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ALV 11 NOVEMBER, IN ‘DE PLINT ’  (LEIDSCHENDAM-NOORD) 

VAN HET BESTUUR 

Alle leden zijn uitgenodigd voor onze ‘huishoudelijke ALV’ met aansluitend openbare thema-

discussie op woensdag 11 november  as., tussen 20 en 22 uur in Wijkcentrum De Plint aan de 

Pr. Frederiklaan in Leidschendam-Noord. Daar komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

1. Opening, mededelingen en vaststelling van de agenda 

2. Vaststelling werkplan en begroting van de afdeling in 2016  

3. Samenstelling van het bestuur, afvaardiging gewest en congres 

4. Rondvraag en afsluiting huishoudelijk gedeelte 

5. Pauze 

6. Debat over actuele politiek 

Ad 2.: Het ontwerp werkplan staat verderop in deze Rooie Rakker (zie blz 4).  

Het ontwerp van de begroting zal ter vergadering worden uitgereikt en is op te vragen bij 

onze penningmeester, Jac Wolters. 

Ad 3.: De vier leden van het huidige bestuur zijn in mei 2014 voor 2 jaar gekozen. We kunnen 

echter versterking gebruiken, met name voor organisatie van activiteiten en contacten in de 

wijken en in de regio Haaglanden/gewest Zuid-Holland. Kandidaten voor overige bestuurs-

functies in de afdeling kunnen zich begin van de ALV melden bij het bestuur. Voor meer 

informatie over de werkzaamheden van het bestuur kan je bellen met de secretaris, André 

Rodenburg (06 2266 7224), of een e-mail sturen aan voorburg@pvda.nl.  

Ad 6. Na het ‘huishoudelijke’ gedeelte (alleen voor leden) is er gelegenheid voor discussie 

(met gasten) over politieke actualiteiten. Is er in onze gemeente ruimte voor vluchtelingen 

en zelfs een AZC? Hoe is de stand van zaken rond Leidsenhage? Wat kunnen we doen om 

leegstand tegen te gaan en werkgelegenheid in onze gemeente te bevorderen? Wat gaan we 

doen om lokale lasten laag te houden en noodzakelijke uitgaven eerlijk te delen?  

Aansluitend aan de ALV is er gelegenheid tot napraten bij een drankje aan de bar.  

 

 

 

DE ROOIE R@KKER 

LEDENBLAD VAN DE PVDA-AFDELING LEIDSCHENDAM-VOORBURG, NR 4, JAARGANG 2015 
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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 (secretaris, plv. 

voorzitter, nieuwsbrief Rooie Rakker) 

Balen van Andelplein 113, 2273 LH 

Vbg; tel. 3870378; e-mail: aroden-

burg@ziggo.nl  

Jac Wolters (penningmeester, leden-

zaken) 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 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  

 

Jacob Zuurmond  

Laan van Nieuw Oosteinde 404, 

2274 GJ Vbg, tel. 06-37331356,  

e-mail: jzuurmondsr@hotmail.com 

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).  
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POLITIEKE AGENDA 

OKTOBER 2015 

Do 1 Commissie Maatschappelijke Activiteiten (MA) 

Di 6 Commissie Algemene Zaken (AZ) 

Wo 7 Bestuursvergadering afdeling Leidschendam-Voorburg 

Do 8 Presidium en fractievergadering voor de raad 

Za 10 Opleidingsfestival PvdA en FNV-manifestatie ‘Young & United’ in Amsterdam (zie blz 8) 

Di 13 Raadsvergadering Leidschendam-Voorburg 

Do 15 Discussie over TTIP in Den Haag (zie blz 9) 

Za 17 Netwerk Ruimte in Stadhuis Almere (zie blz 9) 

Ma 19 t/m Vr 24 oktober herfstreces Gemeente Leidschendam-Voorburg 

Wo 21 Laatste dag bezwaren afschaffing kwijtschelding HH Delfland (zie blz 6) 

Wo 28 installatie burgemeester Gregor Rensen in Brielle (zie blz 11) 

Do 29 Presidium en fractievergadering voor de raad 

Vr 30 Dag van Goed Werk, provinciehuis Den Haag  (zie blz 10) 

Za 31 Gewestelijke Vergadering, zaal Engels, Rotterdam 

NOVEMBER 2015 

Di 3 Commissie Openbaar Gebied (OG) 

Wo 4 Commissie Algemene Zaken (AZ) 

Do 5 Commissie Maatschappelijke Activiteiten (MA) 

Za 7 PvdA-Afrikadag in Amsterdam (zie blz 10) 

Di 10 Begrotingsraad Leidschendam-Voorburg 

Wo 11 ALV afdeling Leidschendam-Voorburg (zie blz 1 en 3) 

