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Uit het bestuur …

De PvdA Teylingen in 2014
Dick van der Meer

De verkiezingen zijn voorbij, leve de volgende
verkiezingen!
Onder dit opwekkende motto denkt het bestuur na
over de gemeenteraadsverkiezingen in 2014; en
doet dat overigens al een tijdje. De vraag is: hoe
bereiden we ons zo goed mogelijk voor?

Niet alleen op de verkiezingen, maar ook op de
daarop volgende coalitiebesprekingen.
Voorop staat – althans wat mij betreft – de inhoud:
een aantal aansprekende politieke speerpunten die
logisch voortvloeien uit onze sociaaldemocratische
beginselen. Aansprekend voor onze natuurlijke
achterban en wat daar dicht bij ligt.
Vooruitstrevend. Duurzaam. Links. Inspelend op de
toekomst. Niet dogmatisch. Enzonogwat.

De praktische vraag is dan: hoe schrijven we met
een niet te groot maar wel gemêleerd gezelschap
een kort, krachtig, leesbaar, aansprekend
verkiezingsprogramma? En hoe organiseren we
daarbij de input vanuit de samenleving?
Vrijwel even belangrijk is: met wie gaan we die
campagne in. De menselijke factor speelt in allerlei
processen een doorslaggevende rol. Nodig zijn
kandidaat-raadsleden die appelleren aan wat
burgers belangrijk vinden, en die in de raad een rol
van betekenis kunnen spelen. Laten we ook de
invloed niet onderschatten van potentiële
wethouders die de PvdA zou kunnen leveren. Een
uitbundig en dynamisch opererend campagneteam
kan een opwaartse stemming creëren, die op
allerlei fronten precies het verschil maakt.
In de aanloop naar de verkiezingen zetten we een
permanente campagne in, die crescendo gaat
naarmate voorjaar 2014 dichterbij komt. De
huidige fractie speelt daarin een cruciale rol, maar
kan dat niet alleen. Anderen binnen de afdeling,
liefst velen natuurlijk, kunnen op allerlei manieren
de PvdA Teylingen op de kaart zetten.
Praktisch: we zijn nu al op zoek naar ‘kader’,
mensen die straks in de schijnwerpers of achter de

coulissen onze mooie voornemens en goede
bedoelingen omzetten in daden. We willen opzien
baren!
Om gericht kandidaten te kunnen werven voor
politieke en bestuurlijke rollen is het nodig dat je
weet welke doelstellingen je hebt en met welke
strategie je die gaat verwezenlijken. Daartoe is
onder meer een analyse in de maak van de
gemeente Teylingen, de kansen en risico’s, de
behoeften van burgers (vooral ook onze achterban)
en de rol die je als PvdA dan wilt spelen. Bij de
positie die je op deze manier formuleert, zoek je de
best passende vertegenwoordigers.
Over deze zaken willen we graag op de
ledenvergadering van woensdag 14 november met
elkaar van gedachten wisselen. Dat zal toch wel
heel levendig zijn, neem ik aan.
Interessant daarbij is natuurlijk ook de huidige
landelijke ontwikkeling dat er zeer waarschijnlijk
een kabinet van VVD en PvdA wordt geformeerd.
Zoiets heeft altijd impact op provinciale en lokale
coalitievorming. Sowieso zijn ideologische
verschillen lokaal meestal wat minder pregnant dan
landelijk. Het is dus zinvol om ons een voorstelling
te maken van eventuele onderhandelingen met de
VVD in Teylingen. Waar liggen dan de pijnpunten?
Steevast wordt gezegd dat VVD’ers zo vrolijk zijn
en niet van zuurpruimen en ideologische
scherpslijpers houden. Schuiven wij daarom onze
grootste lachebekjes naar voren, indianen zonder
ideologische veren?

Persoonlijk zou ik de VVD best een dosis gevoel
voor humor willen beloven. Als zij in ruil daarvoor
dan afzien van hun mantra dat de beste overheid
een zo klein mogelijke overheid is. Of ben ik nu
weer een scherpslijper?
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Uit de fractie…..

