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Uit het bestuur …. 
	  
Leden! 
Albert Olthof 
	  
Woensdagavond. 
Het is donker, koud, winderig en het gaat steeds 
harder regenen. 
Bart en ik fietsen alsof het een zacht lenteweertje 
is via een grote omweg naar ons eerste adres in 
het kader van ‘het nieuwe ledenbezoek’. Toch 
lijken we wel ouderlingen uit een boek van Jan 
Siebelink. Zeggen we tegen elkaar, worden even 
later ook zo begroet.  
 
We schudden de regen uit onze jassen in de hal 
van ons eerste slachtoffer, dat de koffie al heeft 
klaarstaan. Uiteraard vuren we onze 
standaardvragen af, maar dit lid heeft ook zelf veel 
te vertellen, kent onze nieuwsbrief, heeft al eens 
gefolderd en schrikt zelfs niet terug van een bezoek 
aan een ledenvergadering. Zij stelt het bezoek 
duidelijk op prijs.  
Gesterkt door dit gesprek gaan wij op naar het 
tweede bezoek die avond. Weer een natte hal, 
hartelijke ontvangst en klaarstaande koffie. Dit lid 
volgt via tv vooral (het geouwehoer van) de 
landelijke politiek, houdt niet van pc en mobieltjes, 
maar volgt nog steeds actief wat er in haar directe 
leefomgeving gebeurt. Haar inmiddels gearriveerde 
zoon was lang lid, maar heeft vanwege de 
landelijke politiek afgehaakt. Is geïnteresseerd toe 
te treden tot het nieuwe gilde van ‘sympathisanten 
van de PvdA-Teylingen”. Bingo! Met moeite rukken 
wij ons uiteindelijk los uit dit vrolijke gesprek en 
keren met meer energie dan we begonnen 
huiswaarts. 
 
De lezers van deze nieuwsbrief zijn uitsluitend 
leden. U kunt dit dus allemaal gaan meemaken, als 
bezoeker of als bezochte. Onze ervaring: het is 
nuttig, leerzaam en vooral ook aangenaam. We 
delen hetzelfde gedachtegoed en het wonen in 
deze gemeente. De band tussen bestuur/fractie en 
leden wordt versterkt en het levert wellicht ook 
weer nieuwe ideeën én leden of sympathisanten 
op.  
 

Meer leden / sympathisanten én meer actieve, 
betrokken leden, dat is de doelstelling.  
Doe mee! Bezoek, laat u bezoeken en help ons aan 
namen van Teylingers die mogelijk te interesseren 
zijn voor betrokkenheid bij de PvdA. Teylingen mag 
wel wat roder….. 
	  
 
Marijke Haroun gaat zelfstandig verder  
Dick van der Meer 
	  
Marijke Haroun is uit onze fractie gestapt, en gaat 
verder als zelfstandig gemeenteraadslid. Na 
anderhalf jaar van moeizame samenwerking is de 
bom gebarsten. 
 
Binnen de fractie heeft het vanaf het begin niet 
geboterd. Hoewel het voorzitterschap en het 
secretariaat tijdens de eerste vergadering van de 
fractie op een open en democratische manier zijn 
toegewezen aan de ervaren politici Willem de Jong 
en Joost Peetoom, heeft Marijke zich hierdoor niet 
erkend gevoeld, zo is in toenemende mate 
gebleken. Ze vindt dat ze onvoldoende is begeleid, 
en deels is dat terecht, maar de hulp die beide 
anderen haar boden is meestal niet in goede aarde 
gevallen. Goedbedoelde raadgevingen zijn opgevat 
als paternalisme, suggesties omtrent het politieke 
handwerk heeft ze gezien als dedain voor haar 
onervarenheid.  
 