Do 12 Presidium en fractievergadering voor de raad 

Di 17 Raadsvergadering Leidschendam-Voorburg 

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

Wijkcentrum De Plint in Leidschendam-Noord: woensdag 11 november de locatie van onze Algemene Ledenvergadering.  
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VAN HET BESTUUR 

CONCEPT WERKPLAN 2016 

PVDA LEIDSCHENDAM-VOORBURG 

Op papier is 2016 een jaar zonder verkiezingen. Resultaten moeten we op andere plaatsen weten te halen, met aanwezigheid in de 

gemeente nu we weer verantwoordelijkheid dragen als collegepartij. Dat betekent niet dat we inhoudelijke discussie over lokale, 

landelijke of internationale thema’s uit de weg gaan. En het Wijkaanpak / Ombudsteam blijft in 2016 mensen in Leidschendam-

Voorburg met concrete raad en daad bijstaan. 

BIJEENKOMSTEN 

Bij gelegenheden als de opening van het politieke jaar en op 1 mei trekken we zo veel mogelijk samen op met onze buurafdelingen 

in de Haagse regio. De goede banden met andere PvdA-afdelingen in de Haagse regio blijven we vanzelfsprekend ook onderhou-

den, zoals met bezoek aan de Haagse Stadsconferentie en wederzijdse wijkbezoeken. 

Uiteraard organiseren we de huishoudelijke ledenvergaderingen, ter vaststelling van begroting en jaarplannen, maar als het enigs-

zins kan doen we dat in combinatie met (andere) inhoudelijke onderwerpen uit de actuele politiek, van lokaal tot internationaal.  

BESTUUR EN FRACTIE 

Bestuur en fractie zoeken elkaar ook in 2015 regelmatig op. Dat gebeurt o.a. door het bijwonen van elkaars vergaderingen, evenals 

de raad en commissies. 

We zorgen als afdeling zichtbaar en actief aanwezig te zijn met inbreng bij het Congres en de Ledenraad, in het Gewest Zuid Hol-

land en in de netwerken van de PvdA. 

COMMUNICATIE 

Onze communicatie is inmiddels vooral digitaal: zoals het plaatsen van raadsflitsen en aankondigingen van evenementen op onze 

website en via e-mailings aan de leden en belangstellenden en via ‘social media’ als Twitter (@PvdALdmVbg) en Facebook . Ook in 

2016 zal onze inzet vooral zijn gericht op het behouden, (terug) winnen en activeren van leden voor de PvdA. 
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BERICHTEN VAN DE RAADSFRACTIE 

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN, OPTIES ONDERZOEKEN 

DOOR MARJAN VAN GIEZEN, FRACTIEVORZITTER 

Het politieke seizoen is weer begonnen, en als onthande fractie zonder Maarten Oosschot moesten we er gelijk weer fors tegenaan. 

Gelukkig hebben we een goede opvolger voor Maarten gevonden: Jacob Zuurmond. Jacob stond net onder Maarten op de kieslijst 

bij de laatste verkiezingen en draait sindsdien al mee in onze fractie. Hoewel hij nog niet zo thuis is in de dossiers van de Commissie 

Openbaar Gebied, brengt hij een brede maatschappelijke kennis met zich mee en een grote interesse in andere dossiers. Hij vormt 

zo een goede aanvulling op onze fractie. Wij zijn erg blij dat Jacob dit wil doen, welkom Jacob! 

VLUCHTELINGEN IN ONZE GEMEENTE 

In augustus lag er ineens het verzoek van het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) om het voor-

malige Parnassia-gebouw in Schakenbosch te mogen inzetten voor de opvang van vluchtelingen. Als 

PvdA vinden we dat onze gemeente de plicht heeft vluchtelingen op te vangen, nu er sprake is van zo’n 

mensonterende situatie dat miljoenen mensen op de vlucht slaan voor oorlog, geweld en ellende. Daar-

bij moet de gemeente alle mogelijke opties verkennen, en niet alleen het verzoek van het COA in behan-

deling nemen. Schakenbosch is een lastige locatie, weliswaar met een ruimte die door de eigenaar zeer 

gewillig is aangeboden (staat nu immers leeg!) maar wel in een wijk waar al een gesloten jeugdinrichting 

staat, met veel onrust, en een GGZ-instelling met heel veel poliklinische patiënten en een Korsakov-kliniek.  

