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Uit het bestuur … 

Paul Witteman, bestuurslid PvdA Teylingen 

 
Sociaal, progressief en duurzaam Teylingen 

  
Vorige maand hadden we een ledenvergadering 

met het onderwerp de gemeenteraadsverkiezingen 

van volgend jaar. Een belangrijk punt was hoe we 

de gemeenteraadsverkiezing ingaan: zelfstandig of 

in samenwerking met een ander (politieke) partij.  

 

Als PvdA Teylingen vinden wij het belangrijk om 

samen met bewoners en organisaties Teylingen 

socialer en sterker te maken. Praktisch gezien is het 

hierbij belangrijk om draagvlak voor ideeën te 

vinden en mee te kunnen spreken in de 

gemeenteraad. Samenwerking met andere politieke 

partijen en organisaties binnen Teylingen ligt 

daarom voor de hand.  

 

Vanuit het argumenten dat samenwerking de beste 

manier is om een sterke organisatie met 

vrijwilligers te krijgen en onze ideeën te realiseren, 

besloot de vergadering toenadering te zoeken tot 

Groen Links. In de fractie was al kennis gemaakt 

met leden van deze partij uit Teylingen. 

Samenwerking om de linkse, progressieve en 

groene inwoners van Teylingen aan te spreken. Om 

de samenwerking inhoud te geven heeft het onze 

voorkeur om dit met een gezamenlijke lijst te doen.  

Groen Links en de PvdA Teylingen hebben echt iets 

aan elkaar toe te voegen hebben. Groen Links is in 

een goede flow, spreken de groene kiezer aan en 

zijn fris. Wij hebben binnen Teylingen afgelopen 

jaren aangetoond het verschil te kunnen maken op 

punten als zorg en duurzaamheid.  

 

Helaas vonden onze plannen voor samenwerking 

geen gehoor. Groen Links wil zelfstandig deelnemen 

aan de verkiezing. Hiermee wordt de versnippering 

groter en de invloed vanuit een progressieve, groen 

hoek kleiner. Een gemiste kans.  

 

 

Dit betekent dat we zelfstandig gaan deelnemen aan 

de komende verkiezingen. Afgelopen jaren hebben 

we laten zien dat we rol kunnen spelen en het 

verschil kunnen maken. Terugkijkend op de 

behaalde resultaten en met een aansprekend 

programma en kandidatenlijst zullen we laten zien 

dat er maar één partij is die staat voor een sociaal, 

progressief en duurzaam Teylingen. 

 

 
 

 
 

Uit de fractie … 

Joost van Doesburg, raadslid PvdA Teylingen 

 
Kees, kees, kees 

  

De krantenkoppen stond er weer vol van: PvdA 

Teylingen dreigt motie van wantrouwen in te 

dienen te Kees van Velzen (CDA). Was dit een stukje 

PvdA profilering of bittere noodzaak. Jammer 

genoeg was het dreigen met de ‘wegstuur motie’ 

bittere noodzaak.  

  

Kees lijkt geen plezier meer uit zijn wethouder-

schap te halen. Alles wat Kees aanraakt, verandert 

in een probleem of een mislukking. Inwoners van 

Teylingen melden zich huilend in de raadszaal en 

voelen zich slachtoffer van de passiviteit van Kees.  
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Afgelopen dinsdag liepen de emoties hoog op bij de 

commissie Ruimte. Een nieuw burgerparticipatie-

traject was ingesteld voor de herinrichting van de 

Herenweg in Warmond. De opzet van het 

participatietraject was des Kees, onduidelijk en 

vooringenomen. Het is namelijk niet de eerste keer 

dat hij een burgerparticipatietraject het moeras in 

laat rijden. 

  

Meer dan een week voor de Commissievergadering 

krijgt de wethouder een lijst met vragen van de 

PvdA Teylingen over het meest recente burger-

participatie. Dit traject was namelijk een ramp in de 

maak. De wethouder had echter een nieuwe tactiek 

om het debat met PvdA-raadslid te ont-wijken. 

