
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Partijgenoten, 

Een nieuw politiek seizoen, met campagnes voor de boeg. Het bestuur kijkt 

daar met plezier naar uit, maar vooral met verwachting. Het klimaat en de 

waardering voor de Partij van de Arbeid lijken ten goede te veranderen en 

de komende lijsttrekkersverkiezing draagt daar misschien verder aan bij.  

Desondanks komen we van ver en ik wil graag aftrappen met een oproep 

aan jullie, partijgenoten: denk en doe mee! Heb je een idee voor onze afde-

ling? Neem contact op en we gaan er samen mee aan de slag. Weet je niet 

goed wat je zou kunnen doen, maar wil je wel graag iets voor de PvdA doen? 

We hebben in het komende verkiezingsjaar nooit teveel handen en ideeën. 

Meedenkers en –doeners zijn zeer welkom! 

De Rooie Rakker is vernieuwd, dat is ongetwijfeld al opgevallen. We sluiten 

met deze opmaak meer aan bij de landelijke huisstijl. Daarnaast willen we 

ook meer ruimte bieden om het geluid van onze leden te laten horen. En 

daar beginnen we in deze editie al mee. Wil je reageren? Dat kan, stuur een 

e-mail naar voorburg@pvda.nl en je reactie verschijnt in de volgende editie. 

Op 30 november 2016 hoop ik jullie te kunnen verwelkomen bij de volgende 

algemene ledenvergadering. We zorgen voor een mooi thema en een inte-

ressante spreker om de avond mee te starten. We houden je op de hoogte 

via de gebruikelijke kanalen! 

 

Namens het afdelingsbestuur, 

Jochem Streefkerk 

voorzitter 

+ mail@jstreefkerk.nl  

( +31 6 2312 1175 

 StreefkerkJ   



 

 

 

 

 

De tijd dat ik me als afdelingsvoorzitter bezig hield met gemeentepolitiek ligt 

zo’n 45 jaar achter me. Hoewel… Eén keer heb ik me nadien nog beschik-

baar gesteld als een soort medelijstduwer voor de Raad, maar verhuizingen 

en dergelijke van hoger geplaatsten maakten me weldra tot eerste opvolger 

op de kieslijst en zo ging ik meedraaien in twee raadscommissies. Wat me 

tegenviel was niet zozeer het zware pak stukken dat de bode vrijwel dagelijks 

bij de voordeur kwam aanreiken, als wel dat ik daarin de vele afkortingen, op 

het gebied van volksgezondheid en volkshuisvesting, niet kon thuisbrengen. 

Mijn eigen vakgebied was immers de internationale betrekkingen. Politicolo-

gisch zijn er veel overeenkomsten, maar in de terminologie toch ook grote 

verschillen. Ik heb aan een secretaris wel eens gevraagd of hij niet wat ver-

klarende voetnoten kon toevoegen, maar het enige wat dit opleverde was 

dat de volgende keer KB nader werd verklaard, juist de enige afkorting die 

ik vanuit mijn achtergrond als jurist wel paraat had. 

Inmiddels is mijn voornaamste raakpunt met gemeentebeleid en ook mijn 

enige nut als pensioentrekker voor de samenleving nog dat ik, in het voorbij-

gaan, vrij actief plastic, glas en blikjes raap op onze groenstroken. Ik aarzel 

trouwens niet om hierbij buiten de gemeentegrens te kijken. Na de Haagse 

annexatie van de overzijde van de Vliet heb ik de deelgemeente daar wel 

eens attent gemaakt op de enorme hoeveelheid afval waar die oever vooral 

’s zomers mee ligt bezaaid, ook vanwege overvolle of kapotte afvalbakken. 

Een dag nadat ik er weer een keer met een zak over de schouder langs de 

waterkant was gegaan, werd ik gebeld door de betreffende Haagse instantie 

met de mededeling dat men bij inspectie geen rommel had aangetroffen. 

Geen wonder: want die had ik net persoonlijk afgevoerd. Intussen zijn er nu 

een paar bakken mét bodem, zodat de opvolger van Jozias van Aartsen zich 

straks kan buigen over andere dringende zaken. 

