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Uit de campagneteam … 
 

Gesprek, gesprek en nog eens 

gesprek 

Paul Witteman, campagneteam PvdA Teylingen 

 
Een lokale campagne voor de PvdA. In deze 
tijd een uitdaging om de mensen in Teylingen 
te laten zien dat de PvdA niet hetzelfde is als 
de andere vijf partijen die meedoen. Een 
uitdaging, omdat het landelijke beeld 
overheerst. Toch word ik steeds enthousiaster 
in het streven dat het ons lukt om het lokale 
beeld hieraan toe te voegen. De enige manier 
waarop dit lukt is contact maken met de 
kiezers. Niet via flyers, magazine of posters, 
maar direct. Een gesprek op straat, een debat 
of via sociale media.  
 
Afgelopen weken kon Elsbeth in de diverse 
debatten laten zien waarom de PvdA andere 
keuzes maakt. Bij de andere partijen, met 
name de partijen uit de coalitie, ontbreekt dit 
nog wel eens. Duidelijke keuzes maken 
spreekt de mensen aan. Een goed voorbeeld 
was het ondernemersdebat. Moet er nu wel of 
niet een Intratuin komen? Voor veel mensen 
zal het een worst wezen. Voor een 
ondernemer die een deel van zijn omzet ziet 
verdwijnen een halszaak. Voor de PvdA 
betekent het aannemen van de 
detailhandelsvisie dat er geen plaats is voor 
iets als de Intratuin buiten het centrum. Na 
afloop spreek je ondernemers die hun huidige 
partij links laten liggen en een keuze maken 
voor de PvdA. Natuurlijk niet alleen vanwege 
dit ene punt, maar ook om de kundigheid en 
uitstraling van onze lijsttrekker. Ook in het 
grote debat vorige week in het Onderdak 
werd dit geïllustreerd door het antwoord op 
de laatste vraag aan het publiek door Frenk 
van der Linden: “Is er nog iemand die 
vanavond, op basis van wat er gezegd is, op 
een andere partij gaat stemmen dan de keuze 
van begin van de avond?”. Twee mensen 
staken hun hand op en gaven aan te switchen 
van D66 naar de PvdA. Waarom? Op basis 

van de standpunten op het gebied van de 
zorg en duurzaamheid.  
 
Nog anderhalve week campagne en dan onze 
stemmen tellen. Nog anderhalve week met 
mensen contact zoek en laten zien dat het 
anders kan. We zijn er klaar voor.  

 

 
 

Uit het bestuur … 

 

De gemeenteraad verdient een 

herwaardering 

Dick van der Meer, voorzitter PvdA Teylingen 

 
In november vorig jaar verscheen het boek 
‘De gemeenteraad heeft geen toekomst’ van 
de historicus Jasper Loots. Afgelopen week las 
ik op de journalistieke website De 
Correspondent een lang artikel onder de kop 
‘U heeft gelijk: stemmen voor de 
gemeenteraad heeft weinig zin’. En het blad 
Binnenlands Bestuur publiceerde in januari 
een alarmerend verhaal met als kop 
‘Raadsleden worstelen met hun nieuwe rol’.  
De rode draad: gemeenten hebben heel 
weinig zeggenschap over hun uitgaven (80 tot 
90 procent wordt bepaald door andere 
instituties), de gemeenteraden hebben 
financieel noch inhoudelijk veel in melk te 
brokkelen, van raadsleden wordt het 
onmogelijke geëist. Hartelijk welkom Elsbeth, 
Timon, Joost, Anne, Aat. Maak er wat van hè, 
de komende vier jaar. 

http://jasperloots.nl/
https://decorrespondent.nl/789/u-heeft-gelijk-stemmen-voor-de-gemeenteraad-heeft-weinig-zin/51453034908-aa0bc6d5
http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/raadsleden-worstelen-met-nieuwe-rol.9192486.lynkx?utm_source=BB%202014-01-21&utm_medium=link&utm_campaign=nieuws
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Het fascinerende aan de stroom publicaties 
over de lokale democratie – voor wie 
doorleest – is dat iedereen in feite dezelfde 
opvatting huldigt: het is enorm belangrijk, 
burgers kunnen uitgerekend hier veel invloed 
uitoefenen (ook met hun stem), maar de 
maatschappelijke tendens is helaas helemaal 
de verkeerde kant op. Burgers verdiepen zich 
weinig meer in het lokale bestuur. Enerzijds 
omdat de regionale journalistiek een stille 
dood aan het sterven is, anderzijds omdat in 
het mediageweld rond Haagse ruzies en 
recessie-angst het nobele werk van een 
wethouder ‘geen nieuws’ heet te zijn. En er is 
de ontwikkeling dat gemeenten dingen samen 
gaan doen. Daardoor ontstaan ingewikkelde 
en ondoorzichtige gemeenschappelijke 
regelingen die voor velen nauwelijks meer te 
volgen zijn.  
 
Met de komende decentralisaties (jeugd, 
arbeidsparticipatie, delen van de zorg) wordt 
het er niet beter op. De rijksoverheid kiepert 
een enorme hoeveelheid taken over de 
schutting, bezuinigt tegelijk fors, en wil wel 
grotendeels blijven bepalen wat er moet 
gebeuren. Als dit op deze manier doorgaat, 
waarschuwen velen, ontstaat chaos. Veel 
mensen zullen daarvan de dupe zijn, en de 
gemeenten krijgen dat op hun bord. 
Raadsleden zullen door de ingewikkeldheid en 
veelheid geen enkel overzicht meer hebben. 
Daardoor worden ze afhankelijk van die 
enkele professional, ambtelijk of privaat, die 
zich de hele problematiek op een deelterrein 
wel eigen heeft gemaakt. En dan worden we 
dus bestuurd door een paar technocraten die 
aan niemand verantwoording hoeven af te 
leggen. 
 
Zijn jullie daar nog, kandidaat raadsleden? 
Het mooie van dit beeld is dat het geen 
andere optie laat dan de mouwen opstropen 
en aan de slag te gaan. Er is geen tijd te 
verliezen. Gemeenteraden moeten zich 
bezinnen op hun rol. Die bezinning gaat leiden 
tot processen om de kwaliteit en de invloed 
van de raad te versterken. Niet volgende 

maand al, maar in de loop van de komende 
vier jaar. Overal zullen gemeenten laten 
weten aan de rijksoverheid dat dit geen 
manier van delegeren is. De raden gaan meer 
zeggenschap krijgen, en de gemeenten meer 
geld. Gemeentebesturen zullen in toenemende 
mate burgers betrekken bij wat er gebeurt, en 
bij het formuleren van beleid, omdat ze het 
zonder die burgers niet redden. De afstand 
tussen burgers en lokale politiek die er nu lijkt 
te zijn, zal afnemen. Het dualisme tussen raad 
en college gaat vorm krijgen. Het wordt weer 
spannend. Lees de Teylinger en de Teyding er 
de komende jaren maar op na. Het is 
natuurlijk een droom, maar sommige dromen 
komen uit. 
 
En dus gaan we stemmen, 19 maart. Omdat 
wij burgers willen dat er een sterke 
gemeenteraad komt, die de verschillende 
uitvoerende machten nauwlettend in de gaten 
houdt, en corrigeert waar het mis gaat. Wij 
accepteren niet dat de raadsleden hun 
volksvertegenwoordigende werk niet goed 
kunnen doen. Het lijkt ons helemaal niks als 
straks één ambtenaar met één private 
professional bepalen hoe ons leefgebied eruit 
komt te zien, zonder dat verantwoording 
wordt afgelegd. 
 
Misschien zijn er in je omgeving mensen die 
de neiging hebben om niet te gaan stemmen 
omdat het weinig zin lijkt te hebben. Dat is 
onterecht. De kandidaat raadsleden verdienen 
alle steun, en alle legitimiteit, zodat ze die 
verkeerde tendens ten goede kunnen keren. 
Ga stemmen, alleen al omdat het zin zou 
moeten hebben. 
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Uit het fractie … 

 
Pas op de plaats 
Joost Peetoom, fractievoorzitter PvdA Teylingen 

 
Woensdag 26 februari besloten de 
gemeenteraad van Hillegom, Lisse en 
Teylingen positief op een verdere stap richting 
niet-vrijblijvende samenwerking onder een 
Bollenstreekraad – een soort 
gemeenschappelijke gemeenteraad die over 
de bovenlokale onderwerpen van vier 
gemeenten in de Bollenstreek gaat. Drie 
positieve besluiten, de gemeenteraad van 
Noordwijkerhout haakte af.  
 
Ik kom weer terug bij een van de eerste 
zaken die ik over dit onderwerp schreef, onze 
eigen nieuwsbrief van september 2012: “We  
(=PvdA Teylingen)  zoeken daarin niet de 
oplossingen in bestuurlijke structuren, maar 
veel eerder in de bestuurlijke cultuur. Dat 
moet er een worden van een oprechte 
bereidheid tot samenwerken, van vertrouwen, 
van investeren in elkaar en voor elkaar, en 
van een partnerschap met het bedrijfsleven in 
de streek.” Waarom is dat vertrouwen in 
Noordwijkerhout nu onvoldoende aanwezig? 
De officieel gegeven motivatie is: Meer 
duidelijkheid gewenst over de scheidslijn 
lokaal-bovenlokaal en meer inzicht over de 
financiële consequenties. Twee andere zaken 
blijven op de achtergrond en onuitgesproken: 
angst dat het proces uiteindelijk toch tot een 
fusie leidt en de angst dat wat aan lokale 
onderwerpen achterblijft, te dun is om nog 
van een volwaardige gemeente te spreken?  
 
