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Gaat er echt iets veranderen ….      Paul Witteman 

 
De landelijke verkiezingen zijn alweer een paar maanden geleden. Wonderlijke verkiezingen waarbij het 

debat eigenlijk pas na de verkiezingen heeft plaats gevonden. Bijvoorbeeld over macht en tegenmacht of 

beter gezegd hoe we ervoor kunnen zorgen dat er weer ruimte komt voor tegenmacht. Omdat hiermee 

betere voorstellen en wetgeving worden gemaakt die goed zijn voor iedereen in ons land. Zodat iedereen 

een kans krijgt. Bij voorkeur een gelijke kans. Bij het onderwijs, op de arbeidsmarkt, op de 

woningmarkt, op zorg, etc. 

 

Op lokaal niveau mag op dit vlak ook nog wel het nodige gebeuren. Bijvoorbeeld hoe de gemeente zich 

opstelt tegenover inwoners. In de praktijk komen we situaties tegen waarbij de gemeente er niet is om de 

inwoners te helpen of te ondersteunen. Dit kan zijn bij een eenvoudige bouwaanvraag welke niet 

volledig aan de regels voldoet, bij een conflict tussen inwoners en een projectontwikkelaar of bij 

jeugdhulp die plots stop wordt gezet omdat de goedkeuring maar niet komt. Op zulke momenten 

verwacht je een overheid die je helpt. Niet door bot te zeggen dat iets niet kan maar door te helpen een 

manier te zoeken dat dingen wel kunnen. Als raadslid heb ik de afgelopen jaren iets te veel zaken langs 

zien komen waarbij de inwoner aan haar lot wordt overgelaten. Klanttevredenheid is iets dat je niet 

alleen meet als iemand een nieuw paspoort komt halen. 

 

Hoe kunnen we dit veranderen? Wat mij betreft door een cultuurverandering die begint bij bestuurders, 

raadsleden en ambtenaren. Weg met het wij/zij denken. Openstaan voor elkaars standpunten en 

problemen. Dit kan beginnen na de volgende verkiezingen. Niet meer op de manier dat enkele partijen 

met een krappe meerderheid een akkoord sluiten maar raadsbreed een akkoord opstellen voor Teylingen 

en voor alle inwoners.  

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022       

 
In maart volgend jaar zijn er weer verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Daarom de volgende 

oproep. 

 

Wil jij PvdA raadslid worden? 
 

Deze tijd vraagt om integere politici, mensen die ergens voor staan. Mensen die verantwoording 

afleggen en zich kritisch laten bevragen vanzelfsprekend vinden. Die vanuit een intrinsieke motivatie en 

principes iets willen doen voor de samenleving en staan voor hun standpunt, ook wanneer er weerstand 

ontstaat. Niet omdat zij ongekend eigenwijs zijn, maar omdat zij individueel belang en maatschappelijk 

belang afgewogen en getoetst hebben en kiezen voor de sociale en duurzame oplossing. 

  

Herken je je in deze beschrijving? Ben jij iemand die staat voor de principes van de PvdA. Iemand die 

deze principes kan vertalen naar de beslissing die op lokaal niveau genomen worden? Denk dan aan 

onderwerpen als ruimtelijke ordening, jeugdhulp, subsidies voor onze verenigingen, openbare orde en 

veiligheid. 
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Schrijf dan een korte brief met motivatie. Een filmpje mag natuurlijk ook! Stuur dit 

naar elsbethkoek@gmail.com. Als je vragen hebt, of eerst even wilt sparren of kennismaken? Bel of 

mail dan met Elsbeth Koek (voorzitter van de selectiecommissie) en/of Sandra Groenendal 

(fractievoorzitter). Jouw brief moet binnen zijn voor 21 juni. We willen voor de zomervakantie de 

conceptlijst samengesteld hebben zodat jullie nog alle inbreng kunnen hebben bij het kiezen en 

uitwerken van de belangrijkste verkiezingsthema’s en samen als team richting de 

gemeenteraadsverkiezingen kunnen optrekken. 

  

Voel je je uitgenodigd, dan ontmoeten we jou graag! 

 

Groet, 

Elsbeth (elsbethkoek@gmail.com en mijn nummer: 06-10926064) 

 

Even voorstellen… 

 
De (steun)fractie is de afgelopen maanden versterkt met twee leden. Hieronder stellen ze zich even kort 

voor: 

 
Hi allemaal. Ik ben Mike Mark, 21 jaar en woonachtig in Sassenheim. Sinds 

kort ben ik lid geworden van de PvdA en ben ik actief binnen de gemeente. Ik 

ben actief geworden omdat ik Teylingen socialer, duurzamer en schoner wil 

maken. Ook vind ik het belangrijk dat de jongeren in onze gemeente ook een 

stem hebben. Daarom wil ik het aanspreekpunt zijn voor jongeren binnen de 

gemeente en hun stem naar voren brengen. De jeugd is immers de toekomst! 