Maar uitgangspunt is dat we als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen en dat we dus ‘ja’ zeggen tegen opvang van vluchte-

lingen. De PvdA heeft gepleit voor een breed haalbaarheidsonderzoek, waarbij alle locaties en opties worden afgewogen. Dit on-

derzoek werd uiteindelijk – ook door VVD en GBLV die tegen opvang zijn vanwege Schakenbosch – unaniem gesteund. Het onder-

zoek vindt nu plaats en komt terug op de agenda van de Commissie Algemene Zaken op dinsdag 6 oktober. De PvdA zal zich hier 

opnieuw hard maken voor het opvangen van vluchtelingen in onze gemeente. Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

BESTEMMINGSPLAN LEIDSENHAGE 

Natuurlijk speelden er meer dossiers. De goedkeuring van het bestemmingsplan Leidsenhage stond ook op de agenda. De heront-

wikkeling Leidsenhage veroorzaakt veel onrust in de regio, waar men zo ongeveer vreest dat alle winkels in de regio leegstromen 

als wij Leidsenhage nieuw leven in blazen… Terwijl men blij zou moeten zijn dat een eigenaar/ontwikkelaar zoveel geld in de her-

ontwikkeling wil steken! De PvdA is er wel blij mee, ook al zal een goede inpassing van de plannen ook veel vragen van onze ge-

meente. Wij zullen moeten zorgen voor een goede ruimtelijke inpassing, voor het compenseren van mogelijk toegenomen geluid-

hinder en luchtverontreiniging, en voor een goede verkeersafwikkeling. De PvdA heeft daarom vooral aangedrongen op een ambi-

tieuze inzet van de gemeente bij de inpassing in de omgeving en het voorkomen van negatieve effecten voor de omwonenden. Als 

we bij zo’n ontwikkeling nu juist daarop gaan bezuinigen, dan zijn we ‘penny wise and pound foolish’!  

KWIJTSCHELDING WATERSCHAPSLASTEN: WEL IN RIJNLAND, NIET IN DELFLAND? 

Ten slotte heeft de PvdA aandacht gevraagd voor het voornemen van het waterschap Delfland om de vrijstellingsregeling voor 

minima af te schaffen. De ene helft van onze inwoners kan nog wel kwijtschelding krijgen (die vallen onder waterschap Rijnland, 

waar al lagere tarieven gelden!), de andere helft onder Delfland. 
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Delfland is een duur waterschap en men wil de heffingen voor inwoners verlagen, daar staat veel druk op. Omdat men ook veel 

investeringen wil/moet doen, is het voornemen om de generieke verlaging te financieren door de kwijtscheldingsregeling voor 

minimagezinnen af te schaffen. De PvdA vindt dit een asociale oplossing en een onrechtvaardige en ongelijke behandeling van 

inwoners. Lees daarover meer in onderstaand artikel van Delroy Blokland.  

ZORGEN OVER AFSCHAFFING KWIJTSCHELDING ZUIVERINGSHEFFING 

DOOR DELROY BLOKLAND, LID GEMEENTERAAD  

De PvdA-fractie Leidschendam-Voorburg maakt zich grote zorgen over de voorgenomen afschaffing van het kwijtscheldingsbeleid 

van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het waterschap is van plan om de kwijtschelding in 2016 gedeeltelijk en vanaf 2017 

helemaal af te schaffen. Als gevolg hiervan zullen gezinnen met een minimuminkomen in het deel van onze gemeente dat door 

Delfland wordt bediend niet meer in aanmerking komen voor kwijtschelding van de zuiveringsheffing.  

De PvdA fractie roept onze leden op om hiertegen bezwaar te maken. Dat kan nog tot 21 oktober via de website van Delfland:  

https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/reageren-op-het-gedeeltelijk-afschaffen-van-de-kwijtschelding 

Als inwoners geen aanspraak meer kunnen maken op kwijtschelding van de waterschapsbelasting, dan heeft dat voor naar schat-

ting 1.200 inwoners uit onze gemeente die in het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap Delfland wonen financiële con-

sequenties. Gezinnen met een minimuminkomen (bijstand, AOW) moeten dan tot € 283 euro zuiveringsheffing (maximaal 3 maal 

€ 94) per jaar extra belasting betalen. Delfland is voor gezinnen al het duurste waterschap van Nederland. Het is volgens de PvdA 

fractie onbegrijpelijk dat het nieuwe bestuur van het waterschap de tarieven wil verlagen door de kwijtschelding voor de armste 

inwoners af te schaffen en doof is voor de brede maatschappelijke ophef die in reactie daarop is ontstaan. 

Delroy Blokland (woordvoerder financiën): “De PvdA-fractie vindt het afschaffen van het kwijtschel-

dingsbeleid onacceptabel en heeft op 6 juli een motie ingediend waarmee het College van Burgemees-

ter en Wethouders werd opgeroepen om krachtig afstand te nemen van de afschaffing en daarover 

protest aan te tekenen bij het Hoogheemraadschap. Die motie is toen gesteund door D66, GBLV, 

GroenLinks, CDA, CU/SGP en de fractie Hohage. Alleen de VVD was tegen. Ook andere gemeenten zoals 

Den Haag en Rijswijk spannen zich in voor behoud van de kwijtschelding. Toch lijkt het Dagelijks Be-

stuur van het Hoogheemraadschap doof voor de ophef en zorgen die hierdoor in de samenleving zijn 

ontstaan”. (In het Dagelijks Bestuur van Delfland – vergelijkbaar met het college van BenW – zitten de 

dijkgraaf en hoogheemraden namens VVD, CDA, de Algemene Waterschapspartij en Water Natuurlijk; de PvdA zit wel in het Alge-

meen Bestuur maar niet in het Dagelijks Bestuur red.) 

