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TUSSEN DROOM EN VREES 

DOOR ANDRÉ RODENBURG 

Is de economie, de arbeidsmarkt, de huizenmarkt werkelijk aan het aantrekken? De indicato-

ren voor groei staan gunstig, zeggen de commentatoren. De rente, inflatie en olieprijzen zijn 

laag. Het belastingplan van kabinet en coalitie zorgt ervoor dat iedereen er – de een wat 

meer dan de ander, gemeten in centen of procenten – in 2016 koopkracht bij krijgt.  

Maar als we volgend jaar meer geld op onze rekening overhouden, zijn er dan wel winkels 

over om het te besteden? We zien wekelijks berichten over bedrijven waar banen en vesti-

gingen op de tocht staan: banken, drogisterijen, schoenenzaken, warenhuizen. Is dat alleen 

een structuurverandering (zoals eerder reisbureaus en videotheken verdwenen uit de win-

kelstraat) omdat we via internet zijn gaan bestellen, wat komt ervoor in de plaats?  

We zien ook de schaduwzijden van de economie: zijn die extra banen niet vooral voor uit-

zend- en oproepkrachten en schijn-zelfstandigen, waar je vroeger een vast contract had? 

Betekenen hogere huizenprijzen dat wonen – vooral voor huurders – weer duurder wordt? 

Staat tegenover de belastingverlaging door het Rijk niet een korting op de gemeenten, zodat 

die de lokale lasten zullen verhogen of verder moeten schrappen in publieke voorzieningen?  

Internationaal gezien is er het positieve nieuws over het Klimaatakkoord van Parijs, na vele 

jaren onderhandelen zijn alle VN-lidstaten het eens over verduurzaming van ons energiever-

bruik en beperking van de gevolgen daarvan zoals extreme weersomstandigheden, risico’s 

van droogte en misoogsten op de continenten en hogere waterstanden die de leefbaarheid 

bedreigen op eilanden in de Stille Oceaan tot rivierdelta’s als waar wij zelf wonen.  

Er leven wereldwijd minder mensen in extreme armoede. Dat onderdeel van de Millennium-

doelstellingen is gehaald. Maar nog steeds zijn er vele conflicten en ‘falende staten’ waar-

voor mensen op de vlucht slaan. Onze solidariteit met andere EU-lidstaten, het voormalige 

Oostblok, ontwikkelingslanden staat onder druk. Halen we hun problemen en conflicten 

binnen als we open staan voor mensen in die getroebleerde gebieden met hun ‘andere’ 

cultuur? Hebben we in Nederland aan onze eigen zorgen niet genoeg?  

Het is een illusie dat we onze ogen en oren, laat staan onze grenzen, kunnen sluiten. Wij 

leven in een land dat voor velen perspectief biedt – vanuit een traditie van tolerantie in 

levensovertuiging en van openheid voor handel. Daaraan dragen wij als PvdA vanuit onze 

beginselen – solidariteit, rechtvaardigheid, democratie, vrijheid, en duurzaamheid – aan bij. 

Omdat we liever in een land wonen waarvan we dromen, dan in een wereld we vrezen.  

 

 

 

DE ROOIE R@KKER 
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COLOFON 

AFDELINGSBESTUUR 

LEIDSCHENDAM-VOORBURG: 

(MET PORTEFEUILLES):  

Voorzitter, vacature 

 

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, wnd. 

voorzitter, nieuwsbrief Rooie Rakker) 

Balen van Andelplein 113, 2273 LH 

Vbg; tel. 3870378; e-mail: 

 andre.rodenburg@gmail.com  

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  

Twitter: @PvdALdmVbg  

 

 

WETHOUDER 

Nadine Stemerdink  

Portefeuille: Werk en inkomen, incl. 