 

 

 

 

Mijn naam is Thomas Becker. Ik ben 28 jaar en sinds een jaar woonachtig in 

Voorhout. Ik ben al een aantal jaren lid van de PvdA en in het verleden ook 

betrokken geweest bij de Jonge Socialisten en PvdA Delft, onder andere met 

campagnevoeren, fractieondersteuning en het organiseren van activiteiten 

voor leden.  De komende tijd zal ik me daar dan ook mee bezighouden bij de 

PvdA Teylingen.  

 

 

 

 

Roodgroen          Albert Olthof 
 

Al minstens 50 jaar wordt er gediscussieerd over linkse samenwerking. Soms leidt dat ergens toe, zoals 

bij het kabinet-den Uyl in de jaren zeventig en later de oprichting van Groen Links (samengaan van 

PPR, CPN en EVP). En lokaal zijn er vele samenwerkingsverbanden. Maar na 50 jaar is er vooral sprake 

van versplintering. Niet alleen op links overigens, maar ik wil het nu even over linkse samenwerking 

hebben. 

mailto:elsbethkoek@gmail.com
mailto:elsbethkoek@gmail.com
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Na de laatste TK-verkiezingen kunnen linkse kiezers terecht bij PvdA, SP, Groen Links, Partij voor de 

dieren, Denk, Bij1 (en eventueel bij D66 en Volt). Getalsmatig stelt het allemaal niet veel meer voor. 

PvdA en Groen Links hebben een andere achterban, maar een vrijwel identiek verkiezingsprogramma. 

De versplintering leidt er in ieder geval toe dat bij regeringsvorming links geen vuist meer kan maken. 

 

Geheel onverwacht is daarom het nieuwe pleidooi voor linkse samenwerking, te beginnen bij PvdA en 

Groen Links, niet. Het initiatief, RoodGroen Manifest, van leden van beide partijen, is inmiddels door 

7000 mensen ondertekend. Aanvankelijk had ik mijn aarzelingen. Ik baal van de versplintering, maar 

fusies kosten veel tijd, leiden af van de inhoud en vormen geen garantie voor succes. En wordt het 

zonder de SP niet te elitair? En wie zou dan de nieuwe politiek leider moeten worden? 

 

Na lezing van een interview met de initiatiefnemers (in Trouw) raakte ik toch overtuigd en heb ik het 

manifest ondertekend. Het initiatief mikt niet primair op fusie, maar op verregaande samenwerking en 

sluit ook de andere linkse partijen niet uit. Het manifest wil de focus op de strijd met rechts in plaats van 

het uitvergroten van nauwelijks essentiële verschillen tussen linkse partijen. 

 

Wat niet genoemd wordt, maar wat mij een extra voordeel lijkt, is dat in een breed links 

samenwerkingsverband volksvertegenwoordigers hun eigen accenten kunnen leggen, dualistisch en voor 

de kiezers herkenbaar kunnen opereren. Past helemaal in de door iedereen ineens omarmde nieuwe 

bestuurscultuur. 

 

Geïnteresseerd? Google op RoodGroen manifest, laat je overtuigen en doe mee! 

 

 

Verkiezingsprogramma 2022       Paul Witteman 
 

We zijn begonnen! Met een aantal leden zijn we begonnen met het verkiezingsprogramma voor de 

komende verkiezingen. De eerste stap is een inventarisatie welke onderwerpen belangrijk zijn. 

Natuurlijk zitten hierbij de onderwerpen als wonen, (jeugd)zorg, armoede, duurzaamheid en de 

verenigingen binnen Teylingen. Ook willen we aandacht besteden aan hoe we inwoners beter kunnen 

betrekken bij de besluitvorming binnen Teylingen en hoe de gemeente er weer kan zijn voor haar 

inwoners in plaats van andersom.  

De volgende stap is het betrekken van meer mensen en organisaties bij de inhoud. Het doel is begin 

oktober een conceptverkiezingsprogramma te hebben welke we aan de leden kunnen voorleggen.  