De PvdA-fractie heeft hierover in de gemeenteraad van 15 september opnieuw vragen aan het College gesteld en verzoekt het 

College zich politiek, bestuurlijk en juridisch te blijven inzetten voor behoud van het kwijtscheldingsbeleid. Onze wethouder, Nadi-

ne Stemerdink, heeft toegezegd dit te zullen blijven doen, maar heeft ook aangegeven dat haar mogelijkheden beperkt zijn omdat 

het waterschap een democratisch gekozen orgaan is dat zelfstandig een dergelijk besluit kan nemen. 

Op 19 november neemt de verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap een definitief besluit. 

https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/reageren-op-het-gedeeltelijk-afschaffen-van-de-kwijtschelding
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COLUMN 

HET VLUCHTELINGENPROBLEEM 

DOOR MICHEL VAN DER HOLST 

Er is heden ten dage veel gaande op deze wereld. Er zijn vele brandhaarden gaande. Één van die brandhaarden is Syrië. Daar woedt 

op dit moment een vreselijke en nare oorlog tussen de regering en verschillende rebellen, zoals IS. In Irak is het al niet beter, want 

ook daar houdt IS huis. En dan komt daar ook nog het bewind van Eritrea bij, waar veel mensen worden onderdrukt. Dit verklaart, 

waarom veel mensen daardoor op de vlucht zijn.  

Het lijkt op een hele volksverhuizing die deze mensen noodgedwongen maken. Er wordt in veel landen 

intussen gesproken over het vluchtelingenprobleem met een bijklank als zou het over ‘het Jodenpro-

bleem’ gaan. Er wordt met angst gesproken over IS en dat misschien strijders tussen de vluchtelingen 

zouden zitten. Tevens spreekt men angstig over de islam en dat deze mensen toch moslim zijn. En dan 

ook nog deze grote aantallen. We moeten echter niet vergeten dat deze mensen op de vlucht zijn voor 

de oorlog en het geweld. Juist de strijders van de IS gaan de andere kant op, want zij willen vechten 

voor een Islamitische Staat. Dit is dus niet een reden om gelijk angstig te zijn. En dat deze mensen 

moslim zijn, betekent nog niet gelijk, dat iedereen dan maar een extremist is. De beelden die we zien 

zijn vooral schrijnend en stemmen tot droefenis. Deze mensen zijn juist op de vlucht voor IS en willen juist een veiliger bestaan. 

Het is daarom nodig dat veel landen deze vluchtelingen met open armen ontvangen. Juist wij die vaak spreken over barmhartig-

heid, zou dit toch moeten aanspreken. Het is belangrijk deze mensen goed op te vangen en te laten integreren in onze westerse 

samenleving. Indien dit goed gebeurt mag dit verder geen probleem opleveren. Dan zijn deze mensen ons juist dankbaar. En zie 

het ook van de andere kant. Stel dat hier een oorlog zou woeden, willen wij dan niet ook opgevangen worden?  

ACTIVITEITEN: 

FEIT EN VISIE-AVOND RIJSWIJK, 28 SEPTEMBER : DE TOEKOMST VAN DE ENERGIEVOORZIENING  

Waar halen we straks energie vandaan? Aardbevingen beperken gaswinning in Groningen. Meer gas kopen van Poetin? Boren naar 

schaliegas? Meer olie importeren uit de Golfstaten? Spotgoedkope kolen importeren uit de VS? Kernenergie? Windmolens? Zonne-

panelen? Boren in Alaska? En het klimaat dan? Op maandagavond 28 september praten we daarover in Stervoorde met een échte 

deskundige: Dick Benschop, president-directeur van Shell Nederland.  

Dick Benschop werkte samen met Joop den Uyl, Wim Kok en Ad Melkert. Hij was staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het 

Kabinet Kok-II en speelde daarin een belangrijke rol op het gebied van Europese zaken. Sinds 1 mei 2011 is hij de topman van Shell 

Nederland. Shell en Rijswijk hebben een langdurige en sterke band met elkaar. Wie kent niet Te Werve, lange tijd recreatieoord 

voor Shell-medewerkers. Het bedrijf heeft ook al meer dan 50 jaar laboratoria en kantoren in onze gemeente. Daar werken circa 

2.700 personen. 

