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Uit het bestuur … 
 
Zorgen over afstand burger en 
gemeente 
Dick van der Meer, voorzitter PvdA Teylingen 
  
De afstand tussen burger en gemeente dreigt 
net zo groot te worden als de afstand tussen 
de burger en de Europese Unie. Die boude 
uitspraak is van de nieuwe directeur van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau, Kim Putters. 
En we mogen hem ook serieus nemen, omdat 
hij tien jaar lang voor de Partij van de Arbeid 
lid was van de Eerste Kamer alvorens hij naar 
het SCP overstapte. Eerder was hij 
gemeenteraadslid in Hardinxveld-Giessendam. 
Nederlanders vinden dat ze weinig invloed 
hebben op wat er zoal in Europa wordt beslist, 
en de laatste jaren ontstaat daarover een 
groeiende onvrede. Hetzelfde gevoel kunnen 
ze krijgen als de besluitvorming over wat er in 
hun gemeente gebeurt steeds verder van hen 
af komt te staan. En dat gevaar dreigt, zegt 
Putters, doordat gemeenten allerlei 
voorzieningen niet meer zelf hebben, maar 
min of meer gedwongen overgaan tot 
samenwerking met (veel) andere gemeenten. 
 Volgens de SCP-directeur is het absoluut 
noodzakelijk dat voor het gebrek aan 
democratische legitimiteit een oplossing wordt 
gevonden. Gemeenteraden moeten samen 
met de commissaris van de koning bedenken 
hoe ze hun eigen invloed kunnen waarborgen 
en hoe de burgers betrokken kunnen worden 

of blijven. Hij noemt dit ‘nu een braakliggend 
terrein’. 
 
Het signaal van Putters moeten we mijns 
inziens oppakken. Maar er ligt hier een 
enorme opgave. Om te beginnen kan ik me 
geen oplossing voorstellen zonder dat je 
investeert in de kwaliteit van de 
gemeenteraden. Dat betekent onder meer 
grote fracties, waarin mensen de ruimte 
krijgen om zich in een beperkt aantal zaken 
echt goed te verdiepen. Misschien moeten we 
de raden dus groter maken in plaats van 
kleiner, wat nu de trend is (vooral bij de 
VVD).  
 
Gemeenteraadsleden hebben bepaalde 
competenties nodig, en dus moet je het 
raadslidmaatschap aantrekkelijk maken voor 
mensen met zulke competenties of zij die zich 
daarin willen ontwikkelen. En dat betekent 
geld voor cursussen en trainingen. En het 
raadswerk is echt niet iets wat je er naast een 
drukke baan nog even bij doet. Het lijkt me 
onvermijdelijk de raadsleden beter te gaan 
betalen. Dit kost allemaal geld inderdaad. 
Maar een goed lokaal bestuur en een goed 
functionerende lokale democratie zijn die 
investeringen echt wel waard. 
 Wat kunnen we nu al doen om ervoor te 
zorgen dat de afstand tussen burgers en 
raadsleden heel klein is? Nederlanders hebben 
relatief weinig belangstelling voor lokale 
politiek, zo blijkt uit een onderzoek van het 
SCP. Er wordt zelfs vaker over Europese 
kwesties gesproken dan over lokale 
aangelegenheden. Wel is de waardering voor 
het gemeentebestuur aanzienlijk hoger dan 
voor de nationale en de Europese politiek. 
 
Nederlanders ervaren, zo meldt het 
onderzoek, een grotere afstand tot 
gemeenteraadsleden dan tot leden van de 
Tweede Kamer. Dat geldt overigens niet voor 
mensen uit gemeenten die niet stedelijk zijn 
en ook niet voor lager opgeleiden. Een 
waarschijnlijke oorzaak voor deze uitkomsten 
is de gangbare opvatting dat besluiten op het 
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lokale niveau weinig invloed hebben op het 
dagelijks leven. 
 