DSW, jeugdwerkgelegenheid; Sport; 

Buurt- en wijkgericht werken; 

Openbare ruimte; Personeel & Or-

ganisatie. Project Leidsenhage. 3e 

locoburgemeester. tel. 3009398;  

e-mail: n.stemerdink@lv.nl 

GEMEENTERAADSFRACTIE  

LEIDSCHENDAM-VOORBURG: 

Marjan van Giezen  

(fractievoorzitter)  

Binckhorstlaan 13, 2275 VL Vbg;  

tel. 06-29 564 484;  

e-mail: mjha.van.giezen 

@leidschendam-voorburg.nl 

 

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  

COMMISSIELID 

 

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).  

mailto:m.vander.holst@tele2.nl
mailto:andre.rodenburg@gmail.com
mailto:jzuurmondsr@hotmail.com
mailto:voorburg@pvda.nl
mailto:n.stemerdink@lv.nl
mailto:mjha.van.giezen@leidschendam-voorburg.nl
mailto:mjha.van.giezen@leidschendam-voorburg.nl
mailto:delroyblokland@gmail.com
mailto:jzuurmondsr@hotmail.com
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
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COLUMN 

ARMOEDE 

DOOR MICHEL VAN DER HOLST 

De kerstdagen naderen en iedereen is weer in de weer met kerstboodschappen, versieringen. We moeten met zijn allen toch vooral 

een gezellige en lekkere kerst hebben. Maar denken we met zijn allen ook wel eens aan al die mensen die de kerstdagen in armoe-

de moeten doorbrengen? Aan al die mensen die niet iets lekkers op tafel kunnen zetten of cadeaus voor hun kinderen kunnen ko-

pen? Aan al die mensen die recentelijk door werkgevers op straat zijn gezet? Zonder dat ze er zelf schuld aan hebben? Immers vaste 

contracten zijn niet meer mogelijk. In het nieuws is wederom belicht, dat steeds meer mensen niet meer rond kunnen komen van 

hun uitkering of salaris. Dit komt door de steeds maar stijgende huren, zorgkosten en het feit, dat werkgevers steeds minder salaris 

wensen te betalen voor gedane arbeid. 

Hierdoor kunnen steeds meer mensen maar moeilijk rondkomen. Ook het feit dat indien je in een uitke-

ring terecht komt, je te maken krijgt met zeker twee wachtmaanden en daarbovenop ook nog eens met 

nog eens twee maanden als je in de bijstand terecht komt, doet hier geen goed aan. Dat er geen klassen-

strijd meer in Nederland zou zijn, is dan ook niet waar. Immers de werkgevers en managers graaien in de 

winst van hun bedrijven of het een lieve lust is. Recentelijk is wederom gebleken dat dit zelfs in zorgin-

stanties gebeurd. De klassenstrijd is, zo die al weg was, wederom terug en zelfs verhevigd. Beter zou het 

dan ook zijn, indien werknemers en de gewone man de strijd weer aan zou gaan en het hele land in sta-

king zou gaan. Dan zullen werkgevers daadwerkelijk voelen hoe belangrijk werknemers en de gewone 

man zijn. 

Helaas zullen vele mensen de kerst in armoede moeten doorbrengen. Werklozen die al hopen op een baan, blijven met kerst hier-

van verstoken, omdat de werkgevers de kerst en de afsluiting van hun boekjaar belangrijker vinden dan de mens zelf. Hierdoor 

zullen vele mensen alleen hetgeen kunnen eten wat zij van de voedselbank krijgen en vooral in zorgen zitten of zij de maand nog 

wel doorkomen en of zij nog wel een dak boven hun hoofd zullen hebben. Achter vele deuren vindt een waar drama plaats. Vooral 

in het verborgene, omdat deze mensen zich schamen hiervoor. Het zou beter zijn als men meer het kerstverhaal ter harte nam en 

deze mensen een betere kerst zou bezorgen. Ik spreek dan ook vooral en van dit land grote schande. 

 

DOE MEE 

 

We zijn altijd op zoek naar canvassers, belvrijwilligers, fotografen, onderzoekers en organisatietalenten. Ook op internet kun je 

helpen. Je kunt actief zijn in je afdeling of op landelijk niveau. Interesse? Geef je dan nu op via doemee@pvda.nl 

mailto:doemee@pvda.nl
https://mijn.pvda.nl/?_ga=1.12976375.1544137406.1379365070
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POLITIEKE AGENDA 

JANUARI 2016 

Ma 4 vergadering afdelingsbestuur Leidschendam-Voorburg 

Di 5 open Raadhuisavond 

Do 7 fractievergadering voor Commissies 

Vr 8 Nieuwjaarsborrel PvdA Den Haag, Café Rootz, Grote Marktstraat Den Haag  

Za 9 Nieuwjaarsreceptie gemeente Leidschendam-Voorburg Gemeentehuis, Raadhuisplein Ldm 

