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Uit het bestuur…. 
 
Nederland Sterker en Socialer! 
Elsbeth Koek  
!
Vorige week hadden we een afdelingsvergadering 
met als een van de onderwerpen de boodschap 
voor tijdens het congres. Daar werd door een van 
de leden de volgende vraag gesteld: hoe kan ik me 
nu verbinden met de PvdA? Een worsteling die 
meer mensen herkennen. Meer dan 900 
amendementen op het congres, dat toch eigenlijk 
meer een verkiezingsmanifestatie was dan een 
bijeenkomst waar we met elkaar over onze idealen 
in discussie konden gaan. Waar staan we nu voor 
als PvdA? De oplossingen voor de problemen waar 
Nederland nu voorstaat laten zich niet vangen 
in  ‘one-liners’. De situatie vraagt om standpunten, 
niet om strategische antwoorden. Het vraagt om 
bescheidenheid van de politici. Het geven van 
ruimte om als samenleving ook oplossingen aan te 
dragen, zoals met de hypotheekrente. Geen grote 
woorden, maar gesprekken met ons. Op 4 juli komt 
Diederik naar Leiden, daar kunnen we in gesprek 
over de onderwerpen die leven in de regio, in 
Teylingen. Maak er gebruik van! Verbondenheid 
komt door wederkerigheid. Jezelf de vraag stellen 
of je verbonden bent, betekent dat je het bent. Als 
bestuur zullen wij het inhoudelijke debat een 
belangrijke rol laten spelen op de 
afdelingsvergaderingen en ook in gesprekken met 
de fractie. Terug met de idealistische veren! 
  
Dit weekend is op het congres de nieuwe lijst en 
het verkiezingsprogramma vastgesteld. Hierbij een 
kort citaat uit de oproep van Diederik: 
  
“Met deze lijst en dit programma slaan wij een 
andere weg in met Nederland. Een weg van groei 
en optimisme. Want onze economie herstelt niet 
door alleen maar te bezuinigen, of door de BTW op 
boodschappen te verhogen. Nee, we moeten juist 
nu investeren in bedrijvigheid en het beste 
onderwijs voor onze kinderen. Zo krijgen we weer 
vertrouwen, scheppen we banen voor jong en voor 
oud, en brengen we de begroting op orde. Samen 
met mij gaan de kandidaten en honderden 
vrijwilligers daarom dag in dag uit 

campagnevoeren. In het land, bij u in de buurt, op 
markten en bij de mensen thuis. We weten ons 
gesteund door vele bijzondere mensen. Mensen 
met idealen. Mensen die vinden dat ons land 
sterker en socialer moet. 
 
Ik vraag ook u om mee te doen. Help al die 
vrijwilligers door mee te doen aan een actie in uw 
wijk, of door een huisgenoot, vriend of vriendin lid 
te maken.” 
  
Aan het einde van de zomer zal de campagne 
losbarsten. Ons nieuwe campagneteam, bestaande 
uit Paul Witteman, Michel van Delft en Joost van 
Doesburg, heeft een planning gemaakt voor alle 
activiteiten in Teylingen. Afgestemd in de regio en 
lokaal met andere partijen. Ik hoop jullie in groten 
getale te zien. Tijdens het canvassen, bij het 
rondbrengen van de folders, het plakken van de 
posters of het schrijven van stukjes voor de 
nieuwsbrief. Het gaat om het hebben van plezier 
en het uitdragen van onze betrokkenheid bij de 
partij. 
  
Ik wens jullie allemaal een heel fijne zomer en 
hoop jullie in augustus en september bij een of 
meerdere campagneactiviteiten tegen te komen. 
  
Hartelijke groet, 
Elsbeth 
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Uit de fractie….. 
 
Hemelbestormers 
Joost Peetoom, gemeenteraadslid PvdA Teylingen 
 
We zitten te kijken naar de terugkeer van André 
Kuipers naar de aarde op een rustige 
zondagmorgen, een dag na alle grote congressen. 
Afgelopen week heb ik ook voor onze 
congresafgevaardigde Cock Lafeber de 
amendementen en moties bekeken waar zaterdag 
30 juni over gestemd moest worden. Meer dan 900 
amendementen en tientallen moties. PvdA'ers zijn 
dus heel productief als het om allerlei onderwerpen 
gaat met allerlei voorstelletjes. Het is net alsof we!
in twee maanden een bijbel willen schrijven.  
 