De PvdA-afdeling Rijswijk houdt regelmatig Feit & Visie-avonden. Daar praten we over zaken die van groot belang zijn voor ieder-

een in onze gemeente. Maar waar B&W en de Gemeenteraad géén zeggenschap over hebben. We beginnen steeds met de feiten. 

Daarna volgt discussie.  
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Maandag 28 september gaat het over één van de grootste vraagstukken van onze tijd: de energievoorziening. Het klimaat op aar-

de stelt eisen. De uitstoot van CO2 móet omlaag. Hernieuwbare energie is het toekomstbeeld. Maar hoe komen we daar? Wat 

doen we in de tussentijd? 

WAAR EN WANNEER  

Locatie: Wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk. Op maandag 28 september 2015, 20.00 - 22.00 uur.   

10 OKTOBER, PVDA-OPLEIDINGSFESTIVAL EN ‘YOUNG & UNITED ’  IN AMSTERDAM 

DOOR HANNET JOHANNES EN LISANNE OUDSHOORN, TEAM OPLEIDINGEN 

Zaterdag 10 oktober aanstaande organiseren we het tweede Opleidingsfestival. Een festival met sessies voor leden die actief zijn in 

een afdelings-, netwerk of gewestbestuur en voor leden die meer willen weten over de PvdA. 

Er zijn onder meer workshops over Online boekhouden (voor penningmeesters), Voortgangsgesprekken (Workshop voor afdelings- 

en fractievoorzitters), Vrijwilligersmanagement, Campagnevoeren op straat, Scouten en werven, Permanente campagne, Leden-

werving,- binding en –behoud en Van Waarde lokaal (voor bestuurders van afdelingen, gewesten en netwerken). Naast deze speci-

fieke workshops voor kaderleden zijn er ook trainingen, gesprekken en colleges die interessant zijn voor iedereen die actief wil zijn 

of worden binnen de PvdA, zoals een training Presenteren. Meer informatie over het totale programma vind je op onze site 

www.pvda.nl/opleidingsfestival. Wil je er op 10 oktober bij zijn, meld je dan uiterlijk 1 oktober aan via het aanmeldformulier. 

WAAR EN WANNEER 

We organiseren deze dag op twee locaties in Amsterdam Noord: het Hyperion Lyceum (Docklandsweg 2, Amsterdam) en in de 

Tolhuistuin (Tolhuisweg 5, Amsterdam). Beide locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer: vanachter het centraal 

station in Amsterdam kun je het pontje nemen, waarna het nog een paar minuten wandelen is. Bij de school is helaas, door werk-

zaamheden, beperkte gelegenheid tot parkeren. Mocht je met de auto naar Amsterdam komen, dan raden we aan te parkeren bij 

één van de P&R parkeerplaatsen en dan verder te reizen via het openbaarvervoer. Daarnaast pendelt er een rode dubbeldekker 

bus tussen de beide locaties. Uiterlijk 5 oktober ontvang je van ons een bevestiging van je aanmelding en meer informatie over de 

sessie waar jij aan deelneemt. We hopen je te zien op 10 oktober! 

MEER WETEN?  

Heb je nog vragen of kom je er niet uit met het aanmeldformulier, stuur dan gerust een mail naar opleidingen@pvda.nl. 

EN VERDER 

Door de dag te organiseren in Amsterdam, maken we het voor deelnemers ook mogelijk aan te sluiten bij de actie van 

Young&United van de FNV. Op je 18e ben je volwassen, je mag trouwen, stemmen en je moet een eigen zorgverzekering afsluiten. 

Maar tot je 23e ontvang je als jongvolwassene nog wel een ‘jeugdloon’, soms minder dan de helft van het normale minimum loon. 

Dat kan toch niet? Dankzij de acties van Young & United, een beweging van werkende jongeren, is er verandering op komst. Meer 

dan 130.000 keer werd de petitie ondertekend. Er is een Kamermeerderheid voor het substantieel verlagen van de leeftijdsgrens. 

Maar Young & United is er nog niet en daarom is een laatste zet nodig: op 10 oktober vindt er een grote demonstratie plaats in 

Amsterdam. Meer informatie is te vinden op www.youngandunited.nl 

http://www.pvda.nl/opleidingsfestival
https://nl.surveymonkey.com/r/10oktober2015
mailto:opleidingen@pvda.nl
https://www.youngandunited.nl/
http://www.youngandunited.nl/
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15 OKTOBER, TTIP IN DEN HAAG 

DOOR FABIAN LIONAAR, VOORZITTER NETWERK ECONOMIE PVDA 

De Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) zijn in onderhandeling over een handelsovereenkomst. Deze overeenkomst heet 

ook wel Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP). Dit akkoord tussen de VS en EU wordt achter gesloten deuren bespro-

ken. Wilt u een inkijkje? Komt u dan op 15 oktober naar de bijeenkomst in de Tweede Kamer in Den Haag met onder andere Agnes 

Jongerius (Europees parlement) en Jan Vos (Tweede Kamerlid). Organisatie: Netwerk Economie PvdA  

WAAR EN WANEER  

Waar: Tweede Kamer Den Haag, 

Datum en tijd: donderdag 15 oktober 2015 Tijd: 19.00 - 21.00 uur. U kunt zich opgeven door een mail te sturen met uw voor- en 

achternaam en het onderwerp (TTIP bijeenkomst) naar: Netwerkeconomie@PvdA.nl.  

