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Uit het bestuur … 
 

Doet dat er nog toe, zo’n 
verkiezingsprogramma? 
Dick van der Meer, voorzitter PvdA Teylingen 
 
De laatste tijd laat ik met regelmaat het 
woord ‘verkiezingsprogramma’ vallen, in 
grotere of kleinere gezelschappen. De reacties 
vallen grofweg in drie categorieën in te delen: 
gegaap, hoon en interesse. De laatste groep is 
het kleinst, en daar zitten dan ook nog 
mensen tussen die belangstelling veinzen 
omdat het hoort bij hun status als 
intellectueel.  
Daar hoef je niet moedeloos van te raken, 
want de gapers en de cynici reageren zo op 
basis van een vooroordeel dat is opgehangen 
aan de verschijningsvorm: een lang en saai 
betoog, vol platgetreden paden en open 
deuren waar zo’n beetje niemand tegen kan 
zijn, gepropt in een document dat vrijwel 
iedereen meteen in de (digitale) prullenbak 
kiepert.  
Vraag je vervolgens aan Teylingers of ze voor 
of tegen de komst van een megagrote 
Intratuin zijn, dan heeft iedereen een mening 
klaar. “En wat vindt de PvdA daarvan?”, 
vragen ze vervolgens. “Dat staat nou in ons 
verkiezingsprogramma”, antwoord ik dan. “Ja 
maar zijn jullie voor of tegen?”, wil men 
weten. “Die uitkomst is wel waar het om 
gaat”, zeg ik, “maar het is interessanter hoe 
we daar komen. Voor een politieke partij is 
een opvatting niet gratis: je moet er redenen 
bij doen die duidelijk maken waarom je die 
mening hebt. Anders verval je in 
gelegenheidsargumenten, zoals het populisme 
doet”.  
En dan heb je vaak opeens een gesprek. 
 
Deze week kregen we een brief van een van 
onze leden die ik ook onder dit thema schaar. 
Op grond van het discussiestuk over het 
verkiezingsprogramma ten behoeve van de 
ALV op 18 september merkte hij op dat we 
vooral ‘de landelijk politiek’ als uitgangspunt 

namen. Volgens hem moet in het 
verkiezingsprogramma ‘het lokale’ voorop 
staan.  Daar ben ik het hartgrondig mee eens. 
Maar zoals in de vorige alinea is gesteld: je 
opvattingen moeten niet (alleen) voortkomen 
uit opportunisme, maar ontleend zijn aan en 
ingebed in een maatschappijvisie.  
Dat is niet zozeer iets ‘landelijks’, maar meer 
iets universeels. Een van de problemen van 
deze tijd is dat we vaak zo slecht weten 
waarom we eerder een bepaalde mening 
hadden, keuze maakten of actie ondernamen. 
Dat leidt tot warrigheid, incidentenpolitiek. 
Ook in zogenaamde analyses zie je geregeld 
dat vrijwel iedere maatschappelijke en 
historische context ontbreekt. Om 
gebeurtenissen van vandaag te verklaren kun 
je niet gemakkelijk heen om ontwikkelingen 
als de ontideologisering, het individualisme, 
het populisme, het consumentisme, de 
multiculturele samenleving, de financiële 
crisis, het afnemende vertrouwen in 
instituties. Dat is wel ingewikkeld, maar als je 
het achterwege laat krijg je een oppervlakkig 
beeld dat morgen alweer achterhaald blijkt te 
zijn. 
 
Samen met Esther Fien, Elsbeth Koek en 
Gerrit van der Meer zou ik daar uren over 
kunnen praten op de avonden dat we bezig 
zijn met ons verkiezingsprogramma. Maar 
uiteindelijk moeten er straks (maximaal!) vier 
A4’tjes liggen waarin het lokale weliswaar 
voorop staat, maar tegelijk de moderne 
keuzes uit te leggen zijn aan de hand van 
universele sociaaldemocratische waarden. 
Daar komt nog de pragmatische maar daarom 
niet minder belangrijke opgave bij om het zo 
op te schrijven dat het ook wordt gelezen. Die 
vier A4’tjes zijn daar het symbool van. 
Tijdens mijn particuliere onderzoekjes naar de 
status van het verkiezingsprogramma vraag ik 
ook of er een presentatie te bedenken is die 
ervoor zorgt dat men het gaat lezen. Daarbij 
krijg ik vaak terug dat zo’n standpuntenmatrix 
in de krant of in een aparte folder heel 
informatief is. En dus zal het door ons 
voorgestelde verkiezingsprogramma straks 
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zo’n vorm krijgen: een algemeen beginsel → 
dat leidt tot een uitgangspunt voor de lokale 
politiek → dat leidt tot een concrete keuze of 
maatregel. En als het lokale ook letterlijk 
voorop moet staan, draaien we de volgorde 
gewoon om. 
 