Niets meer willen zeggen tegen het PvdA-raadslid 

en zijn vragen weigeren te beantwoorden. 

  

Als PvdA-fractie hebben ons altijd schappelijk 

opgesteld ten op zichten van College van B&W. Niet 

meer met de PvdA in debat willen, is zijn goed 

recht, maar niet als wethouder. Met een felle 

bewoording heb ik hopelijk wethouder van Velzen 

wakker geschut, wat mij betreft is het vijf voor 12 

voor de heer van Velzen. De PvdA wenst een 

energieke wethouder, met visie en kracht en niet 

één die alles laat gebeuren en fout op fout stapelt. 

 

Actueel … 

 
AKZO SASSENHEIM WINDENERGIE JA, 

171 METER NEE! 

 
Onder deze titel zijn we een petitie gestart. Een 

middel om duidelijk te maken dat we voorstander 

zijn van windenergie in Teylingen maar dat de 

hoogte van de windmolen ons zorgen baart. In ons 

verkiezingsprogramma 2014-2018 staat onze 

instemming met windmolen bij Akzo Nobel.  

 

 
 

Twee molens met een hoogte van 171 meter heeft 

nadelen. Denk daarbij aan geluidsoverlast, 

slagschaduw en horizonvervuiling. Natuur en 

Milieu heeft een eenvoudige vuistregel dat een 

windturbine op voldoende afstand van huizen moet 

staan om overlast te voorkomen, vier keer de 

masthoogte met minimaal 300 meter van de 

dichtstbijzijnde huizen. Ook geldt hoe hoger de 

molen, hoe meer slagschaduw. We denken dat met 

drie molen dit probleem kleiner wordt. 

 

Deze petitie is zeker geen aanval op windenergie 

dan wel op Akzo Nobel. We zien windenergie als 

een belangrijk onderdeel van het verduurzamen 

van onze energievoorziening en we kennen Akzo 

Nobel als een werkgever die haar maatschappelijke 

rol meer dan serieus neemt.  
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Maatschappelijk draagvlak is ons echter cruciaal om 

deze energietransitie in goede banen te leiden. 

https://www.petitie24.nl/petitie/978/akzo-

sassenheim-windenergie-ja-171-meter-nee 

 

Binnen onze partij is ook een tegengeluid te horen 

over deze petitie over de windmolens. Bart de Jong 

schrijft hierover: 

 

Er zijn mijns inziens 3 bezwaren tegen windmolens: 

1. slagschaduw 

2. geluid 

3. visueel in verband met de hoogte. De tiphoogte is 

171 meter, d.w.z. hoogste punt als een van de 

wieken recht omhoog staat. 

 

Punt 1 en 2 zijn bezwaren van nabij wonenden en 

de “hardste” bezwaren. Ik zou mij er hard voor 

willen maken deze bezwaren zoveel mogelijk te 

mitigeren, bijvoorbeeld met (geluids)schermen 

(kan wellicht in dit industriegebied) en 

bijvoorbeeld eventueel uitkopen van degenen die 

veel hinder ondervinden. Deze bezwaren gelden 

hier voor relatief weinig mensen. 

 

Punt 3 is m.i. een minder hard bezwaar: wat vind je 

wel of niet mooi. Dit geldt waarschijnlijk wel voor 

grote aantallen mensen. Maar naar mijn mening kan 

dit bezwaar geaccepteerd worden i.v.m. het doel 

van de windmolens: energietransitie. Is het niet 

reëel dat ook wij hier een bijdrage leveren? 

 

Dit doel gaat ons allen aan. Wij accepteren vele 

zaken die wij gemiddeld gesproken niet of minder 

mooi vinden voor onze welvaart en welzijn; denk 

aan bijv. hoogspanningsleidingen, spoorlijnen, 

snelwegen, reclame borden etc. etc. En waarom dit 

dan niet? En juist tegen de hoogte gaat de petitie! 

Jammer. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

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 sturen 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). 
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