Dit alles als aanloop naar mijn teleurstelling dat onlangs in onze gemeente 

tal van afvalbakken zijn verwijderd, zodat er niet alleen nog meer zwerfvuil 

ligt, maar het voor mij ook verder lopen en langer zoeken is om het geraapte 



 

 

 

 

ergens kwijt te raken. Het viel me op dat een rode bak bij de Broeksloot  

helemaal in het groen lag verscholen en ik deed, via internet, de suggestie 

om die terug te plaatsen op een nabijgelegen locatie waar scholieren hun 

plastic over de brugleuning in het grastalud plegen te dumpen. Die suggestie 

was een brug te ver, maar de bak is tegenwoordig wel weer zichtbaar, zij het 

nog iets verder weg van de hangplek. Als leek vraag ik me af of het hier echt 

een doelmatige bezuinigingsmaatregel betreft. Ik geef toe dat er nu minder 

bakken hoeven te worden geleegd, maar dat zelfde afval zal voortaan toch 

maar zelden over lange afstand worden meegedragen. Alleen hondenbezit-

ters met hun vaste loopje zullen wel een oplossing hebben gevonden, maar 

de schoolgaande jeugd..? 

Zo blijft gemeentepolitiek voor mij vaak een raadsel, zelfs zonder die afkor-

tingen.  Het enige wat nog herinnert aan mijn ver vervlogen bestuurlijke be-

moeienis met de afdeling is de keuze voor de naam Rooie Rakker. Een paar 

jaar terug heeft een brede discussie plaats gegrepen of die naam niet van-

wege de linkse uitstraling aan vervangen toe was. Ik heb me toen, als be-

vooroordeelde, van stemming onthouden, maar een meerderheid wilde dat 

het bleef zoals het was. Wat ik uit ons blad en uit andere media opvang geeft 

me veel vertrouwen in de inzet van onze wethouder en raadsfractie, wat ik 

van de landelijke koers van de partij niet altijd durf te zeggen. Overigens is, 

om het zwak uit te drukken, vandaag de dag het gebeuren op mijn oude 

vakterrein evenmin erg overzichtelijk. Het aanzien van de wereld verandert 

snel: nog maar enkele jaren geleden werden Pussy Riot, varensgasten van 

Greenpeace in noordelijke wateren en de Franse filosoof Bernard-Henri 

Lévy aangezien voor grote spelers op het wereldtoneel. Volgens de oude 

Plato moest de politiek worden overgelaten aan wijsgeren. Maar naar mijn 

indruk zou de wereld, en zeker Syrië, er beter bij liggen wanneer deze BHL 

niet, via zijn president Sarkozy en diens diepe ingreep in Libië, de valse hoop 

had weten te vestigen als zou voortaan een beroep kunnen worden gedaan 

op het Westen om de tirannie te verdrijven overal waar die ons het hart door-

wondt. Bij dit alles vergeleken lijkt ons zwerfvuil een beheersbaar probleem. 

Sam Rozemond  



 

 

 

 

 

Opnieuw staat afvalbedrijf Avalex in de schijnwerpers. Om twee redenen. De 

eerste is de invoering van een nieuw afvalinzamelingssysteem. De tweede 

de financiële situatie van Avalex, als Gemeenschappelijke Regeling van 6 

gemeenten. Laten we met het positieve beginnen: het nieuwe inzamelsys-

teem, Omgekeerd Inzamelen. Dat betekent dat het gewone huisvuil niet 

meer aan huis wordt ingezameld, maar dat moet je vanaf begin volgend jaar 

zelf wegbrengen. Het recyclebare afval daarentegen wordt tweewekelijks 

aan huis opgehaald: GFT, papier, PMD. PMD staat voor: Plastics, Metaal, 

Drankverpakkingen. De huidige grijze bak krijgt een grote sticker en heet 

voortaan PMD-bak. Je kunt dit afval ook nu al zelf wegbrengen naar een 

container. Wie dat doet, merkt gelijk dat de grijze bak stúkken leger blijft. Je 

houdt bijna geen afval over als je PMD, papier en GFT apart houdt! Probeer 

het eens, het is echt de moeite waard! 

De PvdA-fractie is daarom voorstander van Omgekeerd Inzamelen. Het sti-

muleert mensen tot het apart houden van afval, want dan hoef je minder 

afval zelf weg te brengen. En er kan veel meer afval gerecycled worden, 

want het meeste afval bestaat gewoon uit grondstoffen. Recycling hiervan 

levert de gemeente geld op. Weggooien in de grijze bak kost de gemeente 

geld, nl om het te verbranden. 

