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Uit het bestuur … 
 

4(1)Z14 
Albert Olthof, bestuurslid en coördinator GR-

verkiezingen 2014 
 
Nog een klein jaar te gaan: maart 2104 zijn de 
verkiezingen voor de gemeenteraad. Onze afdeling 
is afgelopen najaar begonnen met de 
voorbereidingen. Op de laatste ledenvergadering 
zijn de belangrijkste voorbereidende beslissingen 
genomen. Maar is het nooit te laat te leren van 
anderen. Zaterdag 23 maart jl bezochten Albert 
Vink en ondergetekende daarom de speciaal door 
de PvdA daarvoor belegde workshop in Rotterdam 
met ongeveer 50 deelnemers uit de afdelingen uit 
Zuid-Holland.  
 
Uit de bijdrage over scouting leerden we vooral dat 
je daar niet vroeg genoeg mee kan beginnen, dat 
je dat eigenlijk permanent moet doen en dat je het 
meeste succes hebt bij mensen die zich al inzetten 
voor maatschappelijke doelen (vakbonden, 
maatschappelijke organisaties, verenigingen, etc). 
Dat laatste lijkt voor de hand liggend, maar veel 
afdelingen hebben de neiging in (andere) 
doelgroepen te denken, zoals jongeren, vrouwen 
en allochtonen. Daar is niets mis mee, maar zoek 
die dan onder degenen die zich al maatschappelijk 
actief hebben getoond. En, vergeet uiteraard je 
eigen ledenbestand niet! 
 
De workshop over hoe je de beste mensen voor de 
kandidatenlijst selecteert leerde vooral dat dat 
weinig verschilt van de manier waarop je 
professioneel sollicitatiegesprekken voert. Dus niet 
afgaan op je eerste indruk, niet focussen op de 
meningen en opvattingen van kandidaten, maar 
met gerichte vragen er achter proberen te komen 
hoe zij in de praktijk op situaties reageren en 
problemen aanpakken. Uiteraard tegen de 
achtergrond van een helder fractieprofiel. 
 
De meest inspirerende bijdrage kwam echter van 
onze eigen buren, de afdeling Katwijk. Die had een 
behoorlijke kater na de raadsverkiezingen van 
2010: slechts 2 zetels (van de 33), restzetel gemist 

op 7 stemmen na, oppositie, slechte voorbereiding 
(onevenwichtige lijst, onheldere boodschap naar de 
kiezers, geen duidelijk gezicht). Dat moest dus 
beter en zo werd vorig jaar het actieplan 4Z14 (4 
zetels in 2014) geboren. In het kort:  

• er werd een analyse van de gemeente 
Katwijk gemaakt,  

• een resultaat geformuleerd (4 zetels in 
2014, deelname aan het College van B&W),  

• met een operationele doelstelling (15 
geschikte kandidaten, 1 
wethouderskandidaat)   

• zorg voor een herkenbaar, breed gedragen 
verkiezingsprogramma 

• kies 3 lokale  thema’s, die men direct 
associeert met de lokale  PvdA 

• activeer leden en sympathisanten  
• zorg ervoor dat je als partij elke maand in 

de regionale pers staat 
PvdA-Katwijk is nu een jaar aan de gang met dit 
actieplan en één van de afdelingen die qua leden 
en sympathisanten groeit. Mede gelet op het 
enthousiasme van onze buren ben ik er van 
overtuigd dat ze hun doelstelling gaan waarmaken. 
 
De (helaas weinige) leden die de laatste 
afdelingsvergadering bezochten zullen veel van de 
bovenstaande punten herkennen. Eigenlijk delen 
we punt per punt dezelfde ambitie en zijn al volop 
bezig die uit te werken, maar durven we ook een 
beoogd resultaat te formuleren?     
Teylingen had in 2010 3 zetels en op 1 stem na 
zelfs 4, er is dus – ondanks de huidige 2 zetels - 
geen enkele reden om lager in te zetten dan 4 
zetels in 2014. Met een wethouder erbij begrijpt u 
gelijk de titel van dit stukje. Maar dan hebben we 
wel uw steun nodig! 
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Uit de fractie….. 
 

Kritisch volgen 
Joost Peetoom, fractievoorzitter PvdA Teylingen 

 