Deels lijkt mij dat een misvatting, gebaseerd 
op onvoldoende kennis van de lokale politiek. 
En de huidige ontwikkelingen met ‘de drie 
decentralisaties’ zullen de invloed van het 
gemeentebestuur op tal van zaken nog flink 
doen toenemen. Dit betekent dat er veel 
gevraagd gaat worden van 
gemeenteraadsleden. Zij gaan zich verdiepen 
in heel ingewikkelde zaken, die in 
samenwerking met andere gemeenten vorm 
krijgen en regionaal bestuurd worden. Daarbij 
spelen allerlei verschillende belangen een rol. 
Dat is echt ingewikkeld, en het kost veel tijd 
en energie om goed op de hoogte te blijven, 
om mee te praten en om dingen uit te leggen 
aan de burgers. De akelige paradox voor 
gemeenteraadsleden is dat zij bezig zijn met 
heel complexe beleidsterreinen en lastige 
politieke processen, terwijl tegelijk van hen 
gevraagd wordt om aandacht te hebben voor 
kleine alledaagse zaken. Die vinden veel 
mensen immers nog belangrijker, omdat ze 
het dagelijks leven vaak direct raken. 
 
De PvdA Teylingen besteedt in het 
verkiezingsprogramma de nodige aandacht 
aan het informeren en betrekken van burgers 
bij de politieke en bestuurlijke besluitvorming. 
Tevens staat er in dat mensen in de uitvoering 
van bepaalde maatregelen hun eigen gang 
mogen gaan, zonder dat de gemeentelijke 
overheid met de neus erbovenop staat en 
zegt dat dit zus moet of zo niet mag. En een 
derde element in dit verband is ons pleidooi 
voor de menselijke maat en voor het 
terugbrengen van beslissingsbevoegdheid 
naar professionals in plaats van het 
vastleggen van allerlei zaken in steeds meer 
regels. Met ons programma spelen we al goed 
in op de vrees die Kim Putters verwoordt. Ik 
zal het hem eens toesturen. 
 
 
 
 

Spannende tijden 
Paul Witteman, bestuurslid PvdA Teylingen 
 
We staan in de startblokken. Op de algemene 
ledenvergadering van december zijn het 
verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst 
voor de komende gemeenteraadsverkiezingen 
vastgesteld. Het verkiezingsprogramma is 
afgelopen maandagavond gepresenteerd aan 
onze lijsttrekker Elsbeth Koek. Elsbeth voert 
een mooie lijst aan met kleurrijke kandidaten. 
Kandidaten met verschillende achtergronden 
en drijfveren. In deze nieuwsbrief stellen de 
kandidaten uit onze top 5 zich voor.  
 
De voorbereidingen voor de campagne zijn al 
enkele maanden geleden gestart en nu gaat 
het echt beginnen. “Zichtbaar & Betrokken” is 
ons thema bij deze campagne. Vanaf nu tot 
aan 19 maart zullen we extra zichtbaar 
moeten zijn. Niet alleen om te laten zien waar 
wij voor staan, maar ook om te laten zien dat 
de manier waarop Teylingen nu wordt 
bestuurd niet onze keuze is. 
 
We zijn trots op ons magazine dat we binnen 
Teylingen gaan verspreiden. Een interview 
met Elsbeth, onze lijsttrekker, en andere leuke 
verhalen. Het magazine is niet een 
opsomming van onze standpunten maar 
gewoon een lekker leesbaar tijdschrift. 
Hopelijk zijn jullie net zo enthousiast als wij 
zijn. De campagne kent een officiële kick off. 
Op donderdag 23 januari a.s. worden in ‘t 
Onderdak alle lijsttrekkers gepresenteerd van 
Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom, 
Katwijk en natuurlijk Teylingen. Naast een 
openingsspeech van hopelijk Diederik staat 
ook een debat tussen de 6 PvdA-lijsttrekkers 
op het programma. De voorzittersrol zal 
worden verzorgd door Marc Witteman (PvdA 
Gedeputeerde in Flevoland). 
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De Kandidatenlijst 
 
Elsbeth Koek is de lijsttrekker van de PvdA 
Teylingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van maart volgend jaar. Met unanieme 
stemmen gekozen. Ze was voorgedragen door 
het bestuur op basis van een advies van een 
commissie die kandidatenlijst heeft 
voorbereid. 
 