Maar waar gaat het nu werkelijk om? Niet om die 
900+ wijzigingen met soms een sterke geur van 
partijhobbyisme? Welke visie hanteren we als partij 
om Nederland uit te leggen waar wij, als Partij van 
de Arbeid, het verschil maken, en waarin het 
verschil zit ten opzichte van de andere partijen. 
Grote woorden over grote onderwerpen: Europa, 
de euro, de economie. Kortom, het zal wel weer 
een stoeipartijtje worden tussen Mark, Sybrand, 
Geert, Emile, Alexander, Jolande en Diederik. En, 
hoe komen we na het bestormen van de hemel ook 
weer terug op aarde? (ondertussen klapt de 
landingsparachute van André Kuipers succesvol uit)  
Ik heb er ook niet direct een antwoord op, anders 
dan zelf proberen de brug te slaan tussen wat er 
op grotere schaal gebeurt en wat in je eigen 
achtertuin zich afspeelt.  
!

!
Afbeelding*1*Middengebied*met*volkstuinen;*ligt*hier*straks*
kunstgras?*

Afgelopen week was ik ook op bezoek bij de 
volkstuinvereniging Elsgeest, in de Elsgeester-
polder naast Voorhout. Bij de kadernota heeft de 
gemeenteraad gesteld dat het college wel door 
moet met plannen om het capaciteitsprobleem voor 
voetbal en hockey op het sportpark Elsgeest op te 
lossen. En dat ook nu, in tijden van bezuiniging, de 
gemeente Teylingen daarmee wel door moet.  
De vereniging wilde met de PvdA praten over de 
tekeningen die ze te zien hadden gekregen. Op 
deze tekeningen zijn de nieuwe sportvelden over 
100 van de 190 tuinen die zij bewerken heen 
geprojecteerd. En dan ook precies in het midden 
van hun terrein. Ai, wel even een eye opener, want 
deze consequenties had ik nog niet voorzien. 
 

!
Afbeelding*2*De*uitbreidingsplannen 

 
De volkstuinvereniging is echter ook een gezonde 
club, zelfs met een wachtlijst voor tuinen en een 
verjongend ledenbestand. Je zou haast kunnen 
stellen dat het aloude volkstuinieren weer helemaal 
hip wordt, maar dan in termen als 'urban 
agriculture' en ‘guerrilla gardening’. Terecht dat ze 
aandacht vragen voor hun positie. Waarom zou de 
ene vrijetijdsbesteding de ruggengraat van de 
andere vrijetijdsbesteding moeten breken? En ik 
moet zeggen, de volkstuinen liggen er verzorgd en 
schitterend bij, zeer intensief gebruik. De liefde!
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straalt van mooi voedsel als stokbonen, 
artisjokken(!) en rijen aardbeienbedjes af. 
 
Als het nu nog voor het eerst ter sprake kwam, 
maar zolang ik politiek actief ben, komt het elke vijf 
jaar terug, ongeveer op het moment dat de 
volkstuinvereniging haar huurcontract moet gaan 
verlengen. Ik vind ook dat je het huurders niet 
kunt aandoen om, na vijf jaar geleden gedwongen!
verkast te zijn, nu weer je spulleboel te moeten 
opbreken. Ook de sportverenigingen hebben recht 
op duidelijkheid en op een antwoord op hun 
behoefte. We moeten ook constateren dat hier in 
Elsgeest op een gegeven moment de ruimte 
gewoon op is, en dat we ergens anders ruimte 
moeten vinden. Dat vraagt wel degelijk ook om 
visie in plaats van voor de zoveelste keer het 
schuifpuzzeltje proberen te leggen. 
 
 

Actueel 
 
Nieuws van het campagneteam 
Paul Witteman 
 
Het verkiezingscongres is geweest. Voor ons een 
start van de campagne. Een campagne waarin we 
Teylingen laten zien hoe de PvdA ons land sterker 
en socialer uit de crisis gaat helpen en leidt tot een 
klinkende verkiezingsoverwinning op 12 september.  
 
De eerste campagne activiteiten zijn gepland en 
worden voorbereid. De agenda ziet er als volgt uit: 
• Vanaf 15 juli wordt Teylingen langzaam rood 

door de affiches op de borden en ramen 
• Zaterdag, 25 augustus, canvassen in Voorhout 
• Woensdag 29 augustus, Forum met kandidaat 

Tweede Kamerleden 
• Zaterdag, 1 september, canvassen in 

Sassenheim 
• Zaterdag, 8 september, politieke markt in 

Sassenheim 

De activiteiten zullen via de website, mail, twitter 
en andere media worden ondersteund. De 
activiteiten kunnen niet zonder steun van onze  
leden en sympathisanten. Iedereen heeft een 

mailbericht gekregen waarin men zijn interesse kan 
aangeven. Dit kan ook door hier te klikken en naar 
het formulier te gaan. 
 