Al eerder  heb ik in de nieuwsbrief geschreven over 
de centralisatie van de milieustraat in Voorhout en 
over het plan om ook het bestuurscentrum en de 
gemeentewinkel samen te voegen.  Beide 
ontwikkelingen hebben we als oppositiepartij 
kritisch gevolgd.  
Per motie hadden wij in februari gevraagd om uit 
te zoeken of het eilandje tussen milieustraat en 
spoorlijn gespaard kon worden wanneer de 
milieustraat een modulaire opzet zou krijgen. 
Hoewel dat zeker voordelen zou hebben, bleek 
toch te weinig manoeuvreerruimte over om de 
containers goed te vullen. En juist de watergang 
waarvoor de natuurcompensatie nodig is, zou ook 
bij de modulaire milieustraat moeten worden 
gedempt. En de afvoer van volle containers zou 
over het terrein van de gemeentewerf moeten 
blijven gaan.  Dat was voor de fractie alles 
tezamen voldoende om ook te kunnen instemmen 
met de opoffering van eilandje.   
Voor wat betreft de kap van de bomen op het 
eilandje achter de milieustraat: het college had de 
commissie Ruimte toestemming gevraagd om voor 
de vaststelling van het bestemmingsplan al met de 
kap te beginnen. Anders zou het broedseizoen zijn 
begonnen. De kapvergunning was al definitief.  De 
Betrokken Teylingers wezen daarna de raad en het 
college erop dat die vergunning ook een bepaling 
bevat dat er pas gekapt zou mogen worden 
wanneer met “de” bouw begonnen zou worden. 
Hoe was dat dan mogelijk zonder bouwvergunning 
voor de milieustraat? De Partij van de Arbeid heeft 
daarop het college schriftelijke vragen gesteld. 
Immers, de gemeente is natuurlijk de eerste 
instantie die gehouden is aan haar eigen regels. Als 
zij dat al niet zou doen, hoe kan zijn burgers en 
bedrijven daar anders nog op aanspreken? 
Uiteindelijk bleek het verhaal juridisch aardig te 
kloppen: met de aanlegvergunning die al was 
verstrekt voor het dempen van de watergang 
tussen eiland en milieustraat kan er met de bouw 
begonnen worden – al is die vergunning dan voor 
de milieustraat niet rond, de aanpassingen voor het 

terrein dat erbij getrokken moet worden, zijn ook 
als ‘bouw’ te beschouwen. Sluitend, maar toch niet 
makkelijk uit te leggen. De kous was voor ons af 
omdat het college er wel degelijk lering uit trekt. 
Voortaan laat zij dit soort voorschriften wel 
duidelijker en preciezer opstellen. 
Voor de samenvoeging bestuurscentrum / 
gemeentewinkel wordt er nog een onderzoek 
gedaan naar wat de Teylingers daarvan vinden. 
Dat was tot nu toe bij de plannen daarvoor 
onderbelicht. De Partij van de Arbeid is blij dat dat 
aspect alsnog wordt uitgezocht: beter laat dan 
nooit. 
 
 

 
Innen van boetes in Teylingen 
geen probleem 
Uit het nieuws 
 
Teylingen heeft geen moeite om parkeerbonnen te 
innen bij eigenaars van auto’s met een Oost-
Europees kenteken. Dat zeggen burgemeester en 
wethouders in antwoord op schriftelijke vragen van 
ons raadslid Joost Peetoom. 

Net als Katwijk doet Teylingen moeite om het 
Nederlandse woonadres van buitenlandse 
autobezitters te achterhalen. Bekeuringen 
uitschrijven is niet kansloos. Als het gaat om 
landen waarmee Nederland geen 
uitwisselingsverdrag heeft, kan de gemeente een 
bekeuring uitschrijven en moet de autobezitter 
direct betalen. Gemeentelijk opsporingsambtenaren 
(goa’s of boa’s) hebben hiervoor toestemming van 
het Centraal Justitieel Incasso Burea (CJIB). De 
overtreder moet dan wel op heterdaad betrapt 
worden. 
 
(bron: Leidsch Dagblad 10/3/2013)  
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Raad stuurt wethouders ‘van 

buiten’ weer niet weg 
Uit het nieuws 

 

De gemeenteraad heeft met een grote 
meerderheid ermee ingestemd om de wethouders 
John Stuurman en Karin Lambrechts te ontheffen 
van de plicht om in de gemeente te moeten 
wonen. Het is de laatste keer in deze raadsperiode 
dat de gemeenteraad het jaarlijkse noodzakelijke 
besluit neemt.  
 
… Kon de ChristenUnie ditmaal met aarzeling 
instemmen, de fractie van de PvdA en CDA-
dissident Bert van Leeuwen hielden hun principiële 
poot stevig stijf. Voor Joost Peetoom (PvdA) zijn de 
omstandigheden sinds vorig jaar niet veranderd. 
Naar zijn mening zijn er voldoende kandidaten voor 
de post van wethouder binnen de 
gemeentegrenzen en verdienen zij de voorkeur… 
 
(bron: De Teylinger 27/3/2013)  
 

 
Actueel 
 

PvdA Teylingen vernieuwt paden 

Overbos 

 
Op 16 maart jl. hebben 
enkele leden de handen 
uit de mouwen gestoken 
in het kader van NLdoet, 
de grootste 
vrijwilligersactie van 
Nederland. Bij aankomst 
in de ochtend lag een 
mooie berg zand te 
wachten. Onze klus was 

het zand uitrijden 
over secondaire 
paden in Park 
Overbosch in 
Voorhout.  
 

