
	
	
	

Uit het bestuur 
Paul Witteman, bestuurslid PvdA Teylingen 

 
Ja, ik doe mee! 
 
Dit is de slogan van de campagne die de politieke 
partijen en de gemeente Teylingen gaan starten 
om de interesse in de lokale politiek te vergroten. 
Hoe zit dat eigenlijk? Wat doet de politiek? Ik wil 
meepraten! Meedoen in de lokale politiek is 
misschien wel eenvoudiger en leuker dan je denkt! 
Het belangrijkste onderdeel van de campagne is de 
gratis cursus die Teylingse gemeenteraad 
organiseert in samenwerking met ProDemos. Vanaf 
13 september 2016 kunnen inwoners die interesse 
hebben in de Teylingse politiek en actief willen 
worden deze cursus in de avonduren volgen. Op de 
laatste pagina van deze nieuwsbrief staat verdere 
informatie, ook hoe je je aan kunt melden.  
 

 
 
Elke zes weken proberen we een nieuwsbrief 
samen te stellen. Om jullie te informeren wat er 
leeft binnen de politiek in Teylingen. Het feit dat de 
vorige nieuwsbrief van bijna drie maanden geleden 
dateert geeft aan dat het niet altijd lukt. Gelukkig 
hebben we een paar schrijvende leden gevonden 
die af en toe een bijdrage willen leveren. Dit maakt 
weer een goedgevulde nieuwsbrief. Veel 
leesplezier! 
 

 
 
 
 

Uit de fractie … 
Elsbeth Koek, fractievoorzitter PvdA Teylingen 
 
Deze tijd vraagt om inspirerende 
voorbeelden! 
 
Gister heb ik me achter de laptop op zitten winden 
over de mensen die zelfs de 4 en 5 mei viering 
aangrijpen als moment om anderen uit te sluiten of 
te diskwalificeren. Wat nu tolerant, schaamteloos. 
Daarna Schindler’s List gekeken en gedacht aan 
mijn rol als volksvertegenwoordiger. Wat betekent 
dit voor mij, wat kan ik doen en doe ik wel genoeg. 
 
Het gaat heel slecht met Nederland zegt de een, 
we horen bij de 5 rijkste landen van de wereld zegt 
de ander. En doordat te blijven herhalen lijken er 
verschillende werelden naast elkaar te gaan 
bestaan. Verhoudingen verharden en leiden tot 
slechte politieke compromissen op allerlei 
terreinen. Van de opvang van asielzoekers tot 
werkgelegenheid en sociale zekerheid. Waar ik de 
hoop had dat de VVD-PvdA coalitie zou leiden tot 
een stevige aanpak voor hen die kunnen werken 
maar niet willen en ondersteuning voor hen die 
echt niet kunnen, is de praktijk anders. Op een 
avond in het gemeentehuis kwam er een boze 
meneer naar mij toe. Zijn hele leven gewerkt, nu 
59 en zijn baan kwijt. Gekort op de eerste maand 
van zijn uitkering omdat hij zijn papieren pas heel 
laat ingeleverd had bij de ISD. Boos en gekwetst 
omdat hij voelt dat hij vanuit wantrouwen wordt 
benaderd; hij zal er vast slaatje uit willen slaan. 
Ongelooflijk en voor de fractie aanleiding om zowel 
in de openbaarheid als in gesprekken met de 
wethouder deze wijze van werken van de ISD aan 
de kaak te stellen en veroordelen. Een van onze 
initiatieven om voortaan bij het opstellen van het 
beleid, de ervaringen van de gebruikers te 
betrekken is hier een gevolg van. 
 
Tot mijn spijt vind ik in de landelijke PvdA te weinig 
inspiratie. Wel geniet ik van Jesse Klaver en de 
houding die hij laat zien. Tegen de stroom in staan 
voor waarden waar ik in geloof. Inclusie of 



	
	
	

iedereen is van waarde en daar dan ook de 
voorstellen voor doen. Een ander inspirerend 
voorbeeld is de nieuwe premier van Canada, Justin 
Trudeau. Hierbij een link naar zijn uitleg over de 
samenstelling van zijn Kabinet. 
https://www.youtube.com/watch?v=o8OOIU7xQrk 
 
Hieronder ook een interview met Jesse Klaver over 
onder ander de publieke armoede. Voor scholen 
gaat het om data waarop de leerlingen worden 
geteld en het aantal diploma’s, niet om de mensen. 
Het wordt tijd om ook als PvdA in Teylingen een 
tegengeluid te laten horen. Het liefst gevoed met 
verhalen van mensen zoals wij die dagelijks in onze 
omgeving het onrecht en verdriet zien. Dat 
beschouw ik als mijn taak, plicht als 
volksvertegenwoordiger en nodig jullie daar graag 
bij uit. 
 

