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Van de redactie
Terwijl we bezig zijn met de laatste loodjes voor deze
Partijgenoot, loopt het campagneteam zich warm
voor de Provinciale Statenverkiezingen die al binnen
vier weken plaatsvinden.Naar mijn gevoel zijn dit de
belangrijkste Statenverkiezingen die ik ooit heb
meegemaakt. Ook Ron Hillebrand en Paul Bordewijk
wijden hun column hieraan. En Arie de Jong legt met
zichtbaar plezier uit waarom de
waterschapsverkiezingen van belang zijn.
Verder is Nederland weer eens in de greep van een
griep, en dat is ook te merken in deze PG:
ondergetekende is nog niet beter en houdt het kort.
Dat Gijs Holla zich niet roert op pagina 2 heeft er alles
mee te maken dat hij u op pagina 4 uitgebreid
bijpraat.
We zijn heel blij dat onze wethouder Marleen Damen
de wijken in haar portefeuille heeft. Marion van
Dongen vroeg haar wat er in dat opzicht komend jaar
op stapel staat.

En ons duoraadslid Martijn Otten interviewde een
wel zeer actief PvdAlid, Roxanne Hiensch, die een
stichting voor zwerfjongeren heeft opgezet. We
wensen haar veel succes met haar bijzondere
initiatief!
Verder treft u in deze PG uiteraard het jaