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Uit het bestuur … 
 
Een PvdA om van te houden 
Dick van der Meer, voorzitter PvdA Teylingen 
 
Al vele maanden staat de PvdA in de peilingen 
op ongeveer 14 zetels in de Tweede Kamer. 
Soms eentje meer, soms twee minder. Het 
lijkt erop dat dit de harde bodem is voor onze 
partij, maar ook dat de weg omhoog niet 
wordt gevonden. Coalitiepartner VVD 
profiteert al een tijdje van kleine successen 
die het kabinet op het conto mag schrijven. 
De aanpak van de ramp met de MH17, waar 
zowel Mark Rutte als Frans Timmermans goed 
optreden liet zien. Het voorzichtige optimisme 
rond Prinsjesdag over financieel en 
economisch herstel doet de VVD goed. Maar 
op een trouwe kern na blijken maar weinig 
mensen van de PvdA te houden. 
 
Hoe zou dat komen?  
Het heeft te maken, is mijn inschatting, met 
een chronisch gebrek aan successen die een 
sociaaldemocratisch hart sneller doen 
kloppen. Mensen maken zich zorgen over hun 
werk en dat van anderen, maar het kabinet 
voert nog steeds een beleid dat de 
werkgelegenheid buitengewoon veel schade 
toebrengt. Veel ouderen voelen zich in de kou 
gezet, maar het zijn de PVV, de SP en Henk 
Krol die voor hen opkomen. De mega-operatie 
om een enorm takenpakket op de gebieden 
jeugdzorg, arbeidsparticipatie, 
maatschappelijke ondersteuning en delen van 
de gezondheidszorg over te hevelen van rijk 
naar gemeenten leidt op veel fronten tot grote 
ongerustheid over wat dit voor mensen zal 
betekenen. Maar de PvdA-bewindslieden Van 
Rijn en Plasterk wuiven alles weg en beweren 
dat het wel goed komt. 
Plasterk en ook de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten wekken de indruk dat het 

papieren operaties zijn, die bestuurlijk goed 
lopen. Maar de mensen die ermee te maken 
hebben, zowel degenen die het werk doen als 
de ‘klanten’, denken daar heel anders over. 
Een kritisch rapport van de Algemene 
Rekenkamer over de haalbaarheid wordt door 
Plasterk terzijde geschoven. De berichten over 
tienduizenden ontslagen die nu en in de 
nabije toekomst aan de orde zijn, gaan 
mensen niet in de koude kleren zitten. Veel 
jeugdzorginstellingen vrezen voor hun 
voortbestaan. In de praktijk zal, zo vrees ik 
ook, blijken dat heel erg veel mensen met 
problemen te maken krijgen. Het 
bagatelliseren van dit aspect valt bij de 
traditionele PvdA-achterban verkeerd. 
Terzijde: ook nu weer laat de VNG zich zien 
als belangenbehartiger van grote gemeenten. 
Daar is echt een revolutie nodig. 
 
In dit kabinet wordt het niet makkelijk om van 
de PvdA te gaan houden. Soms kom je 
iemand tegen die je doet beseffen waarom je 
toch wilt blijven. Ik heb het genoegen gehad 
in de loop van vele jaren Ahmed Aboutaleb 
enkele keren te ontmoeten. Hij is net met 
grote meerderheid gekozen voor een 2e 
termijn als burgemeester van Rotterdam. Een 
gesprek met hem is al snel inspirerend, is mijn 
ervaring. 
 
Lokaal ben ik eveneens vol vertrouwen. In onze 
fractievoorzitter Elsbeth Koek hebben we ook 
iemand die bestuurlijk uitstekend kan presteren 
(want ja, dat is belangrijk), maar nooit uit het 
oog verliest dat het uiteindelijk gaat om wat 
mensen ervaren. Zij zit bovenop het grote 
onderwerp van de decentralisaties. Natuurlijk kan 
ze niet in haar eentje, noch samen met Timon 
Zuurmond en Joost van Doesburg, zorgen voor 
een radicaal andere aanpak in de gemeente 
Teylingen. Maar Elsbeth is wel in staat om 
anderen te overtuigen en aan zich te binden. 
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Ook hier zullen zich grote problemen voordoen in 
de overgangsfase, maar ze zullen eerder en 
beter worden aangepakt dan in menige andere 
gemeente. 
 
In Teylingen zullen we een PvdA zien om van 
te houden. 
 

Uit de fractie … 
	  
Het fietspad en de 
Roodemolenpolder 
Joost van Doesburg, raadslid PvdA Teylingen	  
 
De afgelopen maanden heeft de Teylingse 
bevolking flink gedroomd over de inrichting 
van de Roodemolenpolder. Dat dromen niet 
goedkoop is, daar kan wethouder Van Velzen 
over meepraten; een kleine 83 duizend euro 
werd besteed aan het burgerparticipatietraject 
dat de polder moest gaan inrichten. De 
uitkomst van dit burgerparticipatietraject was 
een stuk goedkoper, de burger heeft namelijk 
niet echt veel behoefte aan verandering. Maar 
niets doen is volgens de wethouder geen 
optie. De Teylingers kozen daarom voor het 
scenario behoud+++, dat bijzonder dicht 
tegen niets doen aanligt. 
  