Eigenlijk zijn alle drie de redenen niet 
doorslaggevend. Het raadsbesluit zou juist 
daartoe ook de opdracht geven om verdere 
uitwerking in een ‘business case’. Angst dat 
het proces uiteindelijk uitloopt op een fusie? 
De voorstanders daarvan krijgen weer volop 
ruimte. Angst, dat er te weinig overblijft? Is je 
eigen autonomie dan echt belangrijker dan 

wat je voor je mensen zou moeten 
betekenen? OK, dat zijn respectievelijk een 
inhoudelijk, een politiek-tactisch, een waarde-
argument. Vertrouwen is er meer een van 
gevoel. En hoe dwing je dat af? Niet. 
In het debat op 26 februari heb ik gesteld, dat 
qua samenwerking de blik nu weer naar 
buiten moet. Want we doen het voor de 
toekomst van bollenkweker Jansze, om 
Mitchell zijn school te laten afmaken, om 
toeristen een warm onthaal te geven in de 
‘tuinen van Amsterdam’. En dat vraagt dus het 
vertrouwen, dat er te weinig is 
 
Kortom, het is balen. De kans om te bewijzen 
dat de bollengemeenten in staat zijn met een 
reëel alternatief voor een fusie de belangen 
van de eigen regio te dienen (inclusief de 
westflank van Noordwijk en Noordwijkerhout), 
is wel klein geworden. Voor de nieuwe fractie 
PvdA Teylingen betekent dat ook nog moeten 
investeren in het opbouwen van een relatie. 
Ik wens ze liever gemeenten in de doe- dan in 
de twijfelstand toe.  
 

Chronologisch overzicht van stappen 

niet-vrijblijvende samenwerking in 
de Bollenstreek 

29 november 2011: Toespraak van Jan 
Franssen, Commissaris van de Koningin in 
Zuid-Holland, bij de thema-avond 'Fusie van 
gemeenten in de Duin- en Bollenstreek of juist 
niet' van de Vereniging Bedrijfsleven Duin- en 
Bollenstreek, Noordwijkerhout 
 
Maart-augustus 2012: opdrachtverstrekking 
Berenschot over de opgaven in de streek, 
passende bestuursmodellen en vergelijking 
van de vier gemeenten Hillegom, Lissen, 
Noordwijk en Teylingen. Naar aanleiding van 
dit rapport doet Noordwijkerhout ook mee.  
 
14 februari 2013: Valentijnsberaad: 36 
afspraken over 5 beleidsterreinen (Openbare 
orde, Ruimte, Verkeer, Economie, Sociaal 
Domein) tussen 5 gemeenten.  
 
September 2013: Fusie als 
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samenwerkingsmodel is politiek niet haalbaar. 
Voorstel is om niet-vrijblijvende samenwerking 
onder aansturing van een gemeenschappelijke 
Bollenraad uit te werken. Noordwijk haakt af. 
 
26 februari 2014: Noordwijkerhout wijst 
uitwerking samenwerking in ‘Contourennota’ 
af.  
 

Actueel 

 
Tijdens het lijsttrekkersdebat afgelopen 
donderdag in ’t Onderdak zijn de 
deelnemende partijen uitgedaagd te laten zien 
waarin hun programma’s van elkaar 
verschillen, maar ook op welke punten ze het 
duidelijk eens zijn. PvdA en ChristenUnie 
hebben deze handschoen opgepakt, en 
constateren dat zij op belangrijke onderdelen 
van het gevoerde beleid dezelfde kritiek 
hebben op VVD, CDA en D66. Dit heeft onder 
meer geleid tot een gezamenlijk persbericht 
dat maandag jl. is verstuurd: 
 
PvdA en ChristenUnie verwijten coalitie 
‘lakse houding’ 
 
De PvdA en de ChristenUnie verwijten 
de huidige coalitiepartijen VVD, CDA en 
D66 dat ze in de afgelopen raadsperiode 
te weinig hebben klaargespeeld. Volgens 
de twee oppositiepartijen is de ‘lakse 
houding’ binnen coalitie en College hier 
een belangrijke oorzaak van. Beide 
partijen in een volgende periode een 
veel actiever beleid op een aantal 
belangrijke beleidsterreinen als 
duurzaamheid, zorg, de rol van inwoners  
en de relatie met verenigingen, en een 
hoger tempo van uitvoering.  
 
