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Uit het bestuur … 

Paul Witteman, bestuurslid PvdA Teylingen 

 
Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

  
Nog ruim 5 maanden en dan mogen we weer naar 

de stembus. De voorbereidingen zijn gestart. 

 

De kandidatencommissie wordt gevormd door Ria 

Eijck, Albert Olthof en Paul Witteman. De commissie 

voert gespreken met de kandidaten voor een 

verkiesbare plek op de lijst. Hierna zal een advies 

worden opgesteld voor de kandidatenlijst. Dit 

advies zal worden besproken op de ledenvergade-

ring in december as. De ledenvergadering zal de 

lijst vaststellen.  

 

Het verkiezingsprogramma wordt opgesteld door 

een team dat wordt aangevoerd door Joost van 

Doesburg. Uitgangspunt is een kort en bondig 

verkiezingsprogramma dat bestaat een aantal 

vooraf geselecteerde thema’s. De schrijver kan per 

thema verschillen. Aan Joost de taak om dit te 

coördineren en er een leesbaar en aantrekkelijk 

programma van te maken.  Mochten er thema’s zijn 

die een verdieping vragen dan kunnen dit losse 

documenten zijn, die via de website beschikbaar 

komen. Mocht je interesse hebben mee te denken 

over de thema’s of mee te schrijven over een 

bepaald thema, laat het Joost weten 

(j.vandoesburg@raadteylingen.nl). 

Maandag 20 november is er een bijeenkomst 

waarbij het eerste concept wordt besproken. 

 

Het campagneteam start op 12 oktober as. met een 

brainstorm. Nadenken over wat en wie we willen 

bereiken en welke middelen we hiervoor willen 

inzetten. Creatieve, efficiënte en leuke ideeën zijn 

hiervoor nodig. Het resultaat is een campagne 

welke we leuk vinden om uit te voeren en die de 

mensen in Teylingen aanspreekt. Heb je ideeën of 

wil je meedenken? Kom 12 oktober om 20.00 uur. 

De locatie is Havenzicht 12 in Sassenheim. 

 

De ledenvergadering waarin de kandidatenlijst en 

het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld is op 

maandag 18 december. De uitnodiging volgt. 

 

Uit de fractie … 

Elsbeth Koek, Fractievoorzitter PvdA Teylingen 

 
Oppositie 

Positie wethouder van Velzen wankelt. Zo luidde de 

kop in het LD afgelopen week. De aanleiding van de 

blamage bij de aanbesteding van het 

leerlingenvervoer. Op de openbare site stonden de 

postcodes, huisnummers en bijbehorende scholen 

waar de kinderen naartoe moesten. Een 

rechtstreekse schending van hun privacy! En nee, 

geen excuses maar vooral veel woorden wat de 

wethouder nu aan het doen is om de boel te 

repareren. Hoewel natuurlijk van alles wordt 

beloofd in een aanbesteding laat de huidige 

uitvoering zeer te wensen over; kinderen worden 

niet opgehaald, hebben iedere dag een andere 

chauffeur etc. 

En dit is niet de eerste keer dat de wethouder zijn 

zaakjes niet op orde heeft: het opstappen van een 

klankbordgroep over de aanleg van een fietspad in 

de Rodemolenpolder, meer leerlingenvervoer, 

geëmotioneerde woonbooteigenaren, 

teleurgestelde burgers bij participatietrajecten 

waarin het meedenken voor de vorm was en niet 

om echt te kunnen beïnvloeden en dit zijn maar een 

paar voorbeelden. 
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Hoewel de motie ging over het inleveren van het 

onderdeel leerlingenvervoer, ging het voor ons ook 

over het vertrouwen in deze wethouder. Geen 

onderwerp om lichtvoetig mee om te gaan. Zelf kijk 

ik, als voormalig griffier, nog steeds geïnteresseerd 

naar de raadsvergaderingen van de gemeente 

Noordwijk. De ene persoonlijke aanval na de 

andere, intriges waar familieleden bij betrokken 

zijn; ik snap dat inwoners van Noordwijk soms 

bijna beschaamd naar hun bestuur kijken. Nu is het 

in Teylingen zover nog niet, maar ik vind, zeker in 

deze tijd, dat je kritisch moet zijn wanneer je zo¹n 

instrument inzet. Het lijkt steeds normaler om 

ongefundeerd van alles over iedereen te roepen en 

dat is niet waar wij als PvdA Teylingen voor staan. 