De agenda kan nog worden aangevuld met andere 
leuke, ludieke, creatieve activiteiten. Ideeën zijn 
welkom op teylingen@pvda.nl. Ook andere vragen 
kunt u hier kwijt of bij één van de leden van het 
campagneteam Michel van Delft (06 3947 6395), 
Joost van Doesburg (06 2501 0898) of Paul 
Witteman (06 1039 1617). 
 

 
 
!
 
Actueel 
 
Diederik Samsom in Leiden 
4 juli  
 
Op donderdag 4 juli komt partijleider Diederik 
Samsom naar Leiden. Hij beantwoordt die avond 
graag uw vragen en vertelt hoe Nederland sterker 
& socialer uit de crisis kan komen. Wat zijn de 
plannen van de PvdA op het gebied van 
economische groei, eerlijk delen en 
werkgelegenheid? 
 
Verder spreekt een columnist een column uit, is er 
live muziek en zetten we een bedrijf uit Zuid-
Holland in het zonnetje dat er ondanks de gure 
economische wind in slaagt om banen te scheppen 
en te groeien.   
 
In het kader van de ‘Zo komt Nederland uit de 
crisis’-tour trekt Diederik Samsom de komende 
maanden door het land. Bij mensen aan de deur, 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dFlha2sySXB6T1ByelF2aU4tWmRaZ2c6MQ
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op de werkvloer, in winkelcentra en op de markt 
vertelt hij hoe Nederland er weer bovenop kan 
komen. 
 
Samsom: “Het is tijd om een andere weg in te 
slaan met Nederland. Een weg van groei en 
optimisme. Ons land kan sterker en socialer. Onze 
economie herstelt niet door alleen te bezuinigen. 
Juist nu moeten we investeren in bedrijvigheid en 
het beste onderwijs voor onze kinderen. Zo creëren 
we groei en banen.” 
 
De bijeenkomst begint om 20.00 uur, koffie en 
thee vanaf 19.30 uur. De locatie, columnist en 
band worden z.s.m. bekend gemaakt. 
  
In verband met de organisatie vragen we u zich 
aan te melden voor de bijeenkomst. Dat kan door 
te bellen met het reserveringslijn: 0900-9553, het 
aanmeldnummer van de bijeenkomst is: 5810 
!
!
!
@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.!

!

PolitieHM'(Politie!Hollands!Midden)!
op!21!juni!2012!

Warmond!0!Agent!mishandeld!na!afloop!concert,!
getuigen!gezocht!http://t.co/YX4IhmGv!
!

!

PvdA*Teylingen!(Officiële!
twitteraccount!PvdA!Teylingen)!op!
27!juni!2012!

Leidsch!Dagblad!0!Provincie!kiest:!Rijnlandroute!
door!Voorschoten!http://shar.es/sIjYI!

!

Redactie*De*Teyding*(Nieuws!uit!de!
gemeente!Teylingen)!
op!29!juni!2012!

Burgemeester!Schelberg!herbenoemd!
http://bit.ly/MccSyA!

!

Marca*Bultink!(Journalist)!
op!29!juni!2012!

Heel!jammer,!weer!een!stuk!cultuurhistorie!
onbereikbaar!RT!@leidschdagblad:!Ruïne!van!
Teylingen!sluit!de!deuren!http://bit.ly/Qt8ERT!

!

Jaap*de*Kok!(Teamchef!Politie)!
op!!30!juni!2012!

Op!bureau!administratie!bijwerken.!De!#Kaagweek!
#Warmond!ia!de!eerste!dag!prima!verlopen.!Goed!
geregeld!door!oranisatie!en!horeca.!Jammer!dat!er!
toch!altijd!weer!gasten!zijn!die!een!feest!verstieren.!
1!persoon!aangehouden!ivm!mishandeling.!Blijft!
vannacht.!

!

Sander*Schelberg*(Burgemeester!
Teylingen)!
op!30!juni!2012!

Nu!op!weg!naar!de!familie!Berg0van!der!Zwet!in!
#Sasseheim!ter!gelegenheid!van!hun!60!jarig!
huwelijk.!

!

Bart*Pierik*(Medewerker!2e!kamer!
PvdA)!
op!30!juni!2012!

35!is!mooi!als!verkiezingsuitslag,!maar!minder!tof!
als!temperatuur!van!de!zaal!#pvdacongres!
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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.!
!
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http://bit.ly/MccSyA!
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