De PvdA heeft wel bij de besluitvorming geëist dat in de zomer het GFT-afval 

wel wekelijks wordt opgehaald, om overlast door stank of ongedierte te voor-

komen. En we hebben ook via een motie vastgelegd dat Omgekeerd Inza-

melen betekent dat onze inwoners binnen afzienbare tijd minder afvalstof-

fenheffing moeten gaan betalen. Immers: de gemeente moet ook minder be-

talen voor de verwerking van het restafval. Dat geld moet terug naar onze 

inwoners! 

En zo komen we gelijk bij het tweede punt: de financiële situatie van Avalex. 

In 2012 heeft Avalex aan de financiële rand van de afgrond gestaan. Omdat 



 

 

 

 

het een Gemeenschappelijke Regeling is, moesten de 6 gemeenten (Leid-

schendam-Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Delft, Midden-Delfland, 

Wassenaar) geld bijstorten. Na vervanging van het management en nog een 

 

 

Dit zit er nu in onze grijs-afval bak. 

Zonde van al die grondstoffen! 

   



 

 

 

 

aantal maatregelen zit Avalex eindelijk weer in de zwarte cijfers. Echter, de 

winst is geen 2,4 mln zoals was begroot, maar slechts 0,4 mln. Twee miljoen 

minder winst door tegenvallers die deels samenhangen met de invoering van 

het nieuwe inzamelsysteem. Een systeem dat geld moet opleveren! Dit zou 

inhouden dat onze inwoners juist iets meer moeten gaan betalen voor hun 

afvalverwerking, in plaats van minder.  

De PvdA-fractie heeft hierover al vragen gesteld, maar het zal nog een heet 

hangijzer worden in de Raad. Niet iedereen in de Raad is voorstander van 

Omgekeerd inzamelen. De tegenvallende financiële situatie van Avalex 

wordt aangegrepen om het Omgekeerd Inzamelen opnieuw ter discussie te 

stellen. Het milieubelang wordt uit het oog verloren. Evenals het feit dat afval 

grondstoffen bevat en dus geld oplevert. Men spiegelt ons wansituaties voor 

waarbij inwoners met grote zakken grijs afval door de gemeente moeten rij-

den om hun afval kwijt te raken. De service voor de inwoners zou minder 

worden. En dan ook nog de afvalstoffenheffing omhoog?  

Ook de PvdA is kritisch op de financiële situatie bij Avalex. Bij een Gemeen-

schappelijke Regeling heb je als Gemeenteraad weinig directe sturing. Alle 

6 gemeenten moeten het met elkaar eens zijn om iets te veranderen. Wat 

ons betreft moet zeker goed naar het aansturingsmodel van Avalex worden 

gekeken. Een Gemeenschappelijke Regeling heeft veel nadelen en risico’s, 

het vraagt grote waakzaamheid van zowel College als Raad. Wat ons betreft 

mag zo’n model best wel eens ter discussie worden gesteld. Maar voorop 

staat dat we met ons gezond verstand een goed besluit hebben genomen 

om over te stappen op Omgekeerd Inzamelen. De winst voor het milieu én 

de portemonnee is evident. Alleen moeten we er wel voor zorgen dat die 

winst ook terugvloeit in de portemonnee van onze inwoners. Daar zullen we 

ons als PvdA voor blijven inzetten! 

 



 

 

 

 

 

 
Naast de vaste items in het ledenblad zijn we op zoek naar inbreng van de 

leden. Dit kan en mag over van alles gaan en we helpen je natuurlijk graag 

op weg, als je nog niet zo bedreven bent met schrijven. 

 

SCHRIJF MEE AAN 
DE ROOIE RAKKER 

 

Een column over een onderwerp dat jou aan het hart ligt? 

Een plek in de gemeente waar jij een speciaal gevoel of herinnering bij 

hebt? Schrijf mee in de rubriek ‘Bij ons in Leidschendam-Voorburg’. 

Iets waarvan dat beter kan binnen onze gemeente? Een ingezonden brief! 

Ben je kunstenaar, schilder, dichter of heb je gewoon een creatieve ziel? 

Stuur een foto en het verhaal van jouw creatie, of lever jouw gedicht aan. 

Doe jij iets in het dagelijks leven dat bijdraagt aan onze stad en wil je schrij-

ven over hoe jij je daarmee verbonden voelt bij de stad? Je bent bijvoor-

beeld actief in het buurtpreventieteam of als jongerenwerker.  