In eerste instantie heeft het bestuur suggesties 
gedaan voor werkafspraken, bijvoorbeeld ten 
aanzien van de wijze van vergaderen en de 
communicatie, intern en naar buiten. Vervolgens is 
getracht door middel van functioneringsgesprekken 
met de fractieleden aan bijsturing te doen. Dat 
alles is futiel gebleken, waarna fractie en bestuur 
unaniem via het partijbureau twee kundige 
onderzoekers heeft ingeschakeld. Ook die 
interventie heeft helaas niet mogen baten. Op de 
avond van dinsdag 13 december is Marijke uit een 
gesprek met Willem en Joost weggelopen met de 
mededeling dat ze voor zichzelf ging beginnen. 
Toen op 14 december duidelijk werd dat zij dat ook 
daadwerkelijk zou gaan doen, heeft het bestuur het 
persbericht opgesteld en de leden geïnformeerd. 
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Aan de tijdens de kandidaatstelling ondertekende 
verklaring waarin ze belooft bij gerezen conflicten 
de zetel aan de partij ter beschikking te stellen 
heeft ze geen enkele boodschap. Dat gebeurt 
overigens nogal eens – in Den Haag in diezelfde 
week twee keer liefst. En de Kieswet staat zo’n 
actie ook uitdrukkelijk toe. 
Daarnaast heeft Marijke in sommige media-
uitlatingen over haar voormalige fractiegenoten en 
het bestuur onjuiste en ongerechtvaardigde 
uitlatingen gedaan. Waar mogelijk heeft het 
bestuur geprobeerd die tegen te spreken, 
overigens zonder zelf met modder te gaan gooien. 
 
Het bestuur betreurt de gang van zaken uiteraard 
ten zeerste. Maandag 30 januari zal tijdens een 
vergadering van de afdeling verder ingegaan 
worden op de affaire. Vooralsnog zullen Willem en 
Joost getweeën verder gaan. Om het geluid van de 
Partij van de Arbeid binnen en buiten de raad 
veelvuldig en helder te kunnen laten klinken, is de 
hulp van andere leden meer nodig dan ooit. Wie 
belangstelling heeft om als steunfractielid op te 
treden is van harte welkom tijdens 
fractievergaderingen (zie de agenda). Maar ook op 
andere manieren is het mogelijk een bijdrage te 
leveren aan het realiseren van een bloeiende 
afdeling. Reacties graag aan het bestuur. 
 
 
 

 
Uit de fractie 
 
Bungeejumpen in Trappenberg-
Kloosterschuur (vervolg) 
Joost Peetoom, gemeenteraadslid, portefeuille 
Ruimte. 
	  
In de vorige nieuwsbrief heb ik geschreven over de 
mogelijke bouw van woningen op het Teylinger 
deel van het kassengebied Trappenberg-
Kloosterschuur. Inmiddels is er een antwoord van 
het college. Gelukkig is er van woningbouw binnen 
Teylingen in dit kassengebied geen sprake. 
 
Wat is er dan wel aan de hand? Het Katwijkse deel 

bevat wel woningen en dit is overeenkomstige de 
afspraken. Katwijk is iets verder qua ruimtelijke-
ordeningsprocedures. Vandaar dat de Greenport 
Ontwikkelingsmaatschappij ook haar steentje zal 
bijdragen aan het werk dat daarvoor in Teylingen 
nog moet gebeuren. Elders in Teylingen, namelijk 
aan de andere kant van Voorhout ten noordoosten 
van de N443 langs de Torenlaan, is er wel sprake 
van een plan voor de bouw van ruim 20 GOM-
woningen op een bedrijfslocatie. Maar dit staat 
helemaal los van de ontwikkeling van het 
kassengebied. Mijn conclusie is dat in het 
samenspel tussen gemeenten, GOM en het Leidsch 
Dagblad wat zaken onterecht met elkaar in 
verband zijn gebracht, maar dat de ontwikkeling nu 
nog steeds in lijn is met de gemaakte afspraken. 
Gelukkig maar, en dat moet wel zo blijven. 
 