Di 12 Commissie Openbaar Gebied (OG) 

Do 14 Commissie Algemene Zaken (AZ) 

Za 16 Nieuwjaarsbijeenkomst PvdA Leidschendam-Voorburg, café Volle Maan, Leidsenhage, Ldm 

Di 19 Commissie Maatschappelijke Activiteiten (MA) 

Do 21 Presidium en fractievergadering voor de raad 

Di 26 Raadsvergadering Leidschendam-Voorburg 

FEBRUARI 2016 

Di 2 open Raadhuisavond 

Do 4 fractievergadering voor Commissies 

Di 9 Commissie Openbaar Gebied (OG) 

Do 11 Commissie Algemene Zaken (AZ) 

Za 13 Landelijk Congres PvdA, Rijtuigenloods, Amersfoort  

Di 16 Commissie Maatschappelijke Activiteiten (MA) 

Do 18 Presidium en fractievergadering voor de raad (na de voorjaarsvakantie op 2 maart) 

Bijeenkomsten van fractie, commissies en gemeenteraad beginnen om 19.30 uur In Raadhuis Swaensteyn, Herenstraat 72 Vbg.  

 

ACTIVITEITEN: 

NIEUWJAARSBORREL PVDA LEIDSCHENDAM-VOORBURG 

OP 16 JANUARI IN LEIDSENHAGE 

Op zaterdagmiddag 16 januari nodigt het bestuur van de afdeling Leidschendam-Voorburg alle leden uit voor een informele bijeen-

komst om het politieke jaar te openen. Natuurlijk is er gelegenheid om met elkaar te discussiëren over actuele thema’s als hoe 

verder in Leidschendam-Voorburg met het stimuleren van werkgelegenheid en bestrijden van leegstand in kantoren en winkels, hoe 

doet de gemeente het met zorg voor jeugd en ouderen, hoe verder met de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van status-

houders? En wat verwachten we van de nieuwe burgemeester die de gemeente eind 2016 zal aanstellen?  

Hoe gaan we als PvdA dat aanpakken, hoe maken we de afdeling actiever, wie komt ons bestuur en Ombudsteam versterken? 

Gelukkig zijn er al enkele leden die zich hebben gemeld. Kan je er op 16 januari zelf niet bij zijn maar heb je wel vragen, ideeën of 

suggesties voor onze afdeling: bel dan met André Rodenburg (070 387 0378) of mail naar voorburg@pvda.nl 

WAAR EN WANNEER 

Op zaterdagmiddag 16 januari tussen 16 en 18 uur in het bovengedeelte van café Volle Maan (naast AH) in Leidsenhage.  
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LANDELIJK PARTIJCONGRES  

OP 13 FEBRUARI 2016 IN AMERSFOORT 

Het afgelopen jaar hebben we op vier verschillende Politieke Ledenraden het rapport ‘Van Waarde’ besproken, gewogen en aange-

scherpt. De uitkomsten hiervan worden meegegeven aan de verkiezingsprogrammacommissie voor de Tweede Kamerverkiezingen 

in 2017. We willen tijdens het komende congres ook stil staan bij de aanscherping van ‘Van Waarde’. Het partijbestuur dient daar-

toe drie moties in.  

Vanwege een proef met de nieuwe processen van ledendemocratie konden ook alle leden moties over ‘Van Waarde’ indienen, 

steun verwerven (en betuigen), commentaar leveren en daarmee invloed uitoefenen op hetgeen besproken en in stemming ge-

bracht wordt op het congres. 

Dat kan door via een nieuw online platform je moties over Van Waarde in te dienen voor het komende congres. Als jouw idee 

voldoende steun krijgt, wordt erover gestemd op het congres. Alle leden van wie we een emailadres hebben, ontvingen eind no-

vember een mail van Hans Spekman met daarin een persoonlijke link naar het online platform. Nog vragen en/of behoefte aan 

meer informatie? Stuur dan een mail naar ledendemocratie@pvda.nl. 

Moties indienen en steunen kon tot 13 decembe 2015. Daarna worden de moties met voldoende draagvlak (dat wil zeggen: >100 

steunbetuigingen) aan alle leden voorgelegd in een ledenpanel met de vraag of men voor of tegen de motie is. Daarin nemen we 

ook de eventuele moties mee uit twee gewestelijke voorcongressen die we bij wijze van pilot organiseren. Op basis daarvan doet 

het Presidium een afhandelvoorstel aan het Congres. 