 

Schroom niet en stuur je bijdrage, eventueel met bijpassende 
foto, per email aan: sangita.paltansing@gmail.com. 



 

 

 

 

 

 
Houd u ook zo van verrassingen? Ik soms wel. Zeker als deze verrassingen 

zeer aangenaam zijn. Bijvoorbeeld een plotseling etentje in een restaurant. 

Of een plotselinge vakantie. Verrassingen zijn over het algemeen iets leuks. 

Ook de minister van VWS kreeg plotseling een behoorlijke verrassing te ver-

duren. Was het echt een verrassing of wist zij dit stiekem al? Op Prinsjesdag 

liet de koning weten, dat de premie voor de zorgverzekering met € 3,50 om-

hoog gaat en de zorgtoeslag met € 2,00. Iedereen gaat er dus 1% op vooruit 

in koopkracht. Het lijkt erop dat deze berekeningen in een klap van tafel kun-

nen worden geveegd. 

Immers de zorgverzekeraars hebben inmiddels laten weten, dat de premie 

voor de zorgverzekering met € 10,- omhoog gaat. Om precies te zijn drie 

keer zoveel. Hoe zit dat nu met de koopkracht? 1% vooruitgang wordt nu 

niet gehaald. Minister wat gaat u hier nu aan doen? Niets zegt de Minister, 

want we weten nog niet alle cijfers en nog niet alle zorgverzekeraars hebben 

hun premie laten weten. Echter meestal wordt de premie van DSW gevolgd. 

Zoals het er nu naar uitziet, zal de premie voor de zorgverzekering alleen 

maar verder stijgen en voor velen onbetaalbaar worden. Het klonk zo mooi. 

Iedereen in Nederland krijgt een zorgverzekering en betaalt zoveel mogelijk 

hetzelfde. Echter als we nu kijken betalen de lage inkomens in vergelijking 

met de hoge inkomens in percentage teveel in vergelijking met hun inkomen. 

Met andere woorden, de armen betalen voor de rijken.  

Er gaan inmiddels stemmen op voor verandering. Ik zou met de verkiezin-

gen in zicht de inkomensafhankelijke zorgpremie weer op de tafel gooien. 

Dit is immers veel eerlijker. Of wat ook zou kunnen: het ziekenfonds weer 

terug, dit was immers een veel beter systeem. Of een nationale zorgverze-

kering in handen van de overheid. Private partijen gaan immers altijd voor 

meer winst. Daar leent de zorg zich in ieder geval niet voor. Een meer eer-

lijke zorgverzekering leidt in ieder geval niet meer voor onaangename ver-

rassingen voor ons allemaal. 

Michel van der Holst 



 

 

   

15-jarig bestaan Hospice Het Vliethuys: 400 euro ingezameld! 
Ingekomen brief van Marjan van Giezen 

 

Lieve mensen, 

Wat een mooie reacties hebben wij gehad op onze vraag wie er een donatie 

wilde bijdragen aan ons kado voor het 15-jarig bestaan van het Hospice. 

Zowel de teksten van de mailtjes als de bedragen hebben ons en daarmee 

het hospice Het Vliethuys heel blij gemaakt. Samen met Jochem Streefkerk 

als voorzitter van het bestuur kon ik namens onze leden, fractie en bestuur 

een cheque overhandigen van maar liefst 400 EURO!!! 

De cheque is diep ontroerd in ontvangst genomen door Willy Blonk, voorzit-

ter van het bestuur van hospice Het Vliethuys, en Joke Campo, coordinator 

van Het Vliethuys. Dat onze leden dit hebben willen doen, vonden zij een 

groots en ontroerend gebaar. Ze raakten er niet over uitgepraat.  

Bijdragen zijn natuurlijk nog steeds welkom maar we zijn echt trots dat onze 

leden in zo’n korte tijd zo’n bedrag bijeen hebben gebracht voor zo’n mooi 

doel!  Op zulke momenten besef je weer hoe goed het is lid te zijn van een 

politieke partij die oog heeft en blijft houden voor mensen in de moeilijke 

momenten van hun leven. Ik ben met heel veel energie weer naar huis ge-

gaan na zo’n mooie avond en zo’n mooie bijdrage van onze leden. Heel veel 

dank, lieve mensen die een donatie hebben overgemaakt. Voor het Hospice 

kunnen jullie niet meer stuk! 

