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Van de Lijsttrekker … 
Elsbeth Koek 
 
Een jaar geleden verbaasde ik me in de 
Herenstraat in Voorhout over gebrek aan 
samenwerking tussen de winkeliers. Na 
gesprekken met Wim Klok, Ruud Neuteboom 
en Jos Hoek heb ik een avond gemodereerd 
voor ondernemers om samenwerkingsvormen 
te onderzoeken. Het resultaat van die avond 
was het besef dat de winkeliers eigenlijk 
onvoldoende zicht hebben op de vraag en 
wensen van de klanten. Een nieuw project 
was geboren. Studio MOIO is aan de slag 
gegaan om mensen op straat te interviewen, 
ondernemers te bevragen op hun droom en 
wens. Hierbij een citaat uit hun nieuwsbrief: 
  
Voor ondernemers aan de slag… 
Lokale ondernemers zijn een belangrijke 
motor voor de lokale economie en daarmee 
voor het welzijn van dorpen en steden. Het 
zijn vaak lokale ondernemers die investeren in 
buurtfeesten, schoolactiviteiten en zo nog 
meer. Het zijn ook de lokale ondernemers die 
juist in tijden van crisis extra hard getroffen 
worden. Klanten stappen dan makkelijk over 
naar goedkopere winkels en zien wellicht 
onvoldoende hoe ze daarmee investeringen in 
de lokale gemeenschap tegengaan, daarom 
slaan de jongeren van Studio MOIO samen 
met de ondernemers uit Voorhout de handen 
ineen en gaan op zoek naar nieuwe, 
vernieuwende vormen voor een winkelstraat 
die werkt. 
 
Stichting moio (www.studiomoio.nl) is 
opgericht om het verschil te maken bij 
maatschappelijke vraagstukken. Waar 
vraagstukken complexer worden en de 
materiële ruimte kleiner, biedt stichting moio 
aantrekkelijke en aanstekelijke alternatieven. 
De studio's bieden jongeren de werkelijke 
werkplaatsen. Streven is om meerdere 
studio's in Nederland te openen. De eerste is 
gestart in Leiden. De middelen die de 
ondernemende stichting opbrengt, komen 
geheel ten goede aan de jongeren die werken 

of stage lopen bij Studio MOIO, via 
begeleiding, fondsvorming voor de toekomst, 
workshops of anders. Ik ken Studio MOIO 
omdat ik voorzitter ben van de Raad van 
Toezicht. Studio MOIO heeft een bijzondere 
filosofie; de mens is leidend niet het systeem. 
Hierbij een citaat wat prachtig weergeeft hoe 
zij werken: ”Do not worry if you have built 
your castles in the air. They are where they 
should be. Now put the foundations under 
them.” Henry David Thoreau. Studio MOIO 
werkt in Voorhout om niet. De ondernemers 
hebben aangegeven eventueel beschikbaar te 
zijn voor vragen dan wel als coach voor jonge 
startende ondernemers. Paying it forward! 
  
Dit is voor mij een voorbeeld van hoe het 
anders kan, hoe we als PvdA echt het systeem 
kunnen wijzigen. Dat kan met een stevige 
PvdA. Op naar 5 zetels dus! 
	  
 
Uit het bestuur … 
 
Modieuze roep om een gekozen 
burgemeester 
Dick van der Meer, voorzitter PvdA Teylingen 
 
Twee derde van de Nederlanders is 
voorstander van een gekozen burgemeester. 
De meesten van hen willen die zelf kiezen, en 
dat dus niet overlaten aan de gemeenteraad. 
Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research, 
naar aanleiding van de ‘ommezwaai’ van het 
CDA begin deze maand. 
 Nu is er een ruime meerderheid in de Tweede 
Kamer die op dit punt de Grondwet wil 
veranderen. Spijtig genoeg is ook het CDA 
bevangen door modieus populisme. En ja, ik 
realiseer me dat dit idee in het regeerakkoord 
van PvdA en VVD staat. Helaas is ook onze 
partij met enige regelmaat de koers kwijt, en 
zwalkt dus mee op de golven van hypes om 
maar in de gunst van ‘de kiezers’ te komen. 
Wat overigens niet echt lukt, maar dat lijkt 
weinig uit te maken. 
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 Ergerniswekkend vond ik de redenering van 
CDA-leider Buma. Op televisie voerde hij aan 
dat de huidige benoemingsprocedure 
“schimmig” is. Al sinds de Middeleeuwen 
kennen we in dit land benoemde 
burgemeesters, en de manier waarop dat door 
de Kroon gebeurt is vastgelegd in de 
Grondwet die we sinds 1815 kennen. Altijd is 
het CDA hiervan een groot voorstander 
geweest. Dan kun je niet opeens in 2014 tot 
de ontdekking komen dat het schimmig is en 
er daarom vanaf willen. Dat is een al even 
onzindelijk argument als ‘het is niet meer van 
deze tijd’ wat D66 steeds aanvoert. 
Onzindelijk, want niet-inhoudelijk. 
 
