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Uit het bestuur … 
 
De prijs van meedoen 
Dick	  van	  der	  Meer,	  voorzitter	  
	  
Het huidige kabinet is deze maand 250 dagen 
oud. Tijd voor een eerste balans. Het minst 
belangrijke onderwerp zijn wat mij betreft de 
peilingen, maar ze laten voor de PvdA een 
treurig beeld zien. 
Wel belangrijk is dat mensen die de 
sociaaldemocratie werkelijk zijn toegedaan de 
partij verlaten. Ik vind de uittocht zorgelijk. Je 
kunt op Jan Pronk best iets aan te merken 
hebben, maar dat iemand met zijn staat van 
dienst vertrekt is niet goed. De eerste reactie 
van de Jonge Socialisten, die neerkwam op 
“eindelijk opgerot”, schept een sfeer die de 
mijne niet is. 
Binnen de afdeling Teylingen is het opzeggen 
door Hannie Tijdeman – toch ook een leven 
lang lid geweest - van een vergelijkbare orde. 
Bij haar is het strafbaar stellen van illegaliteit 
de bekende druppel geweest. Eerder heeft 
een al even betrokken Vincent Snijders ons 
verlaten, omdat hij het uitkleden van het 
ontwikkelingswerk niet voor zijn rekening wil 
nemen. Aat van Kapel, een zeer betrokken 
mens, is gelukkig nog lid, maar lees zijn 
hartenkreet elders in deze nieuwsbrief. 
Veel van wat uit de koker van het kabinet 
komt is moeilijk te verteren. 
Ontwikkelingssamenwerking krijgt niet alleen 
een enorme financiële knauw, het is wezenlijk 
de vraag of die zo toegesneden moet zijn op 
ons bedrijfsleven als Lilianne Ploumen vol 
overgave verdedigt. De onbarmhartige en 
vooral slecht onderbouwde kaalslag in de 
cultuursector, de eendimensionale plannen bij 
justitie, de wilde korting op de publieke 
omroep, de algehele nullijn wat betreft 
salarissen bij de overheid, en zo kan ik nog 
wel even doorgaan. Ja, er moet worden 
bezuinigd. Maar moet het zo opportunistisch, 
zo ondoordacht vaak, zo gevoelloos? In en 

rond het document Van Waarde is 
hartstochtelijk gepleit voor het in stand 
houden van kleine scholen, omdat ze 
belangrijk zijn. Toch verdwijnt de extra 
bijdrage voor kleine scholen. Heel misschien 
kan de fractie in de Tweede Kamer nog iets 
repareren. 
Tegelijk is er weinig te vieren. Het Sociaal 
Akkoord, waarop Mariëtte Hamer zich op onze 
bijeenkomst nog zo trots toonde, kent een 
pensioenparagraaf die niet deugt, omdat er 
niet goed over is nagedacht. De 
modernisering van het arbeidsrecht komt niet 
uit de verf. De vakbeweging heeft iets 
binnengehaald wat zich slecht verdraagt met 
de nieuwe bezuinigingen. Er moet toch weer 6 
miljard euro worden gevonden. Dat is een 
masochistisch ritueel. We moeten telkens 
extra korten omdat de vorige bezuinigingen 
zoveel schade toebrengen. 
Zijn er andere dingen die ons als PvdA’ers blij 
maken? Het opereren van Teeven? Van 
Weekers? 
Wat te denken van de drie decentralisaties? 
Inhoudelijk is er veel voor te zeggen om de 
uitvoering van beleid over te hevelen naar de 
gemeenten (en overigens doet ons raadslid 
Elsbeth Koek ontzettende veel goed werk op 
dit punt). Maar dan moet ook het beleid naar 
het lokale bestuur, en het is maar zeer de 
vraag of dat gebeurt. Terwijl er voor de 
uitvoering duidelijk te weinig geld meekomt. 
Dat moet wel mis gaan. De volgende 
parlementaire enquête dient zich aan, vrees 
ik. 
Natuurlijk moet je soms verantwoordelijkheid 
nemen voor vervelende boodschappen. En als 
je in een coalitie bestuurt, is het geven en 
nemen. Toch vind ik dat we lessen moeten 
trekken uit de gang van zaken rond die 
kabinet voor onze eigen rol tijdens de 
onderhandelingen voor een nieuw college van 
burgemeester en wethouders van Teylingen in 
2014. Die lessen zijn: 
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• Je moet heel goed weten wat je 
belangrijk vindt, en dat voor iedereen 
begrijpelijk formuleren en communiceren; 

• Je eigen achterban moet er in grote 
meerderheid achterstaan; 

• Je moet een substantieel deel daarvan 
terugzien in een coalitieakkoord en in de 
uitvoering daarvan. 

Wat mij betreft gaat de PvdA Teylingen zo de 
gesprekken met andere partijen in. En als het 
niet loont, doen we niet mee. De prijs kan 
echt te hoog zijn. 
	  
	  

Uit de fractie … 
 

Zondagopenstelling: geen afstel, wel 
uitstel 
Joost	  Peetoom,	  fractievoorzitter	  PvdA	  Teylingen	  
	  
Het koopgedrag van Nederlanders is hard aan 
het veranderen. Meer via internet, meer naar 
beleving en ook de crisis weigert duiten in het 
zakje van de middenstand te doen. Zou open 
gaan op zondag nog helpen? De 
gemeenteraad van Teylingen heeft er 4 juli 
over besloten en was er, net als de 
Teylingers, behoorlijk verdeeld over. De 
supermarkten willen voor elkaar en voor 
andere gemeenten niet onderdoen, de kleine 
winkeliers in Voorhout en Sassenheim in grote 
meerderheid zien het als een fikse bedreiging. 
Reacties op de Facebookpagina van de PvdA 
Teylingen buitelen over elkaar heen, net als 
de leden van de Teylinger 
ondernemersvereniging.  
 