 

Mocht je nog onderwerpen missen en wil je ook input leveren? Laat het weten met een berichtje (06 

10391617 of info@paulwitteman.nl)  



 

 

 

PVDA TEYLINGEN         
 N i e u w s b r i e f  J u n i  2 0 2 1  

 4 

Column         Gerrit van der Meer 

 

Formatie 
Kan Nederland nog bestuurd worden? En kan dat dan alleen met de Partij van de Arbeid, of kan het ook 

zonder ons? Van het antwoord op deze vragen weet u, als u dit leest, vast meer dan ik op het moment 

dat ik het opschrijf. Maar mijn opvatting vlak na de verkiezingen is snel aan het slijten. Toen bleek dat 

we niet sterker uit de (stem)bus waren gekomen dan vier jaar geleden, vond ik dat we vooral weer in de 

oppositie moeten gaan zitten. Nog eens 4 jaar met de VVD was wat mij betreft geen optie. 

Er is veel gebeurd na 17 maart. Er was zelfs een moment dat bijna heel Nederland dacht dat het tijdperk 

Rutte voorbij was. Ik dacht ook: “Man, ga naar Brussel, daar zitten (sommige) mensen wél op je te 

wachten”. Maar helaas, ook dat moment ging weer voorbij. Ik begrijp kennelijk nog steeds niet hoe het 

werkt daar op en rond het Binnenhof, hoewel ik er toch 8 jaar lang heel veel heb rondgelopen. Een 

schrale troost is, dat veel mensen die er veel langer hebben rondgelopen en nog steeds rondlopen, het 

ook niet begrijpen. Misschien wel met Pieter Omtzigt voorop. 

 

Eén nieuw inzicht dringt zich wel op: de informatie van een nieuw kabinet kan kennelijk niet zonder de 

PvdA. Eerst Herman Tjeenk Willink en daarna Mariëtte Hamer. Wordt deelname aan dat kabinet door 

de PvdA daarmee waarschijnlijker? Alles wat ik daarover nu zou kunnen opschrijven – en dat is al niet 

veel – is vast al achterhaald als u dit leest. Maar prominente PvdA-ers als ‘redders des vaderlands’ vind 

ik wel een mooi beeld. 

Heel goed dat Mariëtte Hamer het heel snel over de inhoud wilde hebben. Belangrijkste punt daaruit: de 

bestuurscultuur. De ivoren toren van Den Haag moet om! De wantrouwende overheid, die 90 % van het 

beleid richt op (nog geen) 10 procent van ontvangers van toeslagen en uitkeringen die echt en bewust in 

de fout gaan, moet snel verdwijnen. Je hoort het nu heel veel politici zeggen. Maar woorden zijn niet 

genoeg. Wetten als de Fraudewet en de Participatiewet lijken wel deel uit te maken van het strafrecht en 

die moeten dus dringend en ingrijpend worden aangepast. De belastingwetten moeten grondig op de 

schop. De uitvoeringsorganisaties – als de belastingdienst en het UWV – moeten er door de politiek van 

worden doordrongen, dat ze er zijn voor hun cliënten (dat zijn wij dus allemaal) en niet om de wet naar 

de letter uit te voeren. Ambtenaren zijn geen wetsdienaars, maar dienaars van het volk. 

 

Ik ben heel benieuwd, hoe straks na de formatie de stoere woorden worden omgezet in daden. Het gaat 

hier om een zeer ingrijpende cultuurverandering, en daarvan weten we dat het moeilijk is én meestal 

lang duurt. En dat laatste is nou net wat niet mag gebeuren. Heel veel mensen zitten nog steeds helemaal 

klem tussen de tandraderen van de overheid. Dezelfde overheid die hen had moeten helpen, toen ze – 

door botte pech, door bijzondere omstandigheden of door begrijpelijke vergissingen – hun financiën of 

zelfs hun leven niet meer goed op orde hadden. Als het volgende kabinet niet pal voor die mensen staat, 

mag het van mij meteen weer weg, of het nu een kabinet met of de zonder de PvdA is. 