Voor welk probleem zou de gekozen 
burgemeester een oplossing zijn? Naar men 
zegt gaat het de fameuze ‘kloof tussen burger 
en politiek’ helpen dichten. We wijzigen dus 
een goed functionerend bestuurlijk instituut 
om een relationeel probleem van ‘de politiek’ 
op te lossen. Zou dat nou werkelijk helpen? In 
het eerste decennium van deze eeuw is om 
dezelfde reden geëxperimenteerd met een 
raadgevend referendum. Twee vooraf door de 
raad uitgekozen kandidaten gingen met elkaar 
de strijd aan. De ervaringen waren erg 
negatief – de opkomst van burgers 
bijvoorbeeld was bedroevend – zodat de 
mogelijkheid in 2008 weer werd afgeschaft. 
 De Nederlandse burgemeesters functioneren 
in het algemeen bijzonder goed – beter dan in 
vrijwel alle andere landen. Over het algemeen 
is het vertrouwen van de burgers in de 
burgemeester ook groot; veel groter dan in 
‘de politiek’. Sommigen voeren als argument 
voor verandering aan dat in de meeste andere 
landen burgemeesters wel worden gekozen. 
Maar dat lijkt me eerlijk gezegd een reden om 
het systeem in de meeste ander landen te 
veranderen, en niet hier. 
 
Veel voorstanders overzien de consequenties 
van de systeemwijziging ook niet. Zo zijn de 
bevoegdheden van burgemeesters nog niet 
lang geleden uitgekleed, om de onbewezen 
reden dat wethouders dichterbij de bevolking 
zouden staan. En wat nu als ‘the chosen one’ 

over een belangrijk onderwerp van mening 
verschilt met de wethouders? Mag de gekozen 
burgemeester invloed uitoefenen op de 
samenstelling van zijn team? Wie kan een 
disfunctionerende burgemeester aan de kant 
zetten? Wat als een paljas de meeste 
stemmen haalt? 
 Wellicht ben ik, midden-vijftiger, iemand die 
‘niet meegaat met zijn tijd’. Maar ik weet mij 
in mijn opvattingen gesteund door de CDA-
jongerenorganisatie. Het CDJA vindt het hele 
idee “gevaarlijk voor goed bestuur”. Gelukkig, 
de jeugd gaat voor de inhoud. 
 
 
De Kandidatenlijst 
 
In de vorige nieuws stonden Elsbeth Koek, 
Joost van Doesburg en Aat van Kapel. In deze 
nieuwsbrief stellen Timon Zuurmond en Anne 
Blauw zich voor.  

 
 
Timon Zuurmond (nummer 2) 
 
Mijn naam is Timon Zuurmond, ik ben 34 jaar 

en woon inmiddels 18 
jaar in Sassenheim. 
Ik werk 12 jaar in de 
horeca bij Café de 2 
Wezen in Sassenheim. 
Een van de leukste 
aspecten van werken 
in de horeca is het 
dagelijks contact met 
mensen. Ik vind het 
een uitdaging om de 
verwachting van 
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gasten te overtreffen. Door mijn dagelijks 
contact met verschillende mensen ben ik 
steeds meer geïnteresseerd geraakt in wat er 
speelt bij diverse groepen uit de samenleving. 
 
In mijn vrije tijd ben ik actief bij 
Korfbalvereniging TOP waarbij ik deel uitmaak 
van de technische staf rondom de selectie. 
Verder kan ik genieten van een avond tafelen 
met lekker eten en goed gezelschap. 
 