We staan voor ordentelijk bestuur waar onze 

inwoners kunnen rekenen op zorgvuldigheid en 

zelfreflectie en dat miste ik in de reactie van de 

wethouder. En dan zijn de regels ook wel weer 

eenvoudig; plat gezegd als je het als bestuurder 

verkloot, krijg je in de openbaarheid op jouw 

kloten. Niets meer, niets minder. 

Het is jammer dat de coalitie dan niet thuis geeft 

hoewel zij er zelf natuurlijk ook het nodige van 

vinden. Hopelijk onthouden mensen dit soort 

voorbeelden als er in maart weer gestemd gaat 

worden!  

Even voorstellen… 
Sandra Groenendal 

 
Graag stel ik mijzelf aan u voor. 

Mijn naam is Sandra Groenendal 

en samen met mijn man en onze 

kippen en katten woon ik 

inmiddels 12 jaar in Voorhout in 

ons prachtige huis aan de Boekhorstlaan 5. Wij 

hebben een prachtige volkstuin bij de 

volkstuinvereniging Elsgeest waar we onze eigen 

groenten en fruit verbouwen. Ik werk als 

communicatiemanager sinds 2013 bij Shell en heb 

hiervoor als communicatiemanager bij de 

Onderzoeksraad voor Veiligheid gewerkt. Hierdoor 

heb ik een uitstekend netwerk kunnen opbouwen 

binnen de (inter)nationale, regionale en lokale 

media, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven 

en politiek-bestuurlijk Nederland. Maar... mijn 

ambitie ligt toch op een ander terrein dan ik nu kan 

realiseren en dat is opnieuw een maatschappelijke 

bijdrage leveren die dichtbij mensen staat, die een 

verschil kan maken in onze directe omgeving. Het 

zoeken en bouwen van een stabiele verbinding met 

de omgeving vormt in mijn visie een cruciale stap 

naar beter gemeentelijk bestuur en het herwinnen 

van vertrouwen en betrokkenheid van burgers en 

bedrijven bij een duurzaam en toekomstbestendig 

gemeentelijk bestuur. Deze combinatie van 

ambities tezamen met de uitdagingen op het 

communicatief inhoudelijk vlak, de kwetsbaarheid 

van bestuurders, de hevigheid van het publieke 

debat, de voortdurende druk van sociale media en 

fact free nieuws en, niet in de laatste plaats, het 

zware weer waar wij ons als sociaal-democraten in 

bevinden, zijn dan ook de redenen dat ik mijn 

ervaring en bevlogenheid wil inzetten voor de PvdA 

in onze mooie gemeente. 

 

Zoals gezegd, ik geloof in verbinding, in de 

menselijke maat, in relaties tussen mensen die 

uiteindelijk moeten zorgen voor wederzijds 

voordeel voor burgers, ondernemers, 

maatschappelijke organisaties en overheden. Geen 

samenleving zonder samenwerking en solidariteit. 

Een andere prioriteit is wat mij betreft 

duurzaamheid en dat gaat veel verder dan 

uitsluitend duurzame energie! Duurzaamheid is ook 

regionale producten maken, en kopen en circulaire 

economie stimuleren. Dus doe je boodschappen in 

je eigen gemeente bij je eigen bakker, groenteboer 

en delicatessenwinkels. Laat je huis vertimmeren 

door een lokale aannemer. Duurzaamheid is ook 

deelnemen aan het rijke verenigingsleven omdat je 

daarmee de onderlinge contacten en dus solidariteit 

binnen Teylingen toekomstbestendig maakt.  
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Van een betrokken lid … 
Gerrit van der Meer 

 
Eigen schuld? 
 