17 OKTOBER, NETWERK RUIMTE IN ALMERE 

DOOR ARJEN VAN BERKEL 

Op zaterdag 17 oktober a.s. organiseert het Netwerk Ruimte van de PvdA de partijconferentie ‘Geef ons de Ruimte’.In het Stadhuis 

Almere gaan we met partijgenoten in debat over de ruimtelijke agenda van de PvdA. Dat doen we aan de hand van een aantal 

artikelen over onze beginselen die we de afgelopen vijf jaar hebben gepubliceerd. (verzameld in een bundel die binnenkort wordt 

uitgebracht) en urgente kwesties. Waar staan we in actuele discussies over woningmarkt of spoor? Welke onderwerpen en stand-

punten hebben we voor de Nationale Omgevingsvisie? 

In het Stadhuis van Almere gaan we met partijgenoten en experts in debat over de ruimtelijke agenda van de PvdA. Hugo Priemus, 

Lex de Boer, Pieter Hooimeijer, Pieter Boelhouwer en Hamit Karakus zijn enkele van de sprekers. Dat doen we aan de hand van 

een aantal artikelen over onze beginselen en urgente ruimtelijke kwesties. Waar staan we in actuele discussies over woningmarkt 

of spoor? Welke onderwerpen en standpunten hebben we voor de Nationale Omgevingsvisie? 

Het programma is als volgt: 's ochtends is er de mogelijkheid om vanaf 11.00 uur een stadswandeling met rondleiding door het 

centrum van Almere te maken. Laat ook even weten of je hierin geïnteresseerd bent. Lunch is op eigen gelegenheid. 

Na de middag vanaf 13.00 uur inloop Stadhuis Almere, 13.30 opening door wethouder Tjeerd Herrema, 13.45-14.30 uur plenair 

paneldebat over onze visie op ruimte, 14.45-15.45 uur uur deelsessies: wonen en vastgoed; verkeer en vervoer; water en groen; 

landbouw; energie; 16.00 uur terugmelding deelsessies en tot 17.00 uur afsluitende borrel 

Dit jaar bestaat het PvdA Netwerk Ruimte vijf jaar. Het Netwerk Ruimte richt zich op de fysieke leefomgeving van Nederland. We 

proberen een bijdrage te leveren aan een heldere, consistente en herkenbare sociaaldemocratische visie op de inrichting en het 

gebruik van de fysieke ruimte. Integraliteit staat voor ons daarbij voorop, want de tijd is voorbij dat bijvoorbeeld wonen, recreatie 

en mobiliteit als losse onderwerpen bezien moeten worden. Door de juiste verbindingen te leggen tussen deze onderwerpen, en 

tussen betrokkenen binnen onze partij, kunnen we onze sociaaldemocratische idealen ook in de fysieke ruimte in praktijk brengen. 

WAAR EN WANNEER 

Locatie: Stadhuis Almere, Stadhuisplein 1. Datum en tijd: zaterdag 17 oktober, stadswandeling vanaf 11.00 uur (bij voldoende 

aanmeldingen); discussiemiddag 13.00-17.00 uur. Aanmelden via info@pvdanetwerkruimte.nl of via www.pvdanetwerkruimte.nl 

 

mailto:Netwerkeconomie@PvdA.nl
mailto:info@pvdanetwerkruimte.nl
http://www.pvdanetwerkruimte.nl/
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30 OKTOBER, DAG VAN GOED WERK IN DEN HAAG 

De PvdA Zuid-Holland organiseert de Dag van Goed Werk, met als sprekers onder anderen Monika Sie (directeur Wiardi Beckman 

Stichting), Tweede Kamerleden John Kerstens en Mohammed Mohandis, wethouder Rabin Baldewsingh (Den Haag) en Pierre Heij-

nen (voorzitter ROC Mondriaan). 

WAAR EN WANNEER 

Locatie Provinciehuis, Zuid-Hollandlaan Den Haag. Datum en tijd: vrijdag 30 oktober 2015, 15.00 - 18.30 uur.  