 

Nog even een blik naar volgend jaar. Dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen en daarna moet er ook in 

Teylingen een college worden gevormd. Ik ben dus benieuwd of dezelfde cultuurverandering als waar 

nu in Den Haag over wordt gesproken, ook hier in de formatie een rol gaat spelen. Want laat het 

volkomen duidelijk zijn: de gemeente is ook overheid (‘Het dichtst bij de burger’, zegt de VNG al jaren) 

en alle gemeenten hebben in de afgelopen jaren van harte meegewerkt aan de uitvoering van die rigide 

wetten. En de mensen waar het om gaat, zijn allemaal inwoners van gemeenten, waarvoor gemeenten 

een zorgplicht hebben. Ook dat staat in de wet.  
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Een persoonlijke notitie       Remco Huisman 

 
 

Het viel allemaal niet mee. Toch maar verder… 
Verkiezingen voor de Tweede Kamer in coronatijd viel allemaal niet mee. Het PvdA programma, ik heb 

het eerder gezegd, was verheugend. Ook verheugde ik me op een geweldige campagne en rekende op 

ten minste 13 tot 15 zetels. En toen kwam de klad erin. Onze lijsttrekker, Lodewijk Asscher, trok zich 

terug als leider van de verkiezingen voor de PvdA. En jawel, op het aller slechtste moment in een 

verkiezingsstrijd vlak voordat de campagne begon. Gelukkig dat Lilianne Ploumen zich beschikbaar 

stelde om de kar te trekken. Ik heb een geweldig respect voor haar dat ze het aandurfde. Relatief 

onbekend in Nederland en op het oog geen stemmenkanon. Ze toonde zich menselijk en benaderbaar. 

Echter, op vele fronten zat het tegen. De MP en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

waren in verband met de ontwikkelingen in de strijd tegen Covid19 prominent op de TV. Was het voor 

de één een geweldige opsteker, voor de ander was het miezerig. Bijna een fenomeen te noemen. De 

partij Rutte triomfeerde als geen ander bij deze Tv-optredens. Daarnaast vond en vindt een grote groep 

Nederlanders Rutte een goed premier en de angst voor Corona deed de rest. 

Het campagneteam onder leiding van Sebastiaan Timmermans heeft zich uit de naad gewerkt om lokale 

afdelingen te helpen, te motiveren en van middelen te voorzien. De kas was, zoals bij vele kleine 

partijen, matig gevuld. Zo kon een gelikte campagne in de media niet echt van de grond komen. En de 

partij mastodonten lieten zich weer van de aller slechtste kant zien. Blijkbaar moeten de rekeningen 

altijd vereffend worden tijdens de campagne.  

De afdeling Teylingen van de PvdA startte luttele weken voor de verkiezingen. Ook wij wisten niet 

goed hoe je campagne moest voeren bij een volledig of gedeeltelijke Lock-down van Nederland. 

Nieuwsbrieven, brievenbussen, twitteren en videofilms werden ingezet. Als plaatselijke coördinator van 

de campagne ben ik de vrijwilligers, de bestuurs- en raadsleden dankbaar om in hun vrije tijd de folders 

te verspreiden bij koud weer, wind en regen. Klasse en een compliment waard! Een minpuntje was, dat 

we met zo weinigen waren. Ik had de stille hoop om met meerderen te zijn, zodat we bijvoorbeeld een 

plakploeg konden samenstellen. Het zij zo voor dit verleden en nu toch maar verder! Op naar de 

volgende verkiezingen, de Gemeenteraadsverkiezingen, in de volle overtuiging dat we dan met 

meerderen zullen zijn. De TK-verkiezingen hebben bij velen een nare en soms bittere nasmaak 

veroorzaakt. In ieder geval gaan we ervan uit dat op 16 maart 2022 er in Nederland een kabinet Rutte 4 

is.  

 

Dat betekent ook dat wij als lokale afdeling volop bezig zijn met deze GR-verkiezingen. Zo zijn 

bijvoorbeeld commissies ingesteld voor de kandidatenlijst, het programma voor Teylingen en de lokale 

campagne. Leden zullen gevraagd worden naar hun mening en of ze bereid zijn de komende jaren hun 

steentje bij te dragen aan het besturen van Teylingen. Ook zullen we gaan scouten, dat wil zeggen, 

mensen benaderen die ons op alle niveaus willen helpen. Dat kan als fotograaf, videomaker of tot 

raadslid.  
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Een landelijk campagneteam onder leiding van Joshua Paas zal ons lokaal begeleiden en desgevraagd 

ondersteuning bieden. Ook Jacqueline Kalk is altijd benaderbaar voor vragen en ondersteuning. Zij is 

raadslid in Hilversum en directeur van Centrum voor Lokaal Bestuur. In mijn 

PvdA/Bibliotheek/documenten heeft zij speciaal voor de komende GR-verkiezingen bijdragen 

geschreven dan wel vernieuwd.  

 

Ook nu rekenen wij op de steun van de leden en burgers van Teylingen. Het zij met de daad via 

remcohuisman@gmail.com of met een financiële bijdrage. 

 

mailto:remcohuisman@gmail.com

