te doen dan u denkt dat kan.We hopen dat 

u deze suggesties ook op onze avond over ‘de buurt bestuurt’ in oktober naar voren wilt brengen.  

Gezamenlijk werken aan een nog leefbaarder Leidschendam en Voorburg. Een mijmering waard. 

MAARTEN OOSSCHOT ZIEK 

Helaas is ons zeer gewaardeerde PvdA fractielid Maarten Oosschot al enige tijd ernstig ziek. Langdurige behan-

deling  tegen darmkanker heeft tot nu toe weinig verlichting gebracht. Maarten blijft echter als altijd zeer geïn-

teresseerd in de politiek en in de mensen. Mocht je hem een hart onder de riem willen steken, stuur dan een 

mailtje of kaartje naar hem, dat zal hij zeer waarderen! 

Het postadres is: Maarten Oosschot, Joh. Poststraat 14, 2264 DC Leidschendam. 

Liever geen bezoek,  of overleg even via de mail: info@oosschotbouwadvies.nl   

 

mailto:info@oosschotbouwadvies.nl