Opnieuw raadslid!
Elsbeth Koek

Op dinsdag 2 oktober ben ik
opnieuw geïnstalleerd in de
gemeenteraad van Teylingen.
En wat heb ik er zin in! Fijn om
weer samen te werken met
Joost en de onderwerpen waar
we voor staan liegen er niet om.
Wel of geen belastingverhoging,
de toekomst van de jeugdzorg

nu het de verantwoordelijkheid wordt van de
gemeente en de effecten van het afschaffen van de
subsidies bij de verenigingen. Natuurlijk probeer ik,
en Joost vanzelfsprekend ook, om de fractie en
daarmee de PvdA meer in de publiciteit te laten
zien. Uit te komen voor onze standpunten en
daarmee zichtbaar te laten zien dat echt niet
iedereen in Teylingen het zomaar eens is met de
koers van de gemeente. Hoe meer meningen wij
vertegenwoordigen, hoe sterker ons geluid.
Ook maak ik mij hard voor een andere houding van
de gemeente. Dit college geeft aan een regie-
gemeente te willen zijn, dat het gebruik wil maken
van de kracht van de samenleving. Prachtig, maar
de invulling is vooral gooien; gooien over de
schutting. Een appèl doen op de kracht van de
samenleving vraagt om luisteren, zonder meteen
zelf het antwoord te weten. Echt te kijken naar wat
nodig is en dat aan elkaar verbinden. Wat ik zelf
een prachtig voorbeeld vind, is Granny’s Finest
(www.grannysfinest.com) . Vanuit de overtuiging
dat iedereen gelukkig wordt van het hebben van
meerwaarde, is dit initiatief ontwikkeld. Jongeren
met mooie ontwerpen worden in contact gebracht
met ouderen die kunnen breien. De producten
worden verkocht en gewaardeerd. Een prachtig
voorbeeld.
Ik hoop dat ik als raadslid dat soort initiatieven tot
stand kan brengen. Maar dat kan niet alleen. Het
vraagt zoals ik eerder zei, dat je in contact staat
met de samenleving. Ik doe mijn best, en samen
kunnen we dat beter. Ik hoop jullie snel tegen te

komen, bij de steunfractie, op werkbezoeken, op
bijeenkomsten waarvoor ik wordt uitgenodigd.

Actueel

Uitkomsten buurtonderzoek in
Sassenheim

Op zaterdag 25 augustus hebben we een
canvasactie uitgevoerd. Tijdens deze actie hebben
we de meningen gepeild van de inwoners van de
straten achter de Willibrorduslaan en Westerstraat

(zie afbeelding). De inwoners zijn overwegend
positief over de leefomgeving. Een paar punten
hebben we meegekregen voor verbeteringen.

De straten waar we eind augustus huis aan huis
het onderzoek hebben uitgevoerd zijn rood
omcirkeld. De Willibrorduslaan met de Horsten en
Hofjes die aan de Slotlaan grenzen. De uitkomsten
zijn geordend in de positieve punten en negatieve
punten. Daarnaast is aan de bewoners gevraagd
waar de politiek zich voor in zou moeten zetten om
de wijk te verbeteren. De reacties waren
overwegend positief. De buurt valt te
karakteriseren als een rustige, sociale buurt in een
groene omgeving.
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De bewoners hebben moeite met het noemen van
negatieve indrukken. Driekwart van de
ondervraagden heeft die eigenlijk niet. Het gebrek
aan parkeerruimte en het onderhoud van het groen
waren de belangrijkste negatieve aspecten die zijn
genoemd.

Waar zou de politiek zich voor in moeten zetten?
Bijna 1 op de 5 ondervraagden noemde hierbij
meer groen en meer voorzieningen voor kinderen.

Begin oktober hebben we deze uitkomsten in
dezelfde wijk verspreid door middel van een flyer.
De uitkomsten van alle canvasactie door de PvdA in
het hele land zijn te vinden op
http://www.pvdaenquete.nl. De PvdA luistert!

Agenda ledenvergadering PvdA
Teylingen op 14 november 2012

1. opening en mededelingen
2. verslag ledenvergadering 25 juni 2012
3. bestuurswisseling
4. begroting 2013/werkplan 2013/jaaragenda
5. evaluatie verkiezingscampagne
6. aanloop naar de raadsverkiezingen in 2014
7. afscheid van Willem de Jong
8. fractie over begroting Teylingen 2013 en
onze speerpunten
9. rondvraag
10. sluiting

Agenda

November 2012
5 fractievergadering, vanaf 20.00 uur,

Bestuurscentrum Voorhout
14 Ledenvergadering, 20.00 uur, ’t Onderdak in

Sassenheim
19 fractievergadering, vanaf 20.00 uur,

Bestuurscentrum Voorhout
21 Bestuursvergadering, vanaf 20.00 uur

25 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.