 

 
 

 
Na jaren van krimp moet de overheid weer een grotere 
rol krijgen. Daar hoort een activistischer opstelling bij. 
Door het voortouw te nemen bij de energieomslag, 
met een fors belang in getijdencentrales, 
windmolenparken en zonne-energie kan de markt 
worden gestimuleerd duurzame energie groots aan te 
pakken. 
 
Ook in de financiële sector moet de overheid de markt 
beïnvloeden. Bijvoorbeeld door de staatsbank ABN 
Amro te splitsen in een nutsbank voor burgers en een 
zakenbank. Dat zegt Jesse Klaver (29), de nieuwe 
fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer, 
in een interview met de Volkskrant. 'Je moet als 
gemeenschap benoemen wat je van waarde vindt en 

daarin investeren', vindt Klaver. Volgens Klaver moet de 
overheid ABN Amro gebruiken om een voorbeeld te 
stellen in de financiële wereld. 'Na een oproep 
verklaarden vijfduizend mensen zich bereid van bank te 
wisselen, vanwege de hoge salarissen bij de banken en 
de nieuwe bonuscultuur. Er is dus een markt voor, er is 
behoefte aan een nutsbank met normale salarissen. 
Daar kan de overheid op inspelen.' 
 
De overheid rekent voor dit jaar op meevallers ter 
hoogte van 4 miljard euro. Klaver stelt voor dat bedrag 
niet alleen aan belastingverlaging uit te geven. De helft 
ervan moet worden besteed om publieke armoede te 
bestrijden. Als voorbeeld noemt hij de 'sluipende 
privatisering van het onderwijs'. 
 
'Zo noem ik de markt voor examen-trainingen voor de 
Citotoets op de basisschool en de eindexamens van de 
middelbare scholen. Daar gaat inmiddels zo'n 150 
miljoen euro in om. Wie het kan betalen, stuurt zijn kind 
naar een huiswerkinstituut. Maar dat moet gewoon 
voor iedereen beschikbaar zijn op school.' Een ander 
voorbeeld zijn de bezuinigen op de kinderopvang en 
peuterspeelzalen. 'Werkende ouders hebben die 
voorzieningen nodig. Door de bezuinigingen is dat niet 
meer voor iedereen beschikbaar, omdat grote groepen 
dat niet kunnen betalen.' 
 
Klaver keert zich fel tegen wat hij de keuze voor private 
rijkdom en publieke armoede noemt. Hij denkt een 
groeiende stroom medestanders te zien. 'Steeds meer 
mensen durven te twijfelen aan die mythes en dogma's 
van de afgelopen jaren. Premier Rutte zegt: de 
overheid treedt terug, laat de mensen het zelf maar 
uitzoeken. Ik zeg, en met mij steeds meer mensen: de 
overheid moet activistischer, sturender worden.' 
 
Klaver vindt dat de overheid best mag groeien. 'Dan 
zullen we wel voor potverteerders worden uitgemaakt. 
Ik vraag me op mijn beurt af: wat hebben jullie zestig 
jaar lang met de gasbel gedaan? Dat was nog eens 
potverteren. Had het gedaan zoals Noorwegen door 
een spaarfonds aan te leggen. Los daarvan kun je de 
staatsinkomsten ook laten groeien. Door vermogens 
zwaarder te belasten, net als milieuvervuiling door 
bedrijven, multinationals en brievenbusfirma's.' 
 
Ook voor zijn eigen partij denkt Klaver na over een 
activistischer rol. 'We helpen mensen al die 
zonnepanelen willen plaatsen. Misschien moet 
GroenLinks mensen steunen die van bank willen 
veranderen. We denken er over na, dergelijke 
discussies hebben we in de partij.' 



	
	
	

Uit de fractie … 
Joost van Doesburg, raadslid PvdA Teylingen 
 
Wachttijden sociale huurwoning lopen 
op! 
 

In het rapport van Woningnet 
Holland Rijnland over 2015 

staat dat de gemiddelde wachttijd voor een sociale 
huurwoning 6,5 jaar is. Wij vinden dit onacceptabel 
is. Naast het oplopen van de wachttijd loopt ook 
het aantal woningzoekende op. Eind 2015 stonden 
circa 75.000 woningzoekenden ingeschreven voor 
een huurwoning in onze regio. Dat is een toename 
van 7,5% ten opzichte van 2014. Het is mooi dat 
we een woonvisie in Teylingen hebben maar wat 
schiet je hiermee op als je op zoek bent naar een 
sociale huurwoning. Deze vraag hebben we aan het 
college gesteld. Volgens de visie van de PvdA is er 
maar één optie: het aantal extra sociale 
huurwoningen significant vergroten, niet met 50, 
maar minimaal met 150 extra sociale 
huurwoningen. 