 
 
Actueel 
 
Wie A zegt, moet ook B zeggen. 
Weblog Joost Peetoom 
 
Als ik de trombonerotonde die het Overbosch 
bedreigde in het debat van de raad van Teylingen 
inbreng, dat moet ik er zelf natuurlijk ook wat aan 
doen om het park behoudenswaardig te houden. 
Zo kon ik natuurlijk geen nee zeggen toen ik door 
de oprichters van de stichting 'Vrienden van het 
Overbosch' i.o. gevraagd werd om op de 
Kerstmarkt van Voorhout ook wat vierkante meters 
bospad aan de man te brengen. En dus niet alleen 
gezegd maar ook gedaan. Ongetwijfeld een licht 
klusje in vergelijking met het spit- en snoeiwerk dat 
me komend jaar nog te wachten staat. Ik bereid 
me alvast mentaal voor. 
 
Stichting opgericht voor behoud 
Overbosch 
Bron: VolTeylingenNieuws.nl 
 
Met de oprichting van de Stichting Vrienden van 
het Overbosch breekt een nieuw tijdperk aan voor 
het historische bos. Tot voor kort werd dit laatste 
restant uit de ‘Wildernisse van Hollant’ bedreigd 
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door de aanleg van een rotonde, maar een groepje 
Voorhouters ondernam eerder dit jaar actie om dit 
te voorkomen. 
 
Nadat een boom symbolisch werd gepland in het 
honderden jaren oude bos, wijzigde de Provincie 
Zuid-Holland drastisch haar plannen voor de 
rotonde, zodat die niet meer ten koste van het 
Overbosch zouden gaan. Maar het gevaar van 
toekomstige infrastructuur- of bouwplannen bleef 
aanwezig; daarom kwam een groepje Voorhouters 
met het idee om de Stichting Vrienden van het 
Overbosch op te richten. Deze stichting regelt 
vrijwilligers die het bos gedurende het hele jaar 
onderhouden, maar wordt ook volwaardige 
gesprekspartner met de gemeente waar het gaat 
om ruimtelijke plannen. 
 
Maar liefst achttien lokale organisaties 
ondersteunden dit initiatief en ook de gemeente 
Teylingen is enthousiast over de komst van de 
Stichting Vrienden van het Overbosch. Met de 
ondertekening donderdag 29 december door de 
bestuursleden van de officiële oprichtingsstukken 
bij notaris Mendelts lijkt de toekomst van het 
Overbosch verzekerd. 
	  
Bezoek aan leden 
Paul Witteman 
 
Komende maanden bezoekt het bestuur, met 
versterking van Bart de Jong, Michel van Delft en 
Joost Peetoom, de leden thuis. Wij informeren u 
wat er allemaal speelt en willen graag weten wat er 
bij leeft. Wat zijn belangrijke onderwerpen voor de 
PvdA Teylingen? Vooraf nemen we contact op of 
het gelegen komt. Komt het niet gelegen of stelt u 
het bezoek niet op prijs dan kunt u ook via de mail 
uw mening laten weten. Het adres is 
Teylingen@PvdA.nl. 
	  
	  
 
 
 
 
 
 

 
@PvdATeylingen 
 

 

Twitter	  is	  een	  
internetdienst	  
waarmee	  gebruikers	  

korte	  berichtjes	  van	  maximaal	  140	  tekens	  publiceren.	  
Een	  selectie	  van	  deze	  berichtjes	  (tweets)	  uit	  Teylingen	  
e.o.	  vind	  u	  hieronder.	  De	  PvdA	  Teylingen	  is	  te	  volgen	  
onder	  @PvdATeylingen.	  
	  

	  

Bianca	  Zuidploeg	  ( FarmFreak,	  besloten	  
hier	  mijn	  werk	  van	  te	  maken.	  Inmiddels	  
studente	  dierverzorging	  op	  kind-‐	  en	  
zorgboerderij.	  )	  
op	  28	  november	  2011	  
	  

@Wijkagentsassem	  afgelopen	  weekend	  weer	  
baldadigheden	  naar	  dieren	  toe	  in	  park	  #rusthoff,	  hoe	  
moet	  deze	  jeugd	  aangepakt	  worden?	  

	  

Sander	  Schelberg	  (Burgemeester	  van	  
Teylingen,	  35.812	  inwoners)	  
op	  9	  december	  2011	  
	  

Teylingen;	  centrum	  van	  de	  wereld.	  Bij	  de	  opening	  van	  
het	  station	  #Sassenheim.	  