Meer informatie over programma en aanmelding volgt binnenkort op de site van het Gewest: kijk op www.zuidholland.pvda.nl   

7 NOVEMBER, AMSTERDAM AFRIKADAG IN HET TROPENINSTITUUT 

DOOR ANNE VAN DER MEER, AFRIKADAG-TEAM  

Jaarlijks organiseert de Foundation Max van der Stoel (FMS) de Afrikadag (www.afrikadag.nl), een landelijke bijeenkomst over 

Afrika en internationale samenwerking. De Afrikadag is hét grootste evenement op het gebied van Afrika en internationale samen-

werking in Nederland. Afrikadag 2015 staat in het teken van de rol van China en andere ‘nieuwe spelers’ in Afrika.  

Hoofdgasten zijn dit jaar Makhtar Diop (vicepresident voor Afrika bij de Wereldbank), minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) 

en minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). 

WAAR EN WANNEER 

Locatie: Koninklijk Instituut voor de Tropen, Mauritskade 63, Amsterdam 

Datum: zaterdag 7 november, vanaf 9.30 uur inloop, van 10.00-18.00 uur programma Afrikadag 

18.00-00.00 uur afterparty Africa at Night in Q-Factory, Amsterdam 

Programma en kaartverkoop vanaf 1 oktober via www.afrikadag.nl.  

Of stel je vraag aan Anne van der Meer: avdmeer@foundationmaxvanderstoel.nl 

http://www.zuidholland.pvda.nl/
http://www.foundationmaxvanderstoel.nl/agenda/agenda_item/t/afrikadag_2015
http://www.afrikadag.nl/
mailto:avdmeer@foundationmaxvanderstoel.nl
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BERICHT UIT BRIELLE 

GREGOR RENSEN WORDT BURGEMEESTER 

Op een woensdagavond eind augustus, kwart over 8, kwam het verlossende telefoontje: de gemeenteraad van Brielle heeft una-

niem besloten jou voor te dragen als nieuwe burgemeester. Inderdaad, een verlossend telefoontje! Want ondanks dat ik een rede-

lijke hoop had op deze uitkomst, de laatste dagen nam de spanning toch wel behoorlijk toe. U begrijpt dat vast, want los van de 

onzekerheid over wat de raad zou beslissen, het is toch ook heel ingrijpend en gewichtig wat je overkomt. 

Een ‘once in a lifetime experience’ is het, zo’n voordracht voor een burgemeesterschap. Ik voel me daarom enorm dankbaar en 

vereerd dat ik dit allemaal mag meemaken. En ook trots en blij dat ik – mits de minister de voordracht overneemt – binnenkort 

voor zes jaar burgemeester van deze mooie gemeente mag zijn. Ik voel het als een enorm voorrecht en een prachtige uitdaging. 

Het is nog geen jaar geleden, dat ik verrast werd door een telefoontje van de Commissaris van de 

Koning die mij vroeg of ik ervoor voelde om voor een jaar waarnemend burgemeester van Brielle te 

worden. En of hij mij dan samen met enkele andere kandidaten mocht voordragen aan een commis-

sie van fractievoorzitters die dan de keuze konden maken. U weet hoe die keuze toen is uitgepakt, 

want ik ben nu al bijna 11 maanden waarnemend burgemeester. En ik heb er nog geen dag spijt van 

gehad, ook al moest ik Brielle nog helemaal leren kennen. 

Ik heb het eerder als volgt verwoord: “In de ruim 7 maanden, die sindsdien zijn verstreken, heb ik de functie van burgemeester van 

Brielle met veel inzet en genoegen waargenomen. Ik heb de gemeente als een bijzonder plezierige werkomgeving ervaren. De vele 

actieve mensen, de verbondenheid en gemeenschapszin in de drie kernen, de vitale ondernemers, de bovengemiddelde voorzie-

ningen, de vele en veelsoortige evenementen en natuurlijk de unieke en fraaie historische ambiance van de vesting maken Brielle 

tot een zeer bijzondere gemeente, waar het fijn wonen en werken is. Ik heb ook zeker de ruimte gekregen om eigen ideeën en 

veranderingen te bespreken en te introduceren, evenals de mogelijkheid in dossiers als de regionale samenwerking een stimule-

rende rol te vervullen” (…) Het vertrouwen dat blijkt uit de vraag om te solliciteren en nog een aantal jaren in Brielle verder te 

gaan als burgemeester, vind ik een enorme aansporing om mijn uiterste best te blijven doen voor deze gemeente. Ik besef terdege 

dat de verwachtingen en daarmee de prestatielat ook hoog liggen. Ik zie daar echter allesbehalve tegenop.” 