Het Congres kiest een deel van het partijbestuur en presidium. En we bespreken de wijzigingen in de statuten en reglementen naar 

aanleiding van de resolutie ledendemocratie (pdf) die het Congres heeft aangenomen in januari 2015 in Utrecht. 

 WAAR EN WANNEER 

De Rijtuigenloods (Piet Mondriaanplein 61, nabij station NS Amersfoort) vormt zaterdag 13 februari vanaf 10 uur het decor van 

een eendaags congres. Om je aan te melden voor het congres kun je gebruik maken van deze link.  

MEER LEZEN  

De congresstukken (pdf) zijn enkel digitaal verzonden en niet afgedrukt. Wanneer u toch een gedrukte versie wilt ontvangen, 

neem dan contact op met Anne Troike atroike@pvda.nl. 

Meer weten over de nieuwe aanpak voor meer ledendemocratie? Bekijk deze video, of kijk op pvda.nl/ledendemocratie. 

Lees hier nogmaals het rapport Van Waarde (pdf) zoals dat door het Congres in 2015 is vastgesteld.  

   

Steeds meer mensen zijn actief op sociale media zoals Facebook en volgen ons op  Twitter.  

Ook hier kun jij de PvdA steunen en je uitspreken voor een eerlijker Nederland waarin iedereen meetelt. Word fan en blijf op de 

hoogte van nieuws, filmpjes en foto's van de partij, deel die met je vrienden en geef je mening. 

http://www.pvda.nl/data/catalog/13/s1/2782/27827/4/Rapport%20Politiek%20van%20waarde%20-%20door%20congres%202015%20vastgesteld.pdf
https://platform.pvda.nl/home
mailto:ledendemocratie@pvda.nl
http://www.pvda.nl/data/catalog/13/s1/2782/27829/4/Resolutie%20Ledendemocratie%20-%20door%20congres%202015%20%20vastgesteld.pdf
https://nl.surveymonkey.com/r/aanmeldformuliercongres
http://www.pvda.nl/data/catalog/13/s1/2887/28879/4/PvdA_congresvoorstellen_2016.pdf
mailto:atroike@pvda.nl
https://youtu.be/3izfi_IjISk
http://www.pvda.nl/acties/ledendemocratie
http://www.pvda.nl/data/catalog/13/s1/2782/27827/4/Rapport%20Politiek%20van%20waarde%20-%20door%20congres%202015%20vastgesteld.pdf
http://www.facebook.com/group.php?gid=4475205673&ref=search&sid=738694465.555979791..1#%21/PartijvandeArbeid
http://www.twitter.com/pvda


6 | PVDA LEIDSCHENDAM-VOORBURG | DE ROOIE RAKKER 2015 #6 

 

BERICHTEN VAN DE STATENFRACTIE 

GEEN MEGASTORES STADS- EN DORPSGRENZEN ZUID-HOLLAND 

DOOR ESTHER GERADTS, FRACTIEMEDEWERKER PVDA ZUID-HOLLAND 

De PvdA wil dat de provincie alles op alles zet om de komst van Decathlon-winkels in Schiedam en Den Haag te voorkomen. Zij deed 

deze oproep mede namens CDA, SP en SGP/CU tijdens de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 16 december 2015. In 

het provinciaal beleid is vanwege de vele leegstand en het beschermen van de binnensteden en dorpskernen afgesproken megasto-

res als Decathlon aan de randen van gemeenten te weren. De Rijksoverheid heeft die afspraak nu geschrapt.  

PvdA-woordvoerder Willem Minderhout: “Onbegrijpelijk. Winkels en horeca zijn van groot belang 

voor de leefbaarheid van onze steden en dorpen. De detailhandel staat ten gevolge van onder 

andere internet-winkelen onder grote druk. Met het schrappen van onze afspraak, komt dat nog 

verder onder druk te staan. Wij vinden dat onverantwoord en willen daarom dat de provincie alles 

in het werk stelt om de komst van mega-winkels als Decathlon aan de randen van onze dorpen en 

gemeenten tegen te houden.”  