 

Marjan van Giezen 

Fractievoorzitter 

 

  



 

 

   

 

 

 

Een kleine bijdrage gevraagd 

 
Mag ik u iets vragen? 

Een “kleinigheid” te geven 
Om daarmee bij te dragen 

Aan de waarde van het leven ... 

 
De tijd die mensch en waardigheid 

Nog rest in de laatste dagen 
U heel brutaal en “onbeleefd” 

Daar een bijdrage voor te vragen ... 

 
Een warm hart en een goed gevoel 

Om het Vliethuys mee te steunen 
Waar door de warmte van de medemens ... 

Men al vijftien jaar kan leunen … 

 
Zo danken we een ieder 

Met een lach en met een traan 
Want door uw inzet en donaties 

Kan het Vliethuys doorbestaan … 
 

 

Dit gedicht van Diana Meesters droeg bij aan het mooie resultaat van de 

inzameling voor Het Vliethuys. Slechts twee dagen hadden de leden nodig 

om 400 euro voor het hospice bij elkaar te brengen! 

  



 

 

   

 

 

De PvdA maakt het verschil: de resultaten van deelname in de coalitie 

De PvdA besloot ruim anderhalf jaar geleden deel uit te maken van het nieuwe 

college van B&W. Op die manier konden we samen met GBLV, D66 en GL 

onze idealen een stapje dichterbij brengen. Een economisch en financieel 

sterke gemeente, met oog voor duurzaamheid. Een gemeente waarin alle 

mensen zich thuis voelen, ook degenen die een steuntje in de rug nodig heb-

ben. Een gemeente met een luisterend oor voor burgers én bedrijven. Hoewel 

dit College nog maar twee jaar aan de slag is, heeft op die punten écht een 

paar doorbraken bereikt. Wij zijn trots dat de volgende resultaten, mede dank-

zij de inzet van de PvdA, zijn behaald: 

 

Werk en inkomen 

• Met het actieplan jeugdwerkgelegenheid halen we jongeren van de bank 

en helpen hen op weg naar opleiding of werk 

• We halen alles uit de kast om meer mensen met afstand tot de arbeids-

markt aan het werk te helpen. En dat lukt, vooral omdat we per persoon 

kijken wat in de praktijk echt werkt. 

• Veel meer voorlichting om mensen een beroep te laten doen op de rege-

lingen voor armoedebeleid. 

 

Economie en wonen 

• Onze wethouder heeft zich met succes ingezet voor vernieuwing van 

Leidsenhage, mét ondergrondse parkeergarage. Het wordt niet alleen een 

duurzaam winkelcentrum, het levert ook 500 banen op! 

• Winkels mogen ‘s zondags open en openingstijden terrassen en horeca 

zijn verruimd 

• Er is eindelijk weer aandacht voor sociale woningbouw: er komen flink wat 

woningen bij! 

• De gemoederen zijn hoog opgelopen over een eventuele komst van een 

asielzoekerscentrum: wij zijn blij dat het college de moed heeft opgebracht 

om op een constructieve wijze met dit vraagstuk om te gaan. 

 

  



 

 

   

Jeugd en sport  

• Eindelijk komt nieuwbouw scholen van de grond. Met extra geld voor 

nieuwbouw Groen van Prinstererschool, een nieuw Veurs Voorburg en een 

nieuwe Dijsselbloem inclusief turnhal! 

• Meer ruimte voor de kinderen om te spelen: speeltuinen worden flink op-

geknapt, met inbreng van de kinderen zelf en dankzij de kinderen zelf is er 

nu een kunstgrasveldje bij de Appelgaarde  

 

Duurzaam en dichtbij 

• Voor het eerst is er een echte Duurzaamheidsagenda, met concrete maat-

regelen op het gebied van verkeer, klimaatbeleid, energiebesparing. Ook 

zijn er subsidies voor duurzame energie. 

• Wij zijn voor zo veel mogelijk afvalscheiding thuis. Daar zijn we mee be-

gonnen, maar we houden wel vinger aan de pols of de ambities ook daad-

werkelijk worden waargemaakt. 

• Buurtbewoners tellen mee: de gemeente heeft voor een paar jaar een flink 

bedrag vrijgemaakt voor buurtinitiatieven: het bruist van de ideeën! 

 

We zijn nog niet klaar! 

