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Uit het bestuur … 
 
Joost, het was uitmuntend. Bedankt! 
Dick van der Meer, voorzitter PvdA Teylingen 
 
Tijdens de ledenvergadering op 21 mei 
hebben we Joost Peetoom bedankt voor bijna 
14 jaar raadslidmaatschap. Een betere 
‘afgevaardigde’ heeft de PvdA Teylingen zich 
niet kunnen wensen, zo mag de slotsom toch 
wel luiden. Tijdens de vergadering heb ik 
ongeveer het volgende aangehaald: 
 
Mijn eerste contact met Joost Peetoom 
dateert van 2009, toen ik nog niet actief was 
in de PvdA. Ik wilde inspreken bij een 
vergadering van de commissie Ruimte, en 
belde om te horen hoe ik dat het beste kon 
aanpakken. Hoewel hij haast had – er wachtte 
een raadsvergadering – nam hij toch de tijd 
om precies te vertellen wat voor mij nodig 
was. Dat maakte indruk: een willekeurige 
burger belt op met een vraag, en dan wordt 
daar de tijd voor genomen. Dat overkomt me 
al zelden meer wanneer ik als klant een 
bedrijf bel. 
De afgelopen jaren heb ik vaak gezien dat 
Joost echt de moeite neemt om vragen van 
mensen te beantwoorden. Dat kunnen 
willekeurige burgers zijn, maar ook een lid van 
de PvdA die iets wil weten over bijvoorbeeld 
de samenwerking met andere gemeenten. 
Zijn antwoorden laten zien dat hij zich 
verdiept in wat mensen bezighoudt, en ze 
laten zien dat hij bijzonder veel kennis en 
inzicht heeft over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. 
Andere raadsleden spreken onveranderlijk met 
veel waardering over Joost Peetoom. Hij heeft 
een groot gezag opgebouwd met zijn 
dossierkennis, maar ook met de altijd 
respectvolle benadering van mensen uit 
andere fracties en de onpartijdigheid als 
voorzitter van de commissie Ruimte. Als 
nestor trad Joost ook op als voorzitter van de 
raad wanneer er even geen burgemeester 
was, een rol waarvoor de huidige waarnemer, 

Anne Lize van der Stoel, hem 
complimenteerde bij het afscheid van de raad.  
Van der Stoel typeerde Joost als nogal 
serieus, en hij heeft zeker een groot gevoel 
voor verantwoordelijkheid. Maar je kunt ook 
goed met hem lachen, hij beschikt over de 
nodige zelfspot, en zijn inbreng in de raad en 
commissies is doorspekt geweest met 
grappige vondsten en bijzondere metaforen. 
De vergelijking die Joost een keer trok tussen 
de zoektocht naar samenwerking van de 
Bollen-5 en de film ‘In de ban van de ring’ 
was zowel humoristisch als treffend. Die 
inbreng is de laatste jaren door niemand in de 
raad geëvenaard. 
De laatste jaren heb ik als bestuurslid een 
aantal ‘voortgangsgesprekken’ mogen voeren. 
Ondanks zijn ervaring van vele jaren, zijn 
grote kennis van dossiers, politieke 
verhoudingen en alle ingewikkelde 
procedures, wekte Joost nooit de indruk dat 
zo’n gesprek voor hem eigenlijk niet hoefde. 
Integendeel, hij stelde de feedback duidelijk 
op prijs, zowel de complimenten als de enkele 
kanttekening. En hij liet zien met die 
gesprekken ook werkelijk iets te doen. De 
suggestie om in een enkel geval een 
onderwerp iets minder bestuurlijk maar juist 
iets politieker aan te pakken, vond 
bijvoorbeeld zeker gehoor. Uiteraard zonder 
dat hij herrie wilde alleen om de herrie, en 
natuurlijk altijd wars van intriges. Integriteit 
blijft bij Joost altijd voorop staan, gelukkig. 
 
De voortgangsgesprekken met Joost leverde 
als uiteindelijk oordeel van het bestuur op dat 
Joost een uitmuntend raadslid was, een 
kwalificatie die ik tot de grote zeldzaamheden 
reken, en daarom bij wijze van uitzondering 
met u, de leden, wil delen. Als ik beginnende 
raadsleden een rolmodel zou willen 
voorhouden, dan zou ik zeggen: kijk hoe Joost 
Peetoom het heeft gedaan. 
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Uit de fractie … 
 
Kiss and sail 
Joost van Doesburg, raadslid PvdA Teylingen	  
	  
Donderdag 15 mei heeft de gemeenteraad 
ingestemd met een onderzoek naar de 
uitbreiding van de parkeerplaats bij station 
Sassenheim. Duurzaam vervoer is natuurlijk 
erg belangrijk en steeds meer Teylingers die 
met de auto naar het station gingen, konden 
geen parkeerplaatsvinden. De PvdA fractie 
kon natuurlijk instemmen met deze 
maatregel, zeker omdat ook het aantal 
fietsenstallingen wordt uitgebreid. Een 
hamerstuk zou je dus denken!   