Het argument van de liberale partijen VVD en 
D66 is: je moet een ander niet beletten open 
te gaan als hij dat wil. Ons argument is: je 
verandert de spelregels in het voordeel van de 
grote winkeliers. De kleine hebben het 
moeilijk, nu maak je het voor hen nog 
moeilijker doordat ze hetzij omzet verliezen 

als ze ’s zondags dicht blijven, hetzij hogere 
kosten moeten maken als ze ’s zondags wel 
open gaan. 
 
En de Partij van de Arbeid kiest dan voor 
diversiteit, en dus de kant van de kleine 
winkeliers. Redden we daarmee de kleine 
middenstanders in Voorhout en Sassenheim 
voor wie de regels nu veranderen? Nee, zover 
strekt de invloed van de politiek niet. Dat zal 
ten eerste liggen aan hun eigen inventiviteit 
en creativiteit om naar nieuwe 
verdienmodellen te zoeken. En anderzijds 
kunnen wij als Teylingers natuurlijk juist 
helpen door ons geld wel lokaal te besteden. 
Vanwege grote weerstand vanuit de 
middenstanders leek het erop dat kleine 
oppositiepartijen als Trots op Nederland en 
Trilokaal het voorstel van de vrije 
zondagsopenstelling niet zouden steunen. 
Vanwege een paar afwezige liberalen werd 
het qua stemverhouding in de gemeenteraad 
van 4 juli toch nog spannend. Uiteindelijk 
kwam er een voorstel om de 
zondagsopenstelling per 1 maart 2014 in te 
voeren, en dit als drukmiddel te gebruiken 
richting de winkeliers om met een beter 
alternatief te komen. Dat was voldoende om 
tot een meerderheid voor zondagsopenstelling 
te komen.  
 
Niet echt een toonbeeld van gelijkwaardige 
participatie: je moet nu een knappe jongen 
zijn die de liberalen nog van hun standpunt af 
weet te praten, en voor de supermarkten is er 
ook weinig motief meer om aan een 
alternatief mee te werken. Maar er is 
tenminste nog een kans. Tijdens een rondje 
Voorhoutse Herenstraat op de ‘day after’ 
hoorde ik weinig verslagenheid, en wel 
waardering voor ons standpunt. 
Ondertussen doemt het volgende spook voor 
de dorpscentra al op: de vestiging van een 
grote Intratuin bij de Oosthoutlaan, van tegen 
de 10.000m2 verkoop vloeroppervlak. Nu 
hebben tuintegels en bomen best wat 
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opstelruimte nodig, maar als je bedenkt dat 
de HELE Herenstraat in Voorhout rond de 
6.500 m2 winkelruimte biedt, is er wel sprake 
van een nieuw inkoopcentrum. Alleen al voor 
dierbenodigdheden zou er dan 1000m2 
verkoop vloeroppervlak mogelijk zijn. Een 
gewone dierenwinkel haalt meestal de 200 m2 
niet… Kortom, er is nog wel wat werk aan de 
winkel, ook voor de PvdA Teylingen.  
 
Waar is Diederik Samson mee bezig. 
Brief	  van	  Aat	  van	  Kapel	  aan	  het	  bestuur	  
 
Geld weghalen of vrijmaken zoals hij dat 
noemt bij onder meer “spaarders” via een 
fiscale regeling om de economie aan de gang 
te krijgen. 
We krijgen de economie zo niet aan de gang. 
Niet door bezuinigingen en niet door fratsen 
zoals hij nu weer voorstelt. Bij spaarders 
weghalen of verleiden. Over welke spaarders 
hebben we het dan? Mensen met een 
minimum inkomen of modaal daar wordt niet 
eens meer gespaard, nee die zijn kaalgeplukt 
door deze regering en hebben niets meer om 
te sparen. 
Nee dit kabinet is op de verkeerde weg en 
zullen dat merken bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart. 
De VVD zal er wel garen bij spinnen die rijken 
worden nu ook weer rijker vanwege de fiscale 
regeling bij het vrijmaken van spaargeld om in 
de economie te pompen. 
Wanneer nu eens echt beginnen? Publiek geld 
wat ingezet wordt om dikke bonussen te 
betalen van directeuren van zorgverzekeraars 
of woningcorporaties. Hier moeten we vanaf 
men mag best verdienen maar deze grote 
bedragen? Hoe ga je dit uitleggen aan 
mensen die ongewild werkeloos worden en 
slechts een paar maanden WW krijgen? 
Hoe ga je dit uitleggen aan mensen met een 
klein pensioen en weer gekort worden? 
Hoe ga je dit uitleggen aan mensen met een 
bijstandsuitkering? 

Jetta Klijnsma zou zich trouwens ook diep 
moeten schamen om de uitlatingen die zij 
heeft gedaan in het kader van de 
bijstandsuitkering voor jongeren. En dat voor 
iemand die de vakbond op de rails zou 
hebben gezet. Ik schrijf dit in een emotie 
aangezien ik weer kwaad wordt hoe de PvdA 
zich weer manifesteert. 
 
 
Social media 
 

Enkele Facebook reactie op de 
zondagsopenstelling 
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Kijk voor alle reactie op 
www.facebook.com/pvdateylingen 
	  

Agenda 

De vakantie breekt aan. Eind augustus begint het 
nieuwe politieke jaar en begin september zal de 
nieuwsbrief weer verschijnen 

 

 
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.	  
 