	  

Leo	  van	  der	  Zon	  (wethouder	  Teylingen)	  
op	  9	  december	  2011	  

Station	  Sassenheim	  is	  nu	  echt	  geopend.	  

	  

PvdA	  Teylingen	  (Twitter	  account	  van	  
de	  Partij	  van	  de	  Arbeid	  Teylingen.)	  
op	  14	  december2011	  
	  

http://bit.ly/s9262N	  Marijke	  Haroun	  stapt	  uit	  PvdA-‐
fractie	  

	  

Jaap	  de	  Kok	  ( Teamchef	  Politie	  
Noordwijk,	  Voorhout,	  Sassenheim,	  
Warmond.	  Het	  verschil	  maken	  door	  
samen	  met	  en	  voor	  mensen	  te	  werken	  aan	  
veiligheid.)	  op	  14	  december	  2011	  
	  

Zorg	  om	  #autoinbraken	  in	  #Teylingen:	  stijging	  van	  
167	  naar	  237	  aangiftes.	  Veel	  #airbags	  uit	  Opel	  of	  VW.	  
Info?	  bel	  0900-‐8844	  of	  112	  (spoed).	  
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Agenda 
 
Januari 2012 
9 Bestuursvergadering 

20.00 uur, bij Paul Witteman 
14 Landelijke Canvasdag 
16 Fractievergadering 

20.00 uur, Bestuurscentrum Voorhout 
29 Nieuwsbrief Januari 
30 Ledenvergadering, 20.00 uur, locatie 

volgt 
 

Februari 2012 
1 Bijeenkomst fractie en bestuur 
3 Gemeenteraad 

20.00 uur, Bestuurscentrum Voorhout 
6 Fractievergadering 

20.00 uur, Bestuurscentrum Voorhout 
26 Nieuwsbrief Februari 
27 Fractievergadering 

20.00 uur, Bestuurscentrum Voorhout 
 

 

 
 
Colofon 
 
De PvdA Nieuwsbrief verschijnt 10 x per jaar. De nieuwsbrief wordt samengesteld door het bestuur. 
Bijdragen van leden worden zeer op prijs gesteld. De bijdrage kunt u sturen naar Teylingen@pvda.nl. U 
kunt zich hier afmelden van deze nieuwsbrief door een bericht aan Teylingen@pvda.nl. Uitgebreide 
informatie over de PvdA vindt u op teylingen.pvda.nl.	  
 
	  

	  

Diederik	  Samsom	  (2e	  kamerlid	  PvdA)	  	  
Op	  17	  december	  2011	  

Ik	  ben	  natuurlijk	  niet	  objectief,	  maar	  sjee,	  wat	  maakt	  
'mijn'	  stad	  Leiden	  een	  werk	  van	  Het	  Glazen	  Huis	  
#sr2011.	  Dat	  wordt	  een	  prachtige	  week	  
	  

	  

Karin	  Lambrechts	  ( Wethouder	  welzijn	  
VVD	  Teylingen.	  op	  17	  december	  2011	  

De	  #raad	  van	  #teylingen	  heeft	  unaniem	  ingestemd	  met	  
de	  sport	  en	  cultuurregeling.	  Resultaat	  van	  goede	  
samenwerking	  raad	  en	  college.	  

	  

Sander	  Schelberg	  (Burgemeester	  van	  
Teylingen,	  35.812	  inwoners)	  
op	  20	  december	  2011	  
	  

Een	  rookmelder	  redde	  vanacht	  het	  leven	  van	  bewoners	  
bij	  de	  woningbrand	  in	  #Sassenheim.	  Snel	  optreden	  van	  
de	  brandweer.	  

	  

Brandweer	  Hollands	  Midden	  (Dit	  is	  
het	  officiele	  twitteraccount	  van	  de	  
Brandweer	  Hollands	  Midden)	  op	  23	  
december	  2011	  
	  

Brandweer	  Hollands	  Midden	  wenst	  u	  allen	  fijne	  
Kerstdagen.	  Wees	  voorzichtig	  met	  kaarsen	  tijdens	  de	  
feestdagen	  