 
De PvdA campagne in voor- en 
tegenspoed 
Joost	  van	  Doesburg,	  Secretaris	  PvdA	  Teylingen	  
 
De verkiezingsoverwinning van 12 september 
2012 ligt nog vers in het geheugen. De PvdA 
werd niet de grootste partij in de Tweede 
Kamer, maar het aantal zetels dat we erbij 
kregen stemde iedereen euforisch. De 
jubelstemming was reeds in de campagne 
weken voorafgaand aan de verkiezingen 
merkbaar. Mensen kwamen naar ons toe, 
lachten en stelde een gesprek over de PvdA 
op prijs. Het eerlijke verhaal van Diederick 
sloeg aan. Wat is er het afgelopen jaar met de 
positieve stemming gebeurd en wat moeten 
we doen met het oog op de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2013?  
Het is nu ruim een jaar na de Tweede 
Kamerverkiezingen en als we eerlijk zijn is er 
niet veel meer merkbaar van deze 
jubelstemming. Het eerlijke verhaal heeft 
plaatsgemaakt voor hard beleid dat in het 
teken staat van de bezuinigingen en de 
drieprocentnorm afkomstig uit Brussel. 
Hiernaast kopen we ook nog een ‘mooi’ nieuw 
jachtvliegtuig: de JSF a.k.a. F35 a.k.a. de 
vliegende Fyra. Met dit vliegtuig kunnen we 
ons onzichtbaar en alleen bij mooi weer 
beschermen tegen luchtaanvallen uitgevoerd 
door de vijand die we tot op heden niet 
kennen. Het is dus geen wonder dat de PvdA 
is weggezakt van 38 zetels in de Kamer naar 
11 zetels in de peilingen van Maurice de 
Hond. Nu kunnen we zeggen dat het slechts 
peilingen zijn en vervolgens overgaan naar de 
orde van de dag. Dit is deels waar, want drie 
maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen 
van 2012 stonden we er ook niet goed voor. 

Alles kan nog gebeuren, maar het ziet er niet 
rooskleurig uit. 
Dat het niet lekker loopt was goed te merken 
toen onze Teylingse PvdA afdeling in 
Sassenheim de staat op ging om de mening 
van de bewoners te peilen over de niet 
vrijwillige samenwerking met de vijf 
Bollengemeentes. Het was een voorteken van 
een campagne in tegenspoed. Uit de enquête 
die werd afgenomen over de samenwerking 
kon voornamelijk geconcludeerd worden dat 
we geen JSF moeten kopen en dat we ons 
voor moeten bereiden op een zware 
campagne. 
Voor deze zware campagne hebben we uw 
hulp heel veel harder nodig dan bij de Tweede 
Kamerverkiezingen, daar spelen immers de 
nationale kopstukken een hele belangrijke rol. 
Wij moeten ons als enige linkse partij gaan 
profileren als een alternatief voor de grijze 
rechtse politieke massa die Teylingen rijk is. 
Een sterke PvdA in de gemeenteraad van 
Teylingen dat een ander geluid laat horen. Wij 
hebben u nodig om de PvdA-alternatieven die 
we voor Teylingen hebben te communiceren 
in uw straat, wijk en dorp. Wij hopen dan ook 
dat u een klein beetje van uw vrije tijd 
beschikbaar wil stellen aan dit hogere doel.  
	  
	  

Uit de fractie … 
 

Goede tijden, slechte tijden. 
Joost	  Peetoom,	  fractievoorzitter	  PvdA	  Teylingen	  
	  
GTST, Nederlands bekendste soap, al 23 jaar 
onderweg . En inmiddels is er ook een 
bestuurlijke variant ervan in de Bollenstreek. 
Wie doet het met wie? Lukt het Dennis , Jan 
te redden uit de verleidingstrucs van Marjan? 
Houden Lies en Gerrit echt van elkaar? Zullen 
Martijn en Leo het ooit bijleggen? Morgen 
weer, in Bollen-5! 
 