Wethouder Van der Zon had echter op 
verzoek van de rechtse meerderheid in de 
raad een leuk haventje toegevoegd aan het 
onderzoek tot uitbreiding van de 
parkeerplaats. Deze toevoeging maakte het 
voorstel een stuk interessanter om over te 
discussiëren. Waarom zijn er immers extra 
aanlegplaatsen nodig? Heeft het realiseren 
van deze aanlegplaatsen wel prioriteit in 
economische moeilijke tijden? Hiernaast zou 
je denken dat een haven juist meer 
geparkeerde auto gaat opleveren in plaats van 
minder. En wat is eigenlijk de relatie tussen 
het haventje - of de ‘kiss and sail’ zoals D66 
de aanlegplaats liever noemt - en de 
uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen ten 
behoeven van station Sassenheim? 

Goede antwoorden op onze vragen hebben 
we helaas niet mogen ontvangen van de 
wethouder.  Genoeg redenen om samen met 
de ChristenUnie een motie tegen de 
aanlegplaats in te dienen. Een motie die het 
niet haalde. De rechtse meerderheid heeft 
dan ook eigenlijk ingestemd met een niet 
onderbouwde haven, zodat ze in de nabije 
toekomst ook hun hobby uitvoeren rondom 
het station: lekker varen. En dit terwijl hun 
Volvo een parkeerplaats inneemt van iemand 
die met de trein verder wil reizen. 

Actueel … 
 
Off the record: Ik heb gestemd 
Paul Witteman 
 
Twee weken geleden kreeg ik de vraag op 
twitter waarom ik niet ging stemmen. 
Niet stemmen?  
Mijn naamgenoot had in de Vara-gids 
geschreven dat hij niet ging stemmen, zo 
bleek. Zijn argument? De Nederlandse 
Europarlementariërs hebben geen invloed op 
het beleid. Natuurlijk kun je hier lang over 
discussiëren. Maar de invloed van minder dan 
4% van de zetels voor Nederland is natuurlijk 
beperkt. 
 
Ik ben wel gaan stemmen. Naast het kiezen 
van iemand waarin je vertrouwen hebt, is er 
voor mij ook een belangrijk ander argument. 
Niet stemmen betekent ook dat de stem op 
een andere partij (waar ik helemaal niets mee 
heb, of alles tegen heb) weer meer waard 
wordt. Een kleine moeite dus. 
 
Nu in Teylingen weer dezelfde coalitie is 
gestart, hoor ik de niet-stemmers ook al 
roepen: zie je wel, het maakt niets uit. Een 
verkeerde conclusie! Maar dat stemmen 
uitmaakt, is wel iets dat we als oppositie de 
komende jaren moeten laten zien. Een coalitie 
waarin geen dominante partij (VVD) meer zit 
geeft meer ruimte voor andere partijen. Met 
onze drie zetels kunnen we hierin meer 
invulling geven dan met twee of één. 
Voorstellen verbeteren, eigen initiatieven 
uitwerken of flink tegengas geven op 
onderwerpen waarover we echt anders 
denken kan met drie raadsleden beter. 
Hopelijk vinden we meer gehoor bij de 
coalitiepartijen dan afgelopen vier jaar. We 
zullen elke stem waarmaken!  
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Teambuilding 
 
Een nieuwe fractie, 
een uitgebreide 
steunfractie en een 
aantal mooie 
doelstellingen voor 
de komende jaren 
bereik je niet in je 
eentje. Daarom is 
het goed om niet 
altijd serieus bezig 
te zijn. Woensdag 
14 mei hebben we ons zelf verwend in de 
Tulpenhoeve in Voorhout. Natuurlijk was er 

ook ruimte om 
even vooruit te 
kijken. Nadenken 
hoe we onze 
doelen 
(speerpunten)  
willen bereiken. 
Sommige zaken 
gaan aan een 
mooie tafel iets 
makkelijker.  
 

 
 

 
 
Agenda 
	  
12 juni Fractievergadering 
26 juni 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.	  