We mogen tevreden zijn tot nu toe en dat zijn we ook. Maar er is ook nog veel 

te doen in de zorg, voor de jeugd, voor de economische ontwikkeling van onze 

gemeente, voor de uitvoering van de duurzaamheidsagenda. 

 

We gaan hierover de komende tijd graag met u in gesprek! Heeft u ideeën of 

vragen, neem gerust contact met ons op via mjha.van.giezen@leidschendam-

voorburg.nl of kijk eens op de website, www.leidschendamvoorburg.pvda.nl. 

 

  



 

 

   

 

 

 

 “Waarheen gaat de Raad?” 

Zolang als ik mij kan herinneren, vergadert de Gemeenteraad in Huize 

Swaensteijn, het karakteristieke pandje uit de 16
e
 eeuw, aan de Herenstraat 

72 in Voorburg. Oorspronkelijk een herberg, De Swaen, nog te herkennen 

aan de zwaan in de gevelsteen. Vroeger stond dat overigens symbool voor 

een bordeel J. Daarna werd het een Regthuys, vervolgens een melksalon. 

In 1873 werd het al een aantal jaren een gemeentehuis, maar eind 19
e
 eeuw 

werd het opnieuw een Kantongerecht. In de 20
e
 eeuw zat hier het oude Mu-

seum Swaensteijn, maar in 1983 kocht de gemeente het pand en sinds 1986 

is het ons Raadhuis en zitten Raad en griffie in dit oude pandje. 

Maar hoe lang nog? Er zijn wilde plannen om tot een re-shuffling van de hele 

Herenstraat te komen. Daarin speelt ook het Raadhuis een rol, want het 

oude pand voldoet op geen enkele manier aan de eisen van deze tijd, hoe 

mooi het ook is. De geluidsinstallatie moet geheel vervangen worden. Wifi is 

in de meeste gevallen te zwak om te kunnen gebruiken. Bezoekers kijken 

naar de rug van raadsleden en kunnen nauwelijks iets verstaan. Raadsleden 

zitten twee rijen dik in een kring naar elkaar te kijken. Het college zit in de 

achterbankjes in een soort aquarium. Dat aquariumgevoel krijgen we alle-

maal in de zomer, want klimaatbeheersing is onmogelijk in een gebouw met 

zo’n 10 verschillende vloerhoogtes, kleine trappetjes en lage plafonds. Bij 

een Raadsvergadering in de zomer lijkt het wel of we allemaal van het strand 

terugkomen, in onze koelste zomerkleren. En dan nog smelten we weg.  

De Raad heeft zichzelf dus voor de keuze gesteld: blijven we in Huize 

Swaensteijn en gaan we voor veel geld de boel verbouwen? Of verhuizen 

we naar het leegstaande Herenstraat 42 (het oude Servicecentrum) en bou-

wen we daar een nieuwe Raadszaal? En wat doen we dan met de rest van 

de ruimte in Herenstraat 42? Want daar zit een heel complex achter, waar je 



 

 

   

woningen kan bouwen, of ruimte voor kleine bedrijfjes kunt inrichten, zoals 

er nu tijdelijk al in het oude Servicecentrum zitten. Of gaan we Herenstraat 

42 verkopen en huren we ruimte voor een Raadszaal? 

Uit onderzoek blijkt dat beide opties (blijven en verbouwen, of verhuizen en 

nieuw bouwen) elkaar in kosten niet veel ontlopen, maar dat succes niet ge-

garandeerd kan worden bij verbouw van de huidige lokatie, omdat dit ge-

bouw nauwelijks meer geschikt te maken is. 

Veel plannen… 

Akro Consult heeft voor Leidschendam-Voorburg een haalbaarheidsonder-

zoek uitgevoerd naar de beste invulling van de gemeentelijke panden. Daar-

bij is niet alleen gekeken naar Huize Swaensteijn en het voormalige Servi-

cecentrum, maar ook naar het pand van Museum Swaensteijn.  Dit museum 

floreert op dit moment niet echt en zou graag verhuizen naar de overkant, 

Huize Swaensteijn, als de Raad toch gaat verhuizen. Maar: dat gaat een 

hele dure verbouwing worden, om aan alle museale eisen te voldoen, en de 

gemeente heeft aantal jaren geleden net een verbouwing van het museum 

gefinancierd. Vraag is ook of het museum in een veel groter gebouw wel 

rendabel kan worden.  