Vorige maand heb ik geschreven over de 6 
maatstaven die onze fractie bij beoordeling 
van het voorstel tot samenwerking tussen de 
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5 Bollenstreekgemeenten zou hanteren. Om 
dit te staven heeft de PvdA Teylingen op 21 
september in Sassenheim dan ook op straat 
gepeild hoe onze inwoners tegenover de 
samenwerking staan en wat zij belangrijk 
vinden . Daaruit bleek –niet onverwacht- dat 
de meeste mensen vooral nabije en goed 
toegankelijke voorzieningen op prijs stellen: 
burgerzaken, onderwijs, zorg. Die mogen 
onder samenwerking niet lijden.  
De PvdA Teylingen heeft dat ook gemeld in 
het raadsdebat op 30 september. Weliswaar 
houdt het voorstel niet onze eerste voorkeur 
(een stapsgewijs groeipad) in, maar omdat 
zeker op het gebied van decentralisaties 
sociaal domein we wel tot samenwerking 
moeten komen en omdat je ook pas 
vertrouwen van je partners krijgt, als je het 
zelf ook geeft. We hebben ons daarom achter 
het voorstel tot samenwerking geschaard. 
Aan het eind van de avond hadden vier van 
de vijf gemeenten, Lisse, Hillegom, 
Noordwijkerhout en Teylingen ‘Ja’ gezegd. 
Noordwijk , nota bene de initiator in het hele 
proces, zei ‘nee’. Een cliffhanger waarmee 
weer een volgend seizoen gevuld kan worden. 
De kleine stappen waar de PvdA Teylingen 
voor staat, die worden nu in de praktijk toch 
genomen. Onze motie om ook samen een 
missie, visie en strategie op te stellen, is 
raadsbreed aangenomen. De financiële kaders 
worden nader uitgewerkt, de scheiding tussen 
wat regionaal is en dus gezamenlijk wordt 
besloten, en wat lokaal blijft wordt scherper. 
En haast tegen beter weten in Noordwijk 
krijgt ook nog de kans om toe te lichten op 
welke voorwaarden zij alsnog in het proces wil 
instappen. Morgen weer, in Bollen-5! 
 
 
Actueel 
 
Promotiemachine van Teylingen 
Paul	  Witteman,	  bestuurslid	  PvdA	  Teylingen	  
 
Misschien is het u ook opgevallen afgelopen 
week. In de plaatselijke krant was weer veel 
ruimte voor de gemeente ingeruimd voor het 

‘verkopen’ van de nieuwe begroting. Het 
begint op de voorpagina met een stuk waarin 
wordt aangeven dat de wethouder Financiën 
goed op onze centjes past. Ook nu er tot 2017 
1,7 miljoen moet worden bezuinigd. Na het 
openslaan van de kranten komen de pagina’s 
met gemeenteberichten gevolgd door twee 
pagina’s waarin onze wethouders uitleggen 
wat ze allemaal gaan doen. Het grootste 
gedeelde staat vol met mooie plannen die ze 
graag willen uitvoeren. In een klein hoekjes 
weggestopt staat nog kort beschreven hoe 
bezuinigd gaat worden. In zulke woorden dat 
iedereen denkt daar geen last van de hebben. 
In de Westerse wereld lezen we van links naar 
rechts en van boven naar beneden. De kans 
dat een lezer bij de tekst rechtsonder uit komt 
is klein. Een goed opgestelde pagina om je 
boodschap over te brengen. De term ‘ 
Verantwoord doorgaan’ wordt als algemeen 
waardeoordeel gepresenteerd. Daar kan toch 
niemand tegen zijn. Mijn complimenten! 
 
Van een krant mag je echter wel een bredere 
blik verwachten. Hoe wordt er bezuinigd en 
hoe voelen wij dit als Teylingers. Als je slecht 
denkt, zou je kunnen zeggen dat de 
inkomsten van de gemeente van groot belang 
zijn voor de continuïteit van de krant en dat 
daardoor een kritische blik niet gewenst is. 
Misschien is het beter om te denken dat de 
tijd voor het maken de krant zo krap was, dat 
volgende week hierop wordt  ingezoomd. In 
andere media is bijvoorbeeld te lezen dat de 
gemeente alle hagen, rozenperken en vaste 
planten in de openbare ruimte gaat 
vervangen. Hierdoor kunnen tonnen worden 
bespaard bij het beheer. Lekker over op 
tegels of gras. Misschien liever nog beton, 
want tussen de tegels kan anders een 
boterbloempje naar boven komen. De invloed 
van het nieuwe tuincentrum dat misschien in 
Sassenheim komt? Kunnen we allemaal onze 
eigen groenvoorziening verzorgen. Mooi 
plantjes bij de voordeur. De nieuwe Intratuin 
kan hiervoor adverteren in de plaatselijke 
krant.  
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Afsluiting Queetz 
Ideeën	  voor	  ons	  verkiezingsprogramma	  
 
