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Uit de fractie…..

Het spel rond de Molen Speelman
Joost Peetoom, fractievoorzitter PvdA Teylingen

Kan de Molen Speelman in Sassenheim volledig
afgebouwd worden? De Partij van de Arbeid heeft
zich eerder uitgesproken voor herbouw van de
molen, mits dat ruimtelijk en juridisch ook kon. In
oktober 2012 wilde het college van B&W nog van
het voltooien van het bestemmingsplan af. Toen
stelde het in een discussienotitie: “Vanuit
stedenbouwkundig oogpunt is een volledige
opbouw van de molen niet aanvaardbaar”, omdat
er al huizen (de Diligence) om de molenstomp
waren gebouwd.

De PvdA heeft aangedrongen op afronding van de
bestemmingsplanprocedure; dit is wel het minste
om te voldoen aan de inspanningsverplichting die
er is richting de stichting, die ooit in het leven is
geroepen om de afbouw te regelen. Bovendien
hebben we dan alle informatie om tot een definitief
oordeel te kunnen komen.
De procedure is inderdaad afgerond: het concept-
bestemmingsplan en de beantwoording van de
daarop ingebrachte zienswijzen (van alle
belanghebbenden) is aan de gemeenteraad
voorgelegd. Verwonderlijk was wel dat de
beantwoording van de zienswijzen slechts leidde
tot een kleine tekstuele aanpassing, maar de
inhoudelijke bezwaren gingen wel resoluut van
tafel. We hebben in de commissie ruimte gevraagd,
wat het college van standpunt heeft doen
veranderen. Het antwoord van wethouder
Stuurman was uiterst verbazingwekkend: “Het
college is niet van standpunt veranderd, we
hebben opgeschreven wat u, als raad, wilde.
Mooier kan ik het niet maken.”

Zo’n verschil tussen wat je opschrijft en wat je
zegt, dat kan de PvdA niet rijmen. Je kunt je
standpunt bijstellen, maar je er op deze wijze van
distantiëren? Waarom voeren we in Nederland
zulke zware ruimtelijke procedures? Omdat in een
dichtbevolkt land als Nederland bij elke verandering
wel een individueel belang wordt geraakt. Dat
vraagt om een goede inhoudelijke afweging, niet

om doelredeneringen. En hoe basaal ook, daar
hoort ook bij dat je opschrijft wat je vindt, niet wat
een ander graag wil lezen. En om die basale reden
heeft de Partij van de Arbeid toch niet kunnen
instemmen met de wijziging van het
bestemmingsplan. Want bij beroep bij de Raad
van State moet je ook kunnen aantonen dat je
zorgvuldig genoeg bent geweest. In de stemming
in de raadsvergadering waren uiteindelijk twaalf
raadsleden voor het bestemmingsplan en dertien
tegen. Het college bond wel in: de antwoorden
waren nu wel “juridisch houdbaar” en de
stedenbouwkundige situatie werd nu “ongelukkig”
genoemd. Maar er zit nog steeds een fors verschil
tussen “ongelukkig” en “niet aanvaardbaar”.
De PvdA maakte in dit geval letterlijk het verschil.
De uitkomst voelt katterig: iets niet door kunnen
laten gaan wat je eigenlijk wel wil, omdat het niet
zorgvuldig genoeg is afgehandeld. Daarom hebben
we ook een motie van afkeuring ingediend, die
helaas niet op een meerderheid kon rekenen.

Monumentenbeleid: het had anders
gekund.
Joost Peetoom, fractievoorzitter PvdA Teylingen

Een van de laatste wapenfeiten van PvdA-
wethouder Gerrit van der Meer (2010) was een
concept-lijst voor uitbreiding van het gemeentelijk
monumentenbeleid. Naast Sassenheim zouden,
met een objectieve beoordeling, ook Warmond en
Voorhout gemeentelijke monumenten kunnen
krijgen. In opzet een goed plan. Helaas is in de drie
jaar daarna de lijst veel korter geworden, en de
regels om wel of niet een gebouw tot monument te
verklaren zijn ingewikkelder geworden. Tot zelfs
een uitbreiding met als strekking dat eigenaren in
een bepaalde situatie zelf mochten gaan bepalen of
ze wel of niet op de lijst wilden. Terwijl juist de
panden van eigenaren die geen monumentale
status willen, misschien wel veel meer bescherming
nodig hebben. Daarbij komt ook nog, dat juist de
historische verenigingen erg ontevreden zijn over
de manier waarop zij betrokken zijn bij het nieuwe
beleid: namelijk niet. De PvdA vindt dat de nieuwe
regeling uiteindelijk slechter is dan de oude, en
heeft daarom tegen het nieuwe monumentenbeleid
gestemd
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Actueel

Sociale Media
Paul Witteman, bestuurslid PvdA Teylingen

Bij de afgelopen verkiezingen voor de Tweede
Kamer speelde de sociale media een belangrijke
rol. Hoe belangrijk is moeilijk te peilen, maar
invloed hadden ze zeker. Eind mei kwam de sociale
media expert van de PvdA, Lodewijk Beijlerveld,
een kijkje in de keuken geven. Hij gaf ons inzicht
op welke manier de potentiële kiezers bereikt
werden, welke boodschap werd gedeeld en hoe de
publieke opinie werd beïnvloed door de digitale
campaigners. Een interessante avond met veel
input voor onze lokale campagne voor de
aankomende gemeenteraadsverkiezing. De

facebook pagina is gemaakt. Neem
een kijkje. Klik meteen op het
‘Vind-ik-leuk’ duimpje om te
zorgen dat onze boodschap bij
zoveel mogelijk mensen terecht
komt. De link is

http://www.facebook.com/PvdATeylingen

PvdA Ledendag in de Tweede
Kamer

Locatie: Den Haag, De Tweede Kamer
Datum: 15 juni 2013

Zaterdag 15 juni organiseert de PvdA haar Ledendag
in de Tweede Kamer. PvdA Kamerleden geven jou
en een mogelijke introducé graag een rondleiding in
het Kamergebouw. Als lid van de PvdA kun je op de
Ledendag ook even plaatsnemen op zo’n
Kamerzetel. Deze dag voor nieuwe en bestaande
leden geeft je de kans om van dichtbij kennis te
maken met het Binnenhof en onze Kamerleden.
Bovendien krijg je een rondleiding en er zijn
verschillende ontmoetingen met andere leden uit het
hele land en natuurlijk onze eigen
volksvertegenwoordigers. Ben je nog geen lid, dan
kun je je direct aanmelden. Kijk op de agenda op
pvda.teylingen.nl om je aan te melden.

Agenda
Juni 2013
10 Fractievergadering, vanaf 20.00 uur,

Bestuurscentrum Voorhout
13 Gemeenteraad, vanaf 20.00 uur,

Bestuurscentrum Voorhout
15 PvdA Ledendag

7 Juli Nieuwsbrief

www.facebook.com/PvdaTeylingen
(in ontwikkeling)

@pvdateylingen
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