 
 
Uit het fractie … 
Timon Zuurmond, raadslid PvdA Teylingen 

 
Glad = Glad 
 

Ons gemeenteraadslid 
Timon Zuurmond heeft 
begin april vragen over de 
nieuwe fietspaden in 
Teylingen. Deze fietspaden 

zijn de betonblokken die op makkelijke manier aan 
elkaar te koppelen zijn (de Easypath fietspaden). 
De vraag was of deze fietspaden niet te glad en 
daarmee gevaarlijk zijn? Signalen hierover hadden 
ons bereikt. De wethouder van Velzen gaf een 

laconiek antwoord: 'glad, ja dat fietst ook lekker, 
maar nee niet gevaarlijk'. Ingrijpen was niet 
noodzakelijk. Drie dagen later werden we 
geïnformeerd dat: 'in de bocht bij de Wasbeek de 
platen worden opgeruwd door Easypath om 
valpartijen te voorkomen'.  Als het fietspad in deze 
desbetreffende bocht te glad is, dan zijn de 
bochten in alle Easypath fietspaden toch te glad en 
dan dienen alle bochten toch opgeruwd te worden 
om valpartijen te voorkomen? Zo nee, wat maakt 
dit fietspad/bocht zo bijzonder? We zijn benieuwd 
naar het antwoord en liever geen kort door de 
bocht antwoord. 
 
Van een betrokken lid … 
Gerrit van der Meer 
  

Losse veters 
 

Mark Rutte had het erg 
naar zijn zin. Gezellig 
een dagje op toer met 
Lilianne Ploumen. Veel 
gelachen, samen op de 
foto met breed lachende 
tieners, leuk in ‘de 

huisjes van bewoners’ kijken. Nee we hebben het 
niet over een dagje uit met het kabinet. We 
hebben het over een werkbezoek aan een 
vluchtelingenkamp in Libanon. Een ‘modelkamp’ 
volgens de media, want er was te weinig tijd om 
door te rijden naar de verder gelegen kampen, 
waar de omstandigheden veel slechter zijn. Dit was 
dus precies wat Rutte en de VVD willen: opvang in 
de regio. Veel beter dan al die duizenden 
vluchtelingen die naar Nederland en Europa 
komen. 
 
Wie goed oplette, kon gemakkelijk voorbij het 
lachende gezicht van Rutte kijken. Het ‘modelkamp’ 
bestond voornamelijk uit geïmproviseerde tentjes. 
Net genoeg eten om in leven te blijven, geen 
elektriciteit, veel te weinig stromend water, zeer 
gebrekkige sanitaire voorzieningen. Om over 



	
	
	

voorzieningen voor onderwijs maar te zwijgen. 
Zelfs de meest sobere noodopvang in Europa is 
luxe vergeleken met wat de journaalbeelden hier 
lieten zien. Diezelfde beelden wekten op zijn minst 
de indruk dat Rutte dat allemaal niet tot zich door 
liet dringen. Het vervelendste was wellicht nog, dat 
Lilianne Ploumen hem bij het betreden van één van 
de ‘huisjes’ (volgens de Volkskrant) toe siste: 
‘Schoenen uit!’ De rest van de wandeling liep hij op 
schoenen met losse veters, kennelijk zonder te 
struikelen. 
 
Laten we het er maar op houden dat Rutte niet 
anders kon. Hij moest terug naar Nederland met de 
boodschap dat opvang in de regio verreweg het 
beste is. Het verhaal dat hij in het beste 
vluchtelingenkamp van Libanon met eigen ogen 
had gezien dat er sprake is van een humanitaire 
ramp, past daar natuurlijk niet bij. En trouwens, 
Nederland gaat meer geld doneren om de opvang 
in de regio te verbeteren, dus mag onze premier 
best breed lachen. En hoeft hij zich ook niet te 
schamen voor het feit dat Nederland al bijna 
honderd (!) door Turkije doorgestuurde Syrische 
vluchtelingen heeft opgevangen. Dat doe ik dan 
maar. Plaatsvervangende schaamte heet dat, en ik 
had er deze week veel last van. 

 
Van een betrokken lid … 
Albert Vink 
  

Teylingen houdt veel geld over in de zorg 
en nog wat ander leed. 
	