 
Anne Blauw (nummer 4) 
 
Ik ben Anne 
Blauw. Ik woon 
samen met mijn 
vrouw en drie 
kinderen in 
Sassenheim. Als 
vader van drie 
zonen denk je na 
over de 
toekomst. Hoe 
ziet hun 
toekomst eruit 
als we zo met 
onze wereld 
omgaan? Daarom zet ik mij in voor een 
duurzame toekomst. Niet alleen als vader en 
burger, maar ook als ondernemer. 
 
Als kandidaat voor de PvdA wil ik mij inzetten 
voor een duurzaam Teylingen. Duurzaam 
opwekken van energie, maar ook het bouwen 
van vitale woon- en leeromgevingen. Hierbij 
zetten wij ons in voor de starters op de 
woonmarkt en voor subsidiemogelijkheden 
voor zonnepanelen. Een belangrijke rol is 
hierbij weggelegd voor onze lokale 
ondernemers die zich op dit terrein gaan 
specialiseren. De gemeente moet het goede 
voorbeeld geven en haar eigen activiteiten 
duurzaam uitvoeren. Initiatieven van burgers 
en bedrijven moeten ondersteund worden. 
 
 
 

Actueel 
Campagne activiteit 
Paul Witteman, Campagneteam  

 
De 
campagne 
is van 
start 
gegaan. 
De eerste 
acties zijn 
achter de 
rug. Deze 
week is 

ons magazine gepresenteerd. Casper Leijen 
kreeg van Elsbeth het eerste exemplaar. 
Casper is 19 jaar en mag voor het eerst 
stemmen. 
Ieder lid krijgt 
komende 
week het 
magazine en 
poster in de 
bus.  Laat 
Teylingen zien 
dat we er zijn. 
De eerste 
poster zijn 
ook 
opgeplakt.  
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Campagne agenda 
 
De agenda voor de komende weken tot 19 
maart ziet er als volgt uit: 
 
15 februari Van 13.00 tot 16.00 uur 

Canvassen in Voorhout. We 
verzamelen om 13.00 uur bij de 
Aldi aan het Oosthoutplein, en 
lopen daar een aantal straten bij 
een deel van de Kruidenschans. 

22 februari Door een afzegging staat deze 
zaterdag nog open. Info volgt via 
de mail. 

2 maart Fietstocht langs verenigingen. Het 
idee is van rkvv Teylingen naar 
Foreholte te fietsen. Beide eerste 
teams spelen thuis die dag. 
Definitief programma volgt. 

3 maart Woningbouwverenigingen in 
Teylingen organiseren een debat.  
Locatie: Oude Tol, inloop 19.30, 
Aanvang 20.00 uur. Voor 
iedereen toegankelijk! 

4 maart  TOV lijsttrekkersdebat. De PvdA 
ook voor ondernemers! Locatie is 
Dekker in Warmond. Speciaal 
voor leden van de TOV. 

6 maart Grote Lijsttrekkersdebat 
Teylingen. Georganiseerd door de 
gemeente. Om 20.00 uur in het 
Onderdak. Het debat wordt geleid 
door Frenk van der Linden.  

8 maart Rode bustocht door de 
Bollenstreek. In Sassenheim 
stoppen we in het centrum om 
vervolgens als rode stoet door de 
Hoofdstraat te gaan. De Bus is 
gereserveerd en de route wordt 
binnenkort bepaald. Start om 
10.00 uur. 

	  
	  
 
 
 
 
12 maart 
 
 

 
 
 
 
Ouderendebat. In de Bernadus 
zullen de partijen elkaar 
ontmoeten in de middag.  

15 maart  Verkiezingsmarkt in Sassenheim 
van 10.00 tot 15.00 uur.  

17 maart Koffie schenken bij de Station 
Sassenheim, van 7.00 tot 8.30 
uur. 

17 maart Verkiezingsdebat georganiseerd 
door Bollenstreek Omroep. Met 
publiek dus we gaan Elsbeth 
aanmoedigen. Exacte tijd en 
plaats volgen nog. 

19 maart Verkiezingen 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.	  


