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Uit het bestuur … 
 
Elsbeth eruit, Joost erin 
Dick	  van	  der	  Meer,	  voorzitter	  
	  
Met gemengde gevoelens hebben de overige 
bestuursleden afscheid genomen van Elsbeth Koek. 
Tegenover het verlies van een uitermate prettige 
voorzitter – doortastend en toch ontspannen, om 
maar iets te noemen – staat de winst van een 
nieuw en toch ook ervaren raadslid waarmee je als 
PvdA Teylingen graag voor de dag komt. Iets van 
de verwachte dynamiek is meteen merkbaar: in 
november heeft de raad twee door Joost Peetoom 
en Elsbeth ingediende moties en een amendement 
aangenomen. Kortom, met het aanknopen van 
relaties zit het ook wel goed. 
Het overgebleven drietal bestuursleden heeft zich 
inmiddels weten te versterken met een andere 
Joost. In de op 14 november gehouden algemene 
ledenvergadering is Joost van Doesburg (28) al 
gepresenteerd. De leden stemden in met het 
procedurevoorstel om alle leden per e-mail over de 
voorgenomen benoeming te informeren, en 
gelukkig waren er louter enthousiaste reacties. 
Joost is begin dit jaar lid geworden van onze 
afdeling na zijn verhuizing van Leiden, waar hij 
heeft gestudeerd, naar Warmond. Zijn wortels 
liggen overigens in Brabant, waar hij al tamelijk 
jong lid werd van de PvdA. Momenteel werkt hij als 
lobbyist voor de EVO, een brancheorganisatie voor 
bedrijven die zich bezighouden met logistiek en 
transport. Joost is onmiddellijk actief geworden in 
onze afdeling als lid van het campagneteam. 
Binnen het bestuur is ondergetekende Elsbeth 
opgevolgd als voorzitter. Wie het secretariaat op 
zich gaat nemen wordt besloten in de 
eerstvolgende bestuursvergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit de fractie….. 
 
Een volgende stap in meedoen 
Joost	  Peetoom,	  fractievoorzitter	  
	  
April 2010 heeft de Partij van de Arbeid een 
initiatiefvoorstel rondom burgerparticipatie 
ingediend in de gemeenteraad. Dat is toen 
aangenomen, en sindsdien zien we al dat het 
bewust omgaan met burgerparticipatie op een 
aantal terreinen beter gebeurt. Nog niet alles gaat 
goed. Daarom heeft onze fractie bij de 
begrotingsbehandeling per motie gevraagd te 
evalueren wat Teylingen nog kan verbeteren. Dat 
gaat dan ook binnenkort gebeuren. De Partij van 
de Arbeid wil daarbij ook een volgende stap gaan 
nemen: niet alleen bewust burgers en bedrijven 
betrekken in de plannen die de gemeente 
Teylingen zelf ontwikkelt, maar ook veel meer de 
plannen samen ontwikkelen, de zogenaamde ‘co-
creatie’. 
 
Een inspirerend handboek daarbij is het 
“Burgermeesterboek, lokaal en duurzaam 
innoveren voor iedereen”, Van Pepik Henneman ea. 
Zij schetsen het belang om van buiten naar binnen 
te  denken: betrek gebruikers bij het oplossen van 
een probleem. Een mooi voorbeeld daarbij is de 
speelgoedfabrikant Lego. Die nodigt  ook 
consumenten uit om eigen ontwerpen aan te 
leveren, en neemt  zelf de beste in productie.   
Er zijn in elk geval twee aspecten van belang om 
co-creatie te laten slagen: werk samen op basis 
van gelijkwaardigheid, en wees ook als overheid 
bereid zelf te veranderen.  
 
Er speelt daarnaast nog wat anders. Goede 
participatie kan alleen maar gebeuren, wanneer je 
wel naar de spelregels handelt. Een voorbeeld van 
hoe dat anders moet, speelt rond de Molen de 
Speelman in Sassenheim. Een lastig verhaal, omdat 
De Stichting ‘De Molen van Sassenheim’ in 1993 is 
opgericht met de expliciete opdracht voor 2023 de 
molen weer op te bouwen. Echter, in het 
bestemmingsplan is de mogelijkheid om in de 
hoogte tot 23 meter te kunnen bouwen, 
verdwenen.  In 2009 heeft de gemeenteraad van 
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Teylingen het college gevraagd hiervoor een 
procedure op te starten om het bestemmingsplan 
te wijzigen. In plaats van deze procedure volgens 
de regels af te maken, wilde het college met een 
discussienota de raad vragen de procedure stop te 
zetten, omdat er veel bezwaren uit de buurt 
komen. Een merkwaardige gang van zaken: 
waarom beantwoordt de gemeente nu niet de 
zienswijzen, zoals ze bij elk ruimtelijk plan doet? 
Een beantwoording van zienswijzen hoeft toch ook 
niet altijd een weerlegging te zijn? Omdat de 
gemeenteraad vervolgens aangaf de procedure 
toch op die manier te willen afmaken om ook 
zorgvuldig te willen zijn richting de stichting ‘De 
Molen van Sassenheim’, is er weer een hoop onrust 
ontstaan. Voor je het weet is iedereen weer 
teleurgesteld in iedereen, en dat is nou net niet het 
type betrokkenheid waar je als lokaal politicus op 
zit te wachten.  
 
 
 
 

Actueel 
 
Gemeenteraadsverkiezingen 2014 

 
Afgelopen ledenvergadering hebben we besproken 
hoe we de komende verkiezingscampagne willen 
opzetten. Het lijkt nog ver weg, maar het gaat nu 
echt al beginnen. Begin volgend jaar zullen er al 
formeel allerlei besluiten moeten worden genomen, 
zoals over de aanwijzing van de lijsttrekker.  
 
Het campagneteam voor de deze verkiezing start 
deze week en in het eerste kwartaal van 2013 
komt het bestuur met concrete voorstellen over 
o.a. de samenstelling van de selectiecommissie, het 

gewenste fractieprofiel en de wijze van 
samenstelling van het verkiezingsprogramma.  
 
Leden die goede ideeën of belangstelling hebben 
om hieraan bij te dragen zijn van harte welkom. 
Een bericht naar teylingen@pvda.nl is voldoende. 
 
 
Ten slotte 
 
….. 
Als we herkenbaar blijven. 
Als we eerlijk en strijdbaar blijven. 
Als we minder beloven en meer bereiken. 
Dan pas is de PvdA werkelijk terug. 
Dan pas zijn we werkelijk trots. 
Dan pas zijn we werkelijk onszelf. 
 
Slot van de congrestoespraak van Lodewijk Asscher 
– PvdA-congres, 3 november 2012. 
 
 
Agenda 
 
December 2012 
10 Fractievergadering, vanaf 20.00 uur, 

Bestuurscentrum Voorhout 
17 Bestuursvergadering, vanaf 20.00 uur 
28 Nieuwsbrief 

 
 

 www.facebook.com/PvdaTeylingen  
(in ontwikkeling) 

 
@pvdateylingen 

 

	  

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.	  
 