 

 
 
Afgelopen weken hebben we ideeën voor 
Teylingen gevraagd. Via onze site Queetz kon 
iedereen suggesties doen voor een betere 
Teylingen. Uiteindelijk zijn 13 bruikbare 
ideeën in stemming gebracht. Hieronder de 
zes suggesties met de meeste stemmen. Onze 
commissie die het verkiezingsprogramma 
opstelt neemt de ideeën mee bij het schrijven.  
 

	  

	  Urgenda heeft recent 
aangegeven dat het mogelijk is om in heel 
Nederland over 20 jaar geen fossiele 
brandstoffen meer te gebruiken. Dat kan 
alleen door keuzes te maken; vervuilende 
industrie weg, meer inzet op elektrische auto's 
en het verduurzamen van onze huizen en 
kantoren. In Sassenheim, Kagertuinen, 
worden de eerste stappen gezet. De buurt 
laat nu onderzoeken welke aanpassingen zij 
kunnen doen aan hun huis en wat de 
terugverdientijd is. Wat de PvdA betreft op 
naar de volgende wijken! 
 
 
 
 

 In elk economisch model heeft 
de overheid een belangrijke rol als 
investeerder. De discussie gaat meestal over 
de timing: moet de overheid investeren als 
het economisch goed gaat en er dus flink geld 
binnenkomt, of is het beter om dat te doen als 
het slecht gaat, om die neergang te 'dempen'. 
Een tweede belangrijk discussiepunt: hoeveel 
geld besteedt de overheid aan 'consumptie' en 
hoeveel aan 'productie'. Het verschil 
daartussen is overigens lang niet zo helder als 
sommigen willen doen geloven. Voor de PvdA 
geldt dat de overheid anti-cyclisch zou moeten 
investeren: reserves aanleggen in goede 
tijden, investeren als de economie tegenzit. 
Teylingen heeft voor een gemeente van deze 
omvang ongekend hoge reserves, een 
uitpuilende spaarpot. Het is van belang om 
die nu aan te spreken, en te investeren. Niet 
alleen in 'dingen', maar ook in de zachte 
sector; mensen dus. 
 

 

Initiatieven die binnen Teylingen 
worden opgestart en ten goede komen aan 
mensen die het moeilijk hebben, zouden op 
steun moeten rekenen vanuit de gemeente. 
Binnen Teylingen moet best een lokatie te 
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vinden zijn waarin zo'n maatschappelijk 
initiatief (tijdelijk) kan worden gehuisvest. 
 

 

De gemeente beschikt over veel 
gebouwen welke geschikt zijn om 
(gedeeltelijk) in de eigen energiebehoefte te 
voorzien. Dit geldt ook voor de gebouwen van 
verenigingen binnen Teylingen. Met hulp, 
zowel technisch als financieel, van de 
gemeente kan op deze manier zowel de 
energiekosten van de verenigingen worden 
verlaagd als een bijdrage worden geleverd 
aan het streven naar een duurzaam 
Teylingen. Door gezamenlijke inkoop wordt 
ook een goede prijs afgedwongen. 
 

 

Maar weinig mensen willen het 
geloven, maar het is echt waar: als we 
wereldwijd doorgaan op de weg waar we nu 
op zitten, krijgen onze kinderen en  
kleinkinderen echt een veel minder gezond, 
minder welvarend en minder sociaal leven.  
 

Ook nog maar weinig mensen geloven dat het 
helemaal niet moeilijk is om het zo te doen, 
dat we voldoen aan de definitie: 
"Ontwikkelingen zijn duurzaam, als ze 
voorzien in de behoefte van de mensen van 
nu, zonder te verhinderen dat toekomstige 
generaties kunnen voorzien in hun 
behoeften." Het kan! En Teylingen zou voorop 
moeten lopen met bewijzen dat het kan.  
 

 

bv slager die het vlees koopt van 
een lokale veeboer. hetzelfde voor de 
groenteboer die het koopt bij de lokale 
boeren. stimuleer hergebruik, ruilen etc.  
 
Agenda 
 

 

7 oktober Fractievergadering 
28 oktober Fractievergadering 
31 oktober Raadsvergadering gemeenteraad  
  
	  
 

 
www.facebook.com/PvdaTeylingen  

 
@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.	  
 