De afspraak grootschalige detailhandel aan stadsgrenzen te weren is vastgelegd in de Visie Ruimte en Mobiliteit en kan rekenen op 

grote steun in Provinciale Staten. De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken hebben besloten een artikel in 

de Provinciale Verordening Ruimte 2014 tijdelijk te schrappen. Dit betreft de zogenaamde ‘limitatieve lijst’ waarop branches zijn 

opgenomen die zich wel in het buitengebied mogen vestigen. 

 

TEKORT FIETSPARKEERPLEKKEN BIJ STATIONS OPLOSSEN 

Uit een brief van staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) blijkt dat er on-

danks allerlei maatregelen de komende jaren nog steeds een groot tekort aan fietsparkeer-

plekken is op stations. De PvdA vindt dat zorgelijk en wil dat de provincie helpt het tekort 

weg te werken.  

PvdA-Woordvoerder Anne Koning: “Juist in onze drukke provincie, is het belangrijk dat meer 

mensen met het openbaar vervoer en de fiets reizen. Het werkt dan totaal niet motiverend 

als reizigers tientallen minuten tijdsverlies hebben op stations omdat ze hun fiets niet een-

voudig en snel kunnen parkeren!” 

In maart van dit jaar heeft de PvdA het Deltaplan Fiets gelanceerd. In dit plan stelt de partij 

voor rijksmiddelen voor fietsparkeerplekken gericht in te zetten bij stations die nu te vol 

zijn. Voorbeelden van slechte fietsparkeerplaatsen op stations horen wij graag van u! 

Reageer op www.zuidholland.pvda.nl of stuur een mail aan pvda@pzh.nl   

http://www.pvdazuidholland.nl/uploads/nieuws/2015_3_04_deltaplan_fiets.pdf
http://www.zuidholland.pvda.nl/
mailto:pvda@pzh.nl
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BERICHTEN VAN DE RAADSFRACTIE 

MAXIMAAL 400 MENSEN IN EEN AZC HUISVESTEN  

EN ZOVEEL MOGELIJK LOCATIES VOOR STATUSHOUDERS 

DOOR MARJAN VAN GIEZEN, FRACTIEVOORZITTER 

De PvdA heeft zich tijdens de Commissie Algemene Zaken op 8 december opnieuw tegenstander betoond van een Asielzoekerscen-

trum in Schakenbosch voor 800 vluchtelingen. De PvdA betreurt het dat er in onze gemeente niet meer grotere locaties beschik-

baar zijn waar vluchtelingen kunnen worden gehuisvest. 

Marjan van Giezen, fractievoorzitter PvdA: "Omdat de PvdA vindt dat de gemeente haar bijdrage moet leveren aan het landelij-

ke vluchtelingenprobleem, zien wij wel ruimte voor een AZC voor maximaal 400 vluchtelingen, in Schakenbosch. Hiervoor moet 

dan wel aan aantal scherpe voorwaarden worden voldoen, waaronder: goede communicatie met de omgeving (voorafgaand van 

de komst van vluchtelingen maar ook tijdens het verblijf in onze gemeente), goede zorg- en onderwijsvoorzieningen in de nabije 

omgeving en een meldpunt voor klachten." 

Daarnaast vindt de PvdA dat onze gemeente versneld sociale huurwoningen moet (laten) bouwen waarin statushouders kunnen 

worden gehuisvest. Naast statushouders bieden deze woningen ook plaats aan bewoners die al langere tijd op de wachtlijst staan, 

zoals jonge starters en studenten. Op die manier kun je zorgen voor diversiteit op deze locaties en een spreiding van statushouders 

over de gemeente. Dit bevordert de integratie van deze mensen en zorgt voor een betere sociale samenhang in de wijk. 

Als locaties vindt de PvdA Overgoo en De Star (in Leidschendam-Zuid) voor de korte termijn het meest geschikt. Hier mag wat de 

PvdA betreft snel begonnen worden met bouwen, mits natuurlijk goed overleg met de buurt heeft plaatsgevonden. De locatie 

Rijnlandlaan (in Voorburg ‘t Loo) is in onze ogen pas later beschikbaar voor het huisvesten van statushouders, hier moet eerst 

voorrang worden gegeven aan de nieuwbouw van de basisschool De Dijsselbloem. Pas daarna kan de locatie Rijnlandlaan heront-

wikkeld worden tot woningbouwlocatie, zoals eerder al is vastgelegd in ruimtelijke plannen. Naast koopwoningen zijn hier ook 

huurwoningen gepland. Deze kunnen dan opengesteld worden voor statushouders. Eveneens geldt dat voor studenten en starters. 