Het gaat kennelijk heel goed in Teylingen. Immers 
er is veel minder geld uitgegeven aan zorg dat was 
ingeschat. Een voordeel; nou dat valt nog te 
bezien. Want is Teylingen nu wel zo soepel? Ik 
vraag het mij af. Want mede door de veel te 
goedkope inkoop van zorg door de gemeente 
Teylingen is TSN failliet gegaan. Niet dat Teylingen 
dit alleen voor zijn rekening mag nemen. Er waren 
natuurlijk veel meer gemeenten die de zorg veel te 
goedkoop hadden ingekocht bij TSN. Het zou het 

onderzoeken waard zijn of alle gemeenten die geld 
overhouden in de zorgbegroting (Teylingen 1,7 
miljoen) ook betrokken waren bij TSN. Kijk dan 
weten we het zeker. Verder is het natuurlijk heel 
wrang voor al die Teylingse vooral dames die goed 
werk in de huishoudelijke zorg deden voor onze 
Teylingse oudjes en nu zonder werk thuis zitten. Al 
met al geen goede beurt en voor de gemeenschap 
ook een dure oplossing, maar ja de WW wordt 
natuurlijk weer uit een ander potje betaald. 
 
Echt positief ben ik over de vernieuwing van het 
dak van het oude gemeentehuis. Wat een mooi 
stukje vakmanschap wordt daar geleverd. Het 
duurt wel lang maar dan ziet het er ook weer erg 
mooi uit. De huurder AKZO Nobel kan straks weer 
prima voor de dag komen als het helemaal klaar is. 
Is er dan niets te klagen op dit gebied, maar 
natuurlijk wel; ging de gemeente maar met alle 
monumenten of beeldbepalende panden zo om. 
Maar helaas zien we op diverse punten in onze 
kernen dat panden door eigenaren verwaarloosd 
worden. Neem het pand naast de Vomar in de 
Hoofdstraat nu eens als voorbeeld. Het is toch 
schandalig wat de eigenaar met dat pand doet. 
Helemaal niets!! Ook de drie historische 
verenigingen in Teylingen slaan hierover de handen 
ineen. Teylingen let op je historische panden zou ik 
zeggen. 
 
Natuurlijk weten we allemaal dat er ook in 
Teylingen gevaarlijke verkeerssituaties zijn. Zo is in 
mijn ogen de kruising Hoofdstraat – Hortuslaan 
zo’n punt. Auto’s kruisen daar (brom)fietsers, 
voetgangers en er ontstaan elke dag 
levensgevaarlijke situaties. Er zijn al een aantal 
ongelukken gebeurd en ik vrees dat als deze 
situatie zo blijft dat er nog veel meer ongelukken 
zullen volgen. Enige tijd geleden stonden er 
paaltjes in de Hortuslaan en was het doorgaan 
naar	de Kerklaan afgesloten voor auto verkeer. Dat 
was veel veiliger en ik roep onze raadsleden op om 
deze situatie eens kritisch te bekijken en of 
afsluiting van de Hortuslaan tot de mogelijkheden 
zou behoren. 



	
	
	

Tot slot nog even een kritische noot over het 
parkeren op de Oude Haven ons Sassemse 
horecaplein. Omdat het plein niet helemaal vol 
staat met terrassen wordt er volgens mij tegen de 
afspraken in nog steeds geparkeerd. Zit je lekker te 
genieten van een hapje of een drankje start 
iemand zijn dieselauto naast je en hoe het ook 
komt de wind staan dan altijd wel mijn richting uit. 
Ik zou zeggen parkeer in de parkeergarage of op 
het plein bij Albert Hein of op de Teylingerlaan, en 
zo kan ik nog wel even doorgaan met het noemen 
van plaatsen waar je kunt parkeren en hou het 
horecaplein auto vrij. Het liefst het hele jaar maar 
in ieder geval van 1 april tot 1 oktober. Als onze 

fractie dit voor elkaar gaat krijgen nodig ik ze van 
harte uit om dat met een borrel op het autoloze 
horecaplein te vieren. 
 
 
 

 

Colofon	
De	PvdA	Teylingen	Nieuwsbrief	verschijnt	meerdere	malen	
per	jaar.	De	nieuwsbrief	wordt	samengesteld	door	het	
bestuur.	Bijdragen	van	leden	worden	zeer	op	prijs	gesteld.	De	
bijdrage	kunt	u	struen	naar	teylingen@pvda.nl.	U	kunt	zich	
afmelden	van	deze	nieuwsbrief	door	een	bericht	aan	ditzelfde	
adres.	Uitgebreide	informatie	over	de	PvdA	Teylingen	vindt	u	
op	teylingen.pvda.nl,	facebook	of	twitter	(@pvdateylingen).	



	
	
	

 


