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Uit de fractie …

Joost van Doesburg, raadslid PvdA Teylingen

Woonvisie:
In gelul kunnen we niet wonen! 

Op donderdag 4 februari hebben we als PvdA 
fractie tegen de Teylingse woonvisie 2016-2020 
gestemd. De reden daarvoor is niet de afwezigheid 
van mooie woorden. Alle problemen worden netjes 
benoemd, maar een duidelijke doel ontbreekt. 
Hiernaast weigert het college de door de PvdA 
ingediende moties uit te voeren. Zo weigert 
wethouder Brekelmans projectontwikkelaars te 
verplichten duurzaamheidsopties aan te laten 
bieden aan de kopers van deze huizen, wederom 
een gemist kans om de bebouwde omgeving te 
verduurzamen.   

Het Teylingse college toont ook een bijzondere 
ambitie in het aanpakken scheefwonen. Het doel 
van deze gemeente is om de scheefheid met 1
procent per jaar te doen afnemen. Op dit moment 
hebben we 1035 woning die scheef bewoond 
worden. Laat ik even de volgende berekening 
maken. Scheefwonen zal altijd wel blijven bestaan, 
maar het neemt meer dan 60 jaar in beslag om het 
aantal scheefwoners te halveren. 

Hiernaast weigert het college een significante 
bijdrage te leveren aan het verlagen van de 
inschrijftijd, die op dit moment 6, 7 jaar bedraagt. 
Het eerlijke verhaal dat het college weigert te 
vertellen is dat de komende jaren serieus rekening 
moet houden met een toenemende druk op het 
aantal sociale huurwoningen. Een motie die de 
PvdA samen met Trilokaal en de ChristenUnie 
indiende om 100 extra sociale huurwoningen te 
realiseren stranden bij met de stemming 9 voor 16 
tegen! 

Genoeg redenen om geen verantwoording te willen 
dragen voor dit niet sociale onduurzame plan.

70 jaar geleden, op 9 februari 1946, werd de PvdA 
opgericht in het Krasnapolsky in Amsterdam.

70 jaar Partij van de Arbeid; dát willen we met jou 
vieren op het Festival van de Arbeid in Utrecht. Ben 
jij er bij op 30 april en 1 mei? Laat het zien en blijf 
op de hoogte!

De PvdA staat al 70 jaar voor een samenleving 
waarin mensen er voor elkaar zijn, waar iedereen 
de kans heeft op goed werk, goed onderwijs, 
goede zorg. De PvdA strijdt al 70 jaar voor een 
eerlijke samenleving, omdat wij geloven dat we 
verder komen als iedereen een eerlijke kans krijgt.   

Van de invoering van de AOW tot aan de invoering 
van het homohuwelijk; eerst ondenkbaar, nu 
realiteit.

Samen vooruit. Dat is de PvdA.  

Doe ook mee en word lid!
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Uit het fractie …

Joost van Doesburg, raadslid PvdA Teylingen

Duur cadeau

PvdA Teylingen hekelt het 1,25 miljoen Euro 
kostende nieuwjaarscadeau dat de Teylingse 
gemeenteraad en het bestuur zichzelf geeft

Het jaar 2016 begon slecht voor de gemeente 
Teylingen. Het collega van Burgemeester en 
Wethouders had het onzalige plan op de agenda 
van de Teylingse gemeenteraad gezet om het 
bestuurscentrum in Voorhout te gaan voorzien van 
een klimaatbeheersingssysteem. Kosten: 1,25 
miljoen Euro, een vele hogere elektriciteitsrekening 
en een forse toename aan broeikasgassen. Dit alles 
om de Teylingse gemeenteraad, het college van 
Burgemeester en Wethouders en een kleine groep 
topambtenaren (gemiddeld 32 personen) van een 
constant klimaat te voorzien.

De PvdA Teylingen voelt grote schaamte dat de 
overgrote meerderheid van VVD, CDA, D66 en 
Trilokaal voor dit voorstel stemde. De lokale PvdA-
afdeling voelt deze schaamte voor het feit dat dit 
college in deze tijd dat de halve wereld in brand 
staat, dat meer en meer mensen van de 
voedselbank moeten eten en steeds meer 
Teylingers qua zorg tussen wal en schip  vallen, 
1,25 miljoen aan een klimaatbeheersingssysteem 
gaat uitgeven en dit ook nog probeert te 
presenteren als een duurzaamheidsmaatregel.

De PvdA heeft (samen met de ChristenUnie) 
tegengestemd en wenst geen verantwoording te 
dragen voor het onverantwoordelijke gedrag van 
dit college!    

Uit de pers …

Leidsch Dagblad, 9-1-2016

Leidsch Dagblad, 9-2-2016
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UITNODIGING
Aan leden en sympathisanten van de PvdA in 

Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Bollenstreek, enz.

De Partij van de Arbeid Oegstgeest nodigt u uit 
voor een  brainstorm op 30 maart,

over een onderwerp dat ons met zorg bezig houdt:
De PvdA in een tijd van grote 

verandering: van oude zekerheden 
naar nieuwe uitdaging.

Inleiders zijn:
Joop van den Berg, emeritus-hoogleraar 
Parlementaire Geschiedenis, oud-Eerste Kamerlid  
voor de PvdA en
Roelof van Laar, Tweede Kamerlid  voor de PvdA 

Reserveer dus de avond van 30 maart en 
discussieer mee! Plaats en tijd: Dorpscentrum 
Oegstgeest (Kapelzaal), Lijtweg 9, 20.00 uur.

Nieuws uit Warmond …