Lijsttrekkers Elsbeth Koek van de PvdA en 
Frans Nederstigt van ChristenUnie: ‘Inwoners 
op straat en bij het lijsttrekkersdebat op 6 
maart vragen ons waartussen ze kunnen 
kiezen op 19 maart. Ondanks dat de 
ChristenUnie en de PvdA onderling ook op een 

aantal onderwerpen wezenlijk met elkaar van 
mening verschillen kunnen we in elk geval wel 
aangeven dat wij op essentiële onderdelen 
anders denken dan de huidige coalitiepartijen 
VVD, CDA en D66, zoals het schrappen van 
subsidies voor verenigingen en de in onze 
ogen nutteloze aankoop van grond in de 
Roodemolenpolder. Daarnaast zien we allebei 
ook dat op belangrijke terreinen de drie 
collegepartijen te veel hebben laten liggen. 
Dat moet en dat kan veel ambitieuzer’.  
 
Duurzaamheid 
Koek: “Duurzaamheid heet een speerpunt te 
zijn van dit college, in het bijzonder van D66, 
maar er is in de praktijk maar weinig van 
terecht gekomen. Deels zal dat te maken 
hebben met de uiterst terughoudende 
houding van de VVD, maar volgens ons 
hebben de andere twee partijen er maar 
weinig aan gedaan om dit nog een beetje te 
versnellen.” 
 
Verenigingen 
ChristenUnie-lijsttrekker Frans Nederstigt laakt 
de manier waarop de coalitie volgens hem de 
relatie met verenigingen op het spel heeft zet: 
‘Ik spreek mensen uit de sport en cultuur die 
er totaal geen behoefte meer aan hebben om 
iets met de gemeente te maken te hebben 
omdat er toch nooit wordt geacteerd. Dat is 
een zorgelijke ontwikkeling, zeker met alle 
taken die op ons afkomen en de rol die het 
maatschappelijk middenveld hierbij kan gaan 
spelen. Dan moet je verenigingen juist 
koesteren.” 
Bovendien wijst hij er op dat geen van de drie 
partijen dergelijke bezuinigingen in hun 
verkiezingsprogramma hadden opgenomen. 
“Ik denk dat met name CDA-kiezers zich rot 
geschrokken zijn toen ze zich realiseerden dat 
het CDA zich met het schrappen van die 
subsidies inliet. En nu weer heeft het CDA een 
landschapspark in de Roodemolenpolder op 
het oog. Dat zou, met de onzekerheden op 
het gebied van de zorgkosten, helemaal geen 
prioriteit moeten zijn voor een partij als het 
CDA’. 
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Zoek het zelf maar uit 
Koek hekelt daarbij de wijze waarop het 
college burgerparticipatie heeft opgepakt. De 
hele discussie over het fietspad in de 
Roodemolenpolder is typerend voor de 
houding van het college en voor deze coalitie. 
Inwoners moeten het vooral zelf uitzoeken, 
maar als het niet past in het straatje van de 
wethouder dan wordt er ineens ingegrepen.” 
‘Er zijn successen te noemen, met name daar 
waar het Koudenhoorn betreft. Maar 
Langeveld, het huzarenstukje van D66 is nog 
steeds leeg, met de crisis als excuus. 
Participatie is in de ogen van de ChristenUnie 
en de PvdA ‘meedoen’ en niet ‘zoek het maar 
zelf uit’, wat D66, VVD en CDA volgens ons 
hebben uitgedragen. Mensen die het moeilijk 
hebben en extra steun kunnen gebruiken 
dienen ruimhartiger geholpen worden om 
weer op een passende manier te kunnen gaan 
meedoen.  
 
Investeren 
CU en PvdA zien beiden de verenigingen als 
belangrijke maatschappelijke partners. 
Daarom willen zij extra geld beschikbaar 
stellen voor verenigingen die bijdragen aan 
een aantal maatschappelijke doelen. 
Daaronder valt versterken van sociale cohesie, 
ontwikkelen van aanbod voor bijzondere 
doelgroepen en mede oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken. Ook vinden 
de twee huidige oppositiepartijen het 
belangrijk dat de gemeente investeert in 
duurzaamheid, mede om de lokale economie 
te versterken. Daartoe mag een deel van de al 
te forse reserves van de gemeente worden 
aangewend. 

 
 

Campagne agenda 
 
De agenda voor de komende anderhalve week 
tot 19 maart ziet er als volgt uit: 
 

 

12 maart 
 
 

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

15 maart  Verkiezingsmarkt in Sassenheim 
van 10.00 tot 15.00 uur.  

16 maart Start met verspreiding laatste week 
flyers 

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. Om 20.00 uur vanuit 
Cheers, Herenstraat 106. 

19 maart Verkiezingen Gemeenteraad. Er is 
een vervoersservice om kiezers 
naar het stemlokaal te brengen. 
Wil je hier gebruik van maken of 
weet je iemand die hiervan gebruik 
wil maken. Laat het even weten, 
06 01391617 

 

 

 

 

 
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. 
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