De volgende vier kandidaten op lijst van de 
PvdA Teylingen zijn achtereenvolgens Timon 
Zuurmond (Sassenheim), Joost van Doesburg 
(Warmond), Anne Blauw (Sassenheim) en Aat 
van Kapel (Sassenheim).  

 
Joost Peetoom neemt komend voorjaar 
afscheid van de Teylingse gemeenteraad. Hij 
zal er dan zo’n veertien jaar hebben opzitten 
als raadslid. Peetoom is de ‘lijstduwer’ op de 
huidige PvdA-kandidatenlijst, die in totaal 
zestien namen telt. 
 
In deze en komende nieuwsbrieven zal onze 
top vijf zicht voorstellen. In deze nieuwsbrief 
Elsbeth, Joost en Aat. 
 
Elsbeth Koek (nummer 1) 
 
Mijn naam is Elsbeth Koek, ik woon samen 
met Dirk en onze kinderen Jelle, Marijn en 
Noor in Voorhout. We zijn hier in 1998 
terechtgekomen vanwege het werk van Dirk 
als bollenreiziger bij Gebr. Arentshorst. Zelf 
werkte ik toen bij de gemeente Ter Aar. 
Ondertussen werk ik sinds 2009 bij het 
Instituut Maatschappelijke Innovatie, een 

bureau dat al sinds de jaren ’90 bezig is met 
burgerparticipatie in welke vorm dan ook.  

De ervaring die ik 
daar heb 
opgedaan, sterkt 
mijn vertrouwen in 
de samenleving. Ik 
heb prachtige 
initiatieven gezien 
van buurten die 
zelf energie 
opwekken, hun 
eigen omgeving 
onderhouden, en 

via app’s klusjes voor elkaar verrichten. Dat is 
voor mij ook een belangrijke drijfveer in de 
politiek. Zelf doen wat je kunt, omdat ik 
geloof dat je daar echt gelukkiger van wordt 
en als dat even of langer niet lukt, zorgen 
voor een vangnet waarmee je een volwaardig 
bestaan in deze samenleving kunt opbouwen. 
Verder lees ik graag, ik hou van koken en ik 
kan mezelf echt verliezen op 
verzamelaarsbeurzen, zoekend naar oud 
porselein, of 
bijzonder 
glaswerk. 
Twee keer 
per jaar ga 
ik met mijn 
moeder en 
twee van 
mijn vier zussen naar Utrecht om ons onder te 
dompelen in de Jaarbeurs, heerlijk! 
 
Joost van Doesburg (nummer 3) 
	  

Sinds mijn 18e ben 
ik lid van de PvdA. 
In mijn 11 jaar 
lidmaatschap ben ik 
binnen diverse 
afdelingen zowel in 
Brabant als Zuid-
Holland actief 
geweest voor onze 
partij. Ik woon op 
het moment alweer 
twee jaar met veel 
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plezier in Warmond. In deze twee jaar ben 
ik actief geweest in het campagneteam en 
vervolgens in het bestuur waar ik de functie 
van secretaris bekleed. 
 
In het dagelijks leven ben ik 
belangenbehartiger/lobbyist op het gebied van 
het goederenvervoer en ik ben afgelopen juni 
getrouwd met Jannine. 
 
Ik ben vereerd met de derde plaats die ik op 
de Teylingse kandidatenlijst mag innemen. Als 
ik op 19 maart tot raadslid verkozen word, 
hoop ik voor de sociaal zwakkeren op te 
komen. De groep die afhankelijk is van de 
voedselbank, die de contributie van de 
sportvereniging van hun kinderen niet kunnen 
betalen. Hiernaast moeten we ook streven om 
de leefbaarheid in onze gemeente te 
vergroten, door recreatie mogelijkheden te 
verbeteren en duurzaamheid na te streven. 
 