Tegelijkertijd heeft projectontwikkelaar Waaijers samen met supermarkt 

Hoogvliet óók een plan ingediend. Om het oude Servicecentrum te kopen, 

hier een grotere Hoogvliet in te bouwen plus parkeergarage, plus woningen 

erboven. De gemeente zou dan een deel van het complex kunnen huren om 

hierin een Raadszaal te bouwen. Lucratief qua kosten omdat er woningen 

bovenop komen. Maar weerstand vanuit de buurt omdat omwonenden vre-

zen dat nog een parkeergarage erbij met in- en uitrijdende auto’s teveel 

wordt voor deze kleine wijk met krappe straatjes. Ook het nieuw te bouwen 

woonzorgcentrum Rustoord krijgt een parkeergarage, en er is al een kleine 

parkeergarage. Ook vraagt men zich af of een grote Hoogvliet wel past bij 

het karakter van de wijk.  

Tenslotte is er nog een plan ingediend om van Huize Swaensteijn een Tijd-

museum te maken, met allemaal klokken. De Raad zou hier dan een zaal 

kunnen huren om te vergaderen. 



 

 

   

Wat vindt de PvdA? 

Er liggen nu veel plannen op tafel: nieuwe Raadszaal, groter museum, gro-

tere Hoogvliet, een Tijdmuseum. Het is voor de PvdA fractie lastig om de 

consequenties van al deze plannen te doorzien. En vooral de kosten. Ver-

kopen van gemeentelijke panden levert geld op. Een Raadszaal bouwen 

kost geld. Een museum verbouwen ook. En het gaat om gemeenschapsgeld.  

De PvdA-fractie is voorstander van een nieuwe Raadszaal in het oude Ser-

vicecentrum. Sober uitgevoerd, maar met voldoende ruimte voor toehoor-

ders, insprekers, kortom: voor onze inwoners. Het plan-Waaijers is financieel 

aantrekkelijk maar we hebben onvoldoende zicht op de kosten. Wordt de 

winst voor Waaijers vooral gehaald uit de nieuwe Hoogvliet? Of uit 4-verdie-

pingen hoge appartementen? Wat als hier minder woningen mogen komen, 

is het plan dan ook nog haalbaar? Museum Swaensteijn ligt ons na aan het 

hart. We zouden hen een nieuw onderkomen met uitbreiding van functies 

(VVV, klein servicecentrum, Artibrak etc) zeer gunnen. Maar staan de kosten 

van verbouwing hier tegenover? Is zo’n museum levensvatbaar voor de toe-

komst? En wat als de bezoekersaantallen tegen vallen?  

De fractie is er dus nog niet uit. Ja, we zijn voorstander van verhuizing naar 

Herenstraat 72. Maar wat de andere plannen betreft, willen we ons eerst 

verder verdiepen in zowel de kosten als de effecten voor de buurt. We heb-

ben met het museum gepraat, met de bewoners eromheen, met Waaijers. 

We gaan in de Commissievergadering van 2 november al deze plannen be-

spreken. In de Raad van 15 november zullen we een standpunt innemen. Of 

de Raad dan al gelijk een besluit neemt? We durven het niet te zeggen, er 

is nog veel onzekerheid. Maar het wordt een interessante discussie! 

Zin om mee te praten? Kom dan naar de PvdA-fractievergadering van don-

derdag 27 oktober, 20.00 uur in huize Swaensteijn. Zin om mee te luisteren 

in de Raadszaal? Kom dan 2 november 19.30 uur naar de Commissie Alge-

mene Zaken. Of dinsdag 15 november 19.30 uur naar de Raadsvergadering! 

Marjan van Giezen 

fractievoorzitter   
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Jochem Streefkerk  

Voorzitter 

+31 6 2312 1175 

mail@jstreefkerk.nl  

 

 

Folkert Buis 

Penningmeester 

+31 6 5371 2449  

folkertbuis1971@gmail.com 

 

Carl Schmitz  

Secretaris 

+31 6 1185 4028 

klungeraar@gmail.com 

 

Michel van der Holst  
+31 6 3034 4890 
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Sangita Paltansing 

+31 6 2897 9034  

sangita.paltansing@gmail.com  

 

Jac. Wolters  
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FRACTIE 

Marjan van Giezen  

Voorzitter, Commissies AZ en OG 
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