 
Dit alles voor een betere 
begaanbaarheid en 
toegankelijkheid van het 
historische Overbosch. 
Samen met andere 
vrijwilliger, waaronder 
onze collega's van het 
CDA, werden we prima 
verzorgd door de 
vrienden. 
 

 
 

 

Werkbezoek aan AkzoNobel 
 
De PvdA-afdeling Teylingen brengt op dinsdag 23 
april van 16.00 -18.00 uur een werkbezoek aan 
AkzoNobel. 
 
Alle leden en sympathisanten worden van harte 
uitgenodigd hieraan deel te nemen, maar wel 
graag even, liefst zsm, aanmelden bij Albert Olthof 
(albertgerardolthof@gmail.com).  
Het werkbezoek begint met een presentatie door 
AkzoNobel, waarbij het accent zal liggen op de 
raakvlakken en gemeenschappelijke belangen 
met Teylingen (denk aan economie, 
werkgelegenheid, milieu, duurzaamheid). Daarna 
een open discussie, met in het achterhoofd de 
komende raadsverkiezingen maart 2014 ('wat 
kunnen we voor elkaar betekenen'). 
We hopen op een flinke opkomst!  

 

 
Website perikelen 

 
Onze website teylingen.pvda.nl is sinds twee 
weken niet meer bereikbaar. De website wordt 
centraal geregeld en technische problemen maken 
het onmogelijk om de lokale website te tonen.  
Komende weken wordt hard gewerkt aan een 
nieuwe website. Half april hopen we dat alle 
ellende voorbij is en een nieuwe mooie website het 
resultaat is. 
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Uitnodiging 24 april 

 
1 avond, 2 onderwerpen. Het huidige beleid van de 
landelijke PvdA en de visie voor de toekomst.  
 
Aanvang/sluiting: 19:30 uur - 22:30 uur 
Locatie volgt. Graag aanmelden via 
teylingen@pvda.nl 
 

Debat over de bezuinigingen 
Tweede Kamerleden gaan op pad om het huidige 
beleid ten aanzien van de bezuinigingen, de 
Centraal Plan Bureau cijfers en het PvdA optreden 
hieromtrent toe te lichten. Het is voor zowel de 
Tweede Kamer leden als voor ons belangrijk dat we 
nauw contact houden. Roos Vermeij komt op 24 
april langs om leden, raadsleden en bestuurders 
van Oegstgeest, Teylingen, Hillegom, Noordwijk, 
Katwijk, Noordwijkerhout en Lisse te ontmoeten. 
 

De PvdA Van Waarderesolutie 
“PvdA neemt afscheid van individualisme”, 
constateerde de NRC op grond van de resolutie die 
op het partijcongres op 27 april in Leeuwarden in 
stemming komt. Die resolutie is opgesteld op 
verzoek van partijvoorzitter Hans Spekman, en 
verwoordt een trend die eigenlijk al is ingezet door 
Wouter Bos, in zijn Den Uyl-lezing in 2010. Bos 
nam toen voor het eerst afstand van het 
neoliberalisme. 
 De resolutie is gebaseerd op het Van Waarde-
project van de Wiardi Beckman Stichting, het 
wetenschappelijk bureau van de PvdA. Het 
manifest op de website van de WBS hierover is een 
leerzaam en goed leesbaar document. De lof voor 
dit project is zeldzaam groot, en niet alleen 
PvdA’ers hebben er waardering voor. Het blijkt 

goed weer te geven wat velen gevoelsmatig 
inmiddels al wel tegen hadden op bepaalde 
gewoonten in de huidige samenleving.  
Veel afdelingen van de Partij van de Arbeid 
organiseren een debat over Van Waarde en de 
daaruit voortgekomen resolutie. Zo ook de afdeling 
Teylingen. Als de partij de laatste jaren aanleiding 
heeft gegeven tot een intern debat, is dit wel de 
beste. De vraag is: wat vinden de Teylinger 
PvdA’ers van de koers die Spekman en de zijnen 
voor ogen hebben? En wat betekent dat dan voor 
het handelen van bestuur en fractie in Teylingen? 
Wat zal Teylingen inbrengen op dat congres in 
Leeuwarden? 
Graag nodigen bestuur en fractie u uit om met 
elkaar van gedachten te wisselen over dit 
bijzondere Van Waarde-project en de concrete 
gevolgen die het volgens de leden van deze 
afdeling zou moeten hebben.  
 
 

Agenda 

April 2013 
2 Fractievergadering, vanaf 20.00 uur, 

Bestuurscentrum Voorhout 
22  Fractievergadering, vanaf 20.00 uur, 

Bestuurscentrum Voorhout 
23 Werkbezoek AkzoNobel, van 16.00 tot 18.00 

uur. Aanmelden via 
albertgerardolthof@gmail.com 

24 Debat over landelijk PvdA beleid en de PvdA 
Van Waarderesolutie, aanvang 19.30 uur  

5 Mei 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. 

 