Aat van Kapel (nummer 5) 
 

Mijn naam is Aat van 
Kapel. Woon sinds 
1965 in Sassenheim, 
nadat mijn vader was 
overgeplaatst van 
Den Helder naar het 
marine vliegkamp in 
Valkenburg. Mijn 
vrouw werkt als 
vrijwilliger voor de 
Zonnebloem. Samen 

hebben we 2 zoons waarvan er 1 al op 
zichzelf woont met zijn vriendin. Ik zelf werk 
al 22 jaar bij de plaatselijke bakkerij 
Ravensbergen, in de volksmond ook wel de 
“koekfabriek” geheten. Eerst als ploegleider 
productie en in wisseldiensten, en nu 
werkzaam als medewerker van de 
kwaliteitsafdeling in dagdienst. Het bedrijf 
maakt zoals bekend vele soorten gevulde 
koeken en de laatste jaren doen we heel veel 
in muesli repen die in heel Nederland en 
Europa kunnen worden gekocht bij de grote 
supermarkten en drogisterijen. 

De ervaring in de productie heeft mij geleerd 
om op een zo prettig mogelijke manier met 
mensen te communiceren. Communicatie is 
ook in het politieke leven belangrijk. Daarbij is 
van belang dat er goed wordt omgegaan met 
kreten als: WMO, zorg, bijstand, en 
participatie. De ene partij geeft een andere 
invulling aan het woord participatie dan een 
andere partij. De invulling die de PvdA eraan 
geeft staat het dichtst bij mij persoonlijk, 
aangezien ik er thuis wel mee te maken hebt. 
Participatie is “meedoen” en niet “zoek het 
zelf maar uit”. 
Participatie is “helpen” en niet “ bekijk het 
maar”. 
 
Verder kook ik graag thuis en vooral met kerst 
kan ik me uitleven, ben praktiserend Rooms-
Katholiek en penningmeester bij de carnavals 
vereniging, ga ik graag met mijn vrouw in 
discussie over de politiek maar weet dat zij 
achter me staat als het er straks van mocht 
komen. 
 
 
Uit de fractie … 
En op de zevende dag… 
Joost	  Peetoom,	  fractievoorzitter	  PvdA	  Teylingen	  
 
De zondagsopenstelling: als er al een 
verkiezingsthema in Teylingen is, dan is het 
dit.  
De gemeenteraad heeft in juli 2013 al in 
meerderheid besloten, per 1 maart 2014 de 
zondagsopenstelling in heel Teylingen in te 
voeren, met een amendement dat vermeldde: 
“De winkeltijdenverordening gaat ongewijzigd 
in per 1 maart 2014 tenzij uit de ontwikkelde 
visie /plan zodanige feiten/argumenten naar 
voren komen dat de nu voorliggende 
winkeltijdenverordening hierop moet worden 
aangepast”. Deze visie is nu in concept 
gereed, en te vinden op de site van de 
gemeente Teylingen: 
http://www.teylingen.nl/Ondernemen/Detailh
andelsvisie_Teylingen 
 
Nu heeft een grote groep, waaronder de TOV 



	  

	  

	  
	  

	  

	   5	  

NIEUWSBRIEF • 7 januari 2014 

en het begeleidende bureau STEC, gevraagd 
om uitstel van de behandeling van dit stuk. 
Dat mocht van het presidium, maar dat was 
ook tot waar de overeenstemming reikte. Een 
aantal partijen vond dat daarmee ook de 
invoering van de zondagsopenstelling voor 
winkels in Sassenheim en Voorhout moest 
worden uitgesteld: immers, de ‘rare’ situatie 
zou ontstaan dat op 1 maart de koopzondag 
wordt ingevoerd, en de bijbehorende visie op 
13 maart pas wordt vastgesteld in de 
gemeenteraad… Tot zover de zorgvuldige 
besluitvorming.  
 