De PvdA fractie was het niet eens met de 
wethouder dat de polder aangepast moet 
worden. Ook het nut en de noodzaak van de 
drie plussen kon of wilde de wethouder niet 
duidelijk maken. Onze partij is altijd bijzonder 
duidelijk geweest over wat er met de polder 
moet gebeuren, namelijk de polder moet 
blijven zoals hij nu. Geen veranderingen dus!   
Hiernaast was er nog een ander groot 
obstakel. De vorige gemeenteraad had 
besloten (zonder steun van de PvdA) om een 
fietspad aan te leggen dwars door de polder. 
De voltallige oppositie is van mening dat dit 
fietspad niet in de door de bewoners gekozen 

variant behoud+++ past, en omdat het er 
nog niet ligt er een goede reden is om dit 
smetje weg te poetsen. Wie gaat er nu een 
weidevogel gebied deels asfalteren? Van 
Velzen bestempelde deze actie van de 
oppositie als ondemocratisch en verbond bijna 
zijn politieke lot aan een dergelijk fietspad. 
  
Het resultaat was dat het amendement van de 
oppositie dat het fietspad had moeten 
wegpoetsen, werd verworpen. En zonder 
steun van dezelfde partijen werd het scenario 
behoud+++ ingewilligd. Een groot bijkomend 
voordeel van het scenario behoud+++ is wel 
dat het miljoenen kostend stadspark van de 
baan is. De PvdA wacht zijn kans af om het 
fietspad er als nog uit te krijgen. Het ligt er 
immers nog niet. 

 

 
 
Actueel … 
 
Prinsjesdagborrel in Teylingen 
Albert Olthof, bestuurslid PvdA Teylingen 
	  
Donderdag 13 november a.s. houdt de 
gemeenteraad van Teylingen zijn algemene 
beschouwingen over de begroting voor 2015. 
De PvdA Teylingen organiseert voor alle leden 
de vrijdag daarna een borrel van 17.00 -19.00  
in Cheers in Voorhout. 
Na de verkiezingen van maart dit jaar is de 
PvdA-fractie (Elsbeth, Joost en Timon) vol 
enthousiasme aan de slag gegaan. Het 
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bestuur heeft nagedacht hoe we ook een 
enthousiaste PvdA-afdeling in Teylingen 
kunnen zijn. De ervaring leert dat traditionele 
ledenvergaderingen alleen goed bezocht 
worden bij bijzondere gebeurtenissen, zoals 
het vaststellen van de kandidatenlijst en het 
verkiezingsprogramma. We gaan het daarom 
anders doen: nog maar één keer per jaar een 
ledenvergadering. We gaan door met de 
werkbezoeken (óók voor leden!) aan bedrijven 
en instellingen in Teylingen en we organiseren 
een paar keer per jaar ‘special events’.  
Vrijdag 14 november van 17.00 -19.00 uur in 
Cheers is er zo één! De algemene 
beschouwingen zijn deze keer in alle 
gemeenten van extra belang door de 
decentralisaties op het gebied van arbeid en 
zorg. De fractie gaat zeker knokken voor een 
fatsoenlijk beleid, waarbij de burger, en niet 
het budget of de regeltjes, centraal staat. 
Maar er speelt natuurlijk nog veel meer.  Op 
de borrel hoort u direct  de resultaten.  
We zijn van plan deze “Prinsjesdagborrel’ 
ieder jaar te organiseren. Als het aanslaat 
uiteraard. Dat bepalen de leden in hoge mate 
zelf. Geef het een kans! Kom vrijdag 14 
november, al is het voor een half uurtje, even 
langs.   
	  
	  
Teylingen duurzaam in 2030 
Paul Witteman, bestuurslid PvdA Teylingen 
	  

Begin 2014 is de door de 
Stichting Duurzame 
Samenleving ontwikkelde 
Gemeentelijke 
Duurzaamheidsindex  – 

GDI-2014 – gepresenteerd. Deze index, 
beschikbaar voor alle ruim 400 gemeenten in 
Nederland, meet hoe duurzaam elke 
gemeente is aan de hand van 24 indicatoren. 

Elke twee jaar wordt een nieuwe versie van 
de GDI gepresenteerd.  
 
Recentelijk hebben ze enkele verbeteringen 
doorgevoerd. Voor Teylingen een mooi 
meetinstrument om te gebruiken om te kijken 
hoe duurzaam we zijn. De 24 indicatoren 
geven aan dat duurzaamheid niet alleen wordt 
bepaald door bijvoorbeeld CO2-uitstoot of 
energiebesparing. De indicatoren zijn in te 
delen in drie groepen: 

• Mens en Maatschappij 
• Milieu, Natuur en Grondstof en 

Kringloop  
• Economie 

 
In de laatste groep staat Teylingen in de top 
10 van alle gemeenten. Op het gebied van 
Milieu, Natuur, Grondstof en kringloop kan 
Teylingen nog grote stappen maken. Zo 
scoren we zeer laag als het gaat over de 
biologische kwaliteit oppervlaktewater (1,2 
van de 10 punten) en hernieuwbare energie 
(1 van de 10 punten). Hernieuwbare energie 
is schone, duurzame en onuitputtelijke 
energie die het milieu niet schaadt. 
Voorbeelden zijn windenergie, zonne-energie, 
biomassa, waterkracht en geothermische 
energie (winnen van warmte uit de 
aardbodem). 
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Natuurlijk is niet elke indicator makkelijk te 
beïnvloeden en is het deels geografisch 
bepaald. Op sommige punten kan Teylingen 
zelfstandig grote stappen maken. Kijk gewoon 
eens bij de gemeenten die hoog scoren. 
 
Voor meer info kun je kijken op 
www.gdindex.nl 
	  

	  

	  
Agenda 
 
De agenda voor de komende weken ziet er als 
volgt uit: 
 
6 oktober  20.00 uur Fractievergadering in 

Bestuurscentrum in Voorhout 
27 oktober  20.00 uur Fractievergadering in 

Bestuurscentrum in Voorhout 
30 oktober  Raadsvergadering, 20.00 uur in 

Bestuurscentrum in Voorhout 
	  
	  
	  
 

 
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.	  