“De nieuwbouw van de school mag op geen manier in gevaar komen", aldus Marjan van Giezen. 

Op deze wijze kan de gemeente Leidschendam-Voorburg haar verantwoordelijkheid een goede invulling geven. Door zowel vluch-

telingen op te vangen als door statushouders en andere woningzoekenden meer kans te bieden op onze woningmarkt. Mogelijk 

komen er ook nog andere kleine locaties beschikbaar voor een klein aantal huurwoningen. Dit bevordert de doorstroming in onze 

gemeente en vergroot de kansen op goede integratie.  

 

REACTIES VAN LEDEN 

BESTE PARTIJGENOTEN,  

De bijdrage van Leidschendam-Voorburg aan de opvang van asielzoekers moet wat mij betreft meer vaart krijgen. De beperkte 

noodopvang in de Fluit vanaf eind deze maand is iets, maar tot dusver vallen we niet op door voortvarendheid. Verantwoorde op-

vang van asielzoekers - sober en rechtvaardig – lukt alleen als de druk van de instroom wordt opgevangen door het scheppen van 

voldoende plaatsingsmogelijkheden in het land; voor noodopvang, maar dat niet alleen.  

Leidschendam-Voorburg moet een serieuze inspanning leveren. Dat gebeurde in de jaren '90 met een AZC (zonder noemenswaar-

dige problemen), nu moeten we in het licht van de internationale problemen die verantwoordelijkheid opnieuw nemen. Met zo'n 

praktisch beleid lever je bovendien weerwerk tegen het afschuwelijke, beledigende beeld van asielzoekers dat sommigen (en niet 

alleen uit de PVV-hoek) ons proberen op te dringen.  
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Zo nodig moet de Partij van de Arbeid het initiatief nemen steun in de samenleving voor verdere bijdragen aan de opvang te orga-

niseren en de discussie onder de bewoners van onze gemeente op gang te brengen. Doorbreek de stilte. We mogen dus best ste-

vige druk zetten op het tempo en de uitkomst van het brede haalbaarheidsonderzoek.  

Succes met jullie werk, met hartelijke groeten,  

LO CASTELEIJN, LEIDSCHENDAM. 

Ik steun de opstelling van Marjan van Giezen. We kunnen niet andere gemeenten laten opdraaien voor de oplossing van de pro-

blemen en zelf achterover leunen. 

Was getekend, 

JENNO WITSEN, VOORBURG 

RAADSFLITS DECEMBER 2015 

QUEEN, 18 JAAR, BURUNDI. EX-VLUCHTELING. INWONER VAN LEIDSCHENDAM-VOORBURG 

VAN DE GEMEENTERAADSFRACTIE 

De opvang van vluchtelingen. Het centrale onderwerp van deze Raad. Veel zorgen vanuit onze inwoners, onzekerheden vooral. 

Maar ook grote druk om als gemeente een bijdrage te leveren aan het vluchtelingenprobleem in ons land. Vluchten doe je niet voor 

je lol. En onze gemeente heeft goede ervaring met vluchtelingen.  

Neem Queen. Gevlucht met haar familie uit Burundi, 2 jaar oud en in 1997 in Leidschendam een nieuwe toekomst gevonden. 

Vluchteling ben je – als het goed is – maar tijdelijk. Met goede begeleiding en voorzieningen kunnen we vluchtelingen goed huis-

vesten in onze gemeente. Daarom is de PvdA blij met het positieve besluit van de Raad om maximaal 400 mensen in onze gemeen-

te op te vangen. En daarnaast gaan we versneld huurwoningen bouwen om statushouders, starters en studenten een kans te ge-

ven op onze woningmarkt.  

Natuurlijk vraagt de opvang van vluchtelingen veel begeleiding, monitoring en communicatie naar inwoners. We begrijpen die 

zorgen van onze inwoners. En we zullen er alles aan doen om die weg te nemen. Of liever nog: te voorkomen. Maar we willen wel 

mensen op de vlucht een nieuwe toekomst bieden. In onze gemeente. De PvdA is blij met dit besluit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de PvdA wenst u een rooie Kerst en een kleurrijk Nieuwjaar 