Maar de VVD en D66 denken daar anders 
over. Terwijl de VVD toch de partij is die van 
oudsher voor het ondernemersbelang staat en 
D66 normaliter participatie hoog in het 
vaandel heeft staan. Totdat het liberale 
dogma wat in de knel dreigt te komen. Op 16 
januari zal in de commissie Bestuur, Financiën 
en Toerisme wel blijken of beide liberale 
partijen ook nog iets meer ruimte laten voor 
de gedachten in de rest van de samenleving. 
Hoe staat de PvdA Teylingen hier in? 
In juli heeft de PvdA vooral gekozen voor een 
eerlijk speelveld, ook voor de kleinere 
ondernemer: als hij open gaat op zondag, 
heeft hij hogere kosten om dezelfde omzet te 
behouden, en als hij dicht blijft, verliest hij 
omzet. Terwijl die kleinere winkels juist ook 
nodig zijn voor een afwisselend aanbod en 
straatbeeld: zij bepalen ten slotte de ‘couleur 
locale’, niet de Blokker en het Kruidvat.  
Het verkiezingsprogramma 2014-18 meldt: 
“Kleine bedrijven en winkeliers verdienen 
bescherming tegen economische overmacht. 
Versterking detailhandel richt zich op de 
kernen. (…) Zondagopenstelling is 
onwenselijk, tenzij de gezamenlijke winkeliers 
hiervoor een modus vinden.” Waar in de 
gemaakte analyse vooral een beeld tot nu toe 
van ‘los zand’ oprijst, gaat de visie 
detailhandel in alle scenario’s uit van een 
versteviging van de samenwerking binnen de 
winkelcentra. Dat is een positief punt. Laten 
we dat dan ook een serieuze behandeling 
gunnen.  
 

Actueel 
Trend in peilingen is gekeerd 
Dick van der Meer, voorzitter PvdA Teylingen 
 
“Wantrouw peilingen, vooral die van Maurice 
de Hond”, zo heb ik in de nieuwsbrief van 
december 2012 betoogd. Wat ik niet heb 
willen zeggen is dat je ze totaal moet 
negeren. Dat lukt overigens ook bijna 
niemand. Iedere betrokken PvdA’er die ik de 
laatste maanden sprak was somber over de 
komende gemeenteraadsverkiezingen, op 
grond van de landelijke peilingen. 
Maar er is plezierig nieuws: de trend is 
duidelijk de goede kant op. Dat kun je zien op 
Peilingwijzer. Op deze website worden alle 
gepubliceerde peilingen samengenomen, 
waardoor vermoedelijk het betrouwbaarste 
beeld ontstaat dat mogelijk is. 
Sinds Prinsjesdag zie je op Peilingwijzer de 
electorale voorkeuren dalen voor de PVV, de 
SP en de ouderenpartij 50Plus. PvdA en VVD 
zitten duidelijk in de lift, net als D66 overigens 
en in mindere mate het CDA. De Partij van de 
Arbeid duikt in de gezamenlijke peilingen van 
een mooie 24,8% op 12 september vorig jaar 
naar 8,8% een jaar later. Daarna is de 
opwaartse lijn ingezet, die op 20 december 
(de laatste dag van de meting) heeft geleid 
tot 11,5%. Nog altijd niet wat het hoort te zijn 
natuurlijk, maar de trend is gekeerd. Voeg 
daaraan toe dat het kabinet in de laatste 
weken van het afgelopen jaar een aantal 
politieke successen heeft geboekt en dat het 
economische tij ook de weg omhoog aan het 
vinden is, en er is alle reden om met een 
zeker optimisme de komende campagne in te 
gaan.  
 
Dit optimisme is temeer gerechtvaardigd daar 
de PvdA Teylingen de komende maanden heel 
goed voor de dag gaat komen. We hebben 
een formidabele lijsttrekker, een tot de 
verbeelding sprekende kandidatenlijst met 
uitstekende mensen, een origineel en duidelijk 
programma dat mensen over de streep kan 
trekken, een prachtig verkiezingsmagazine dat 
binnenkort uitkomt en ook verder een 
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campagne die klinkt als een klok. Voor die 
campagne mogen we onze waardering 
overbrengen aan Paul Witteman en Joost van 
Doesburg, die er de afgelopen maanden veel 
tijd en energie in hebben gestoken. Maar het 
ziet er veelbelovend uit, en het wordt allemaal 
nog veel mooier als een groot aantal leden 
een steentje wil bijdragen aan de campagne. 
Wie dat wil, kan zich nog aanmelden. Een 
mail naar ons campagneteam is voldoende 
(teylingen@pvda.nl). 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 

 

6 januari Fractievergadering 
30 januari Raadsvergadering gemeenteraad  
10 februari Fractievergadering 
10 maart Fractievergadering 
13 maart  Raadsvergadering gemeenteraad  
19 maart Verkiezingen 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.	  
 