Het Jaarcongres Armoede en Schulden van Divosa 

(Vereniging van Managers van Sociale Diensten) op 

vrijdag 15 september met het thema ‘Eigen schuld’ 

inspireerde mij tot het schrijven van deze column. 

Divosacongressen staan bekend om de verrassende 

sprekers. Vrijdag sprak een huisarts de deelnemers 

toe. Wat komt die nou vertellen op een congres over 

armoede en schulden? Daar kwamen we snel 

achter. 

 

Huisarts Pieter Barnhoorn struikelde over een 

stelling die de media, politici en eigenlijk iedereen 

voor zoete koek slikt: ‘Zo’n 70 procent van de 

ziekten is een gevolg van onze leefstijl’. Barnhoorn 

struikelde er niet alleen over, hij werd boos! Die 

stelling is op geen enkele manier te bewijzen. Over 

welke ziektes hebben we het? En over wat voor 

leefstijl? Natuurlijk is leefstijl belangrijk en van 

invloed op ieders gezondheid. Maar een direct 

oorzakelijk verband suggereren en daar een 

percentage aan koppelen rammelt 

wetenschappelijk gezien aan alle kanten. 

 

Er is nog een zwaarder wegende reden voor de 

boosheid van Barnhoorn. Deze stelling legt de 

verantwoordelijkheid voor een ziekte bij de patiënt. 

Ben je ziek? Dan zul je wel een foute leefstijl 

hebben. Dus: eigen schuld. Terwijl ziekte heel vaak 

het gevolg is van domme pech. Een volgende stap 

na ‘eigen schuld’ is dat we als samenleving ook 

terughoudend zijn met het verlenen van hulp. 

‘Moeten wij met hoge premies opdraaien voor jouw 

foute leefstijl?’ De discussie over premieverlaging 

voor mensen met een ‘gezonde’ leefstijl is al 

gevoerd. “Zo maak je de onderlinge solidariteit 

kapot”, betoogde Barnhoorn. 

 

Ziet u de parallel met de sociale zekerheid? Het 

afhankelijk worden van een uitkering is ook heel 

vaak een kwestie van domme pech. Mensen die in 

armoede (en met schulden) leven hebben meestal 

een lange periode doorgemaakt waarin vervelende 

omstandigheden zich opstapelden. Toch wijzen 

mensen ook met een beschuldigende vinger naar 

hen. De vingerwijzers hebben geen idee van die 

vervelende omstandigheden, maar nemen wel erg 

gemakkelijk aan dat betrokkene het zelf helemaal 

verkeerd heeft gedaan. Dat beeld wordt versterkt 

door een overheid die meer belang hecht aan 

handhaving, sancties en verplichtingen dan aan 

ondersteuning en het bieden van perspectief. 

 

Tijdens het congres zagen we ook een preview van 

de documentaire ‘Vergeef me mijn schulden’ van 

Ingeborg Jansen, die op 25 september op NPO 2 

werd uitgezonden. Hierin komen zittingen in de 

rechtbank over toelating tot de schuldsanering in 

beeld. Dat is geen strafrecht, maar de aanvragers 

van toelating zitten wel degelijk in het 

beklaagdenbankje. Ik kan maar één woord vinden 

om de positie van de aanvragers te beschrijven: 

vernederend. Ik kreeg er kippenvel van. Vooral bij 

de mevrouw die duidelijk aangaf dat ze voor het 

saneren van haar schulden zoveel wilde doen dat de 

rechter meteen uitspraak deed: mevrouw werd 

toegelaten. Ze moest ervan huilen en kon geen 

woorden vinden om de rechter te bedanken. “Ik 

vergeet u nooit meer” zei ze. 

 

Pieter Barnhoorn maakt zich boos over de 

ondermijning van de solidariteit die decennialang 

de basis is geweest van de verzorgingsstaat. Ik ook.  

 

 

 

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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