In de maanden die sindsdien zijn verstreken, is mijn zin om nog een aantal jaren door te gaan alleen maar toegenomen. Ik zal mijn 

uiterste best doen om die hoge verwachtingen waar te maken. Ik dank de gemeenteraad van Brielle voor het uitgesproken ver-

trouwen. En ik dank in het bijzonder ook de inwoners van Brielle die mij de afgelopen maanden gevraagd en ongevraagd mij steun 

toezegden en succes toe wensten. Dat gaf een enorm warm gevoel. Een heerlijke gemeente, met heerlijke mensen. En een fijne 

gemeentelijke organisatie en een gemeenteraad waarmee het prettig werken is. Dat is natuurlijk bovenal de verdienste van alle 

inwoners en medewerkers van Brielle zelf. Maar ik voel me er geweldig in thuis. Ik prijs mij gelukkig dat door de voordracht het wel 

heel waarschijnlijk is geworden dat ik er nog jarenlang deelgenoot van mag zijn. 

De installatie van Gregor Rensen vindt plaats op woensdag 28 oktober om 19:30 uur in een openbare zitting in de Raadzaal, Markt 

1, Den Briel. De heer Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, neemt de eed/belofte af bij de nieuwe burgemeester. 
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IN MEMORIAM MAARTEN OOSSCHOT 

DOOR MARJAN VAN GIEZEN, FRACTIEVOORZITTER 

Op 23 augustus is Maarten Oosschot overleden. Onze fractiegenoot, ex-Raadslid en huidig Commissielid Openbaar Gebied. Maar 

vooral ons politieke maatje. Altijd in voor een grap en een grol, voor een gezellig cafébezoek of interessant werkbezoek. Maar 

bloedserieus als het aankwam op sociale woningbouw, goede ruimtelijke ordening en ruimtelijke inpasbaarheid van woningbouw 

of infrastructuur. Daarop was hij echt onze expert. En niet alleen van ons, maar voor de hele gemeente, menig wethouder is door 

hem gevraagd en ongevraagd ‘bijgepraat’ over hoe het echt in elkaar zat. Zijn bekendste dossiers zijn de Duivenvoordecorridor  – 

waar hij als eerste en lange tijd enige zag dat de grondexploitatie niet klopte – en Leidsenhage. Wat zou hij blij geweest zijn met de 

unanieme instemming van de Raad met de herontwikkelingsplannen van Leidsenhage! 

Maarten en ik leerden elkaar kennen toen we beiden afdelingsvoorzitter wa-

ren. Hij van Leidschendam en ik van Voorburg. Zo hadden we meer tegenstel-

ling, hij voor Feyenoord, ik voor Ajax. Hij met lak aan regels, ik als ex-jurist. 

Maar de samenwerking verliep prima en we besloten onze afdelingen te fuse-

ren tot PvdA-afdeling Leidschendam-Voorburg. Dat klinkt heel logisch, alleen 

waren onze gemeenten nog niet gefuseerd en had het Partijbureau grote be-

zwaren. Er stond nergens in de Statuten dat dit kon. Maar onze reactie was: er 

staat ook nergens dat het niet kan, dus we doen het gewoon. We kregen een 

zaak van het Partijbureau aan onze broek, maar net toen dat dreigde te esca-

leerden, fuseerden onze gemeenten tot … Leidschendam-Voorburg. Nooit 

meer iets over gehoord van het Partijbureau!! 

Maarten was sinds begin dit jaar ziek en hoewel hij tot bijna het eind toe geloofde dat hij beter zou worden, zagen we al vrij snel 

dat het niet goed ging. Hij was sterk vermagerd en volstrekt uitgeput. De chemokuren hakten er hard in en op 12 augustus hoorde 

hij dat verder behandelen zinloos was. Hoewel zijn prognose nog enkele maanden was, ging toen het vlammetje snel uit. In het 

Hospice Wassenaar had hij nog twee mooie, redelijk pijnloze dagen. Hans Wagner en Harry Oldersma konden hem nog bezoeken 

en we hoorden nog een paar keer zijn kenmerkende stem uit het bed schallen. De oude Maarten! En eventjes, heel eventjes, had-

den we de hoop nog een paar van die mooie dagen met hem te mogen beleven. Het mocht niet zo zijn. Na hem zaterdagavond 

goedenacht te hebben gewenst, werden we zondagochtend in alle vroegte gewekt dat het snel slechter ging. Toen Jacqueline, zijn 

vrouw, en ik bij het Hospice aankwamen, bleek Maarten minuten ervoor reeds overleden te zijn. Hij lag er echter zo rustig bij, na 

die twee mooie dagen, dat iedereen er vrede mee had. Hij is zonder pijn, met alle besef van de wereld en in alle rust, gestorven. 

Lieve Maarten, onze fractie zal nooit meer dezelfde zijn. We zullen er zijn voor Jacqueline en de kinderen, zoals jij er altijd was voor 

ons. Dank voor alles wat je voor de partij, voor de fractie en vooral voor ons hebt gedaan. Rust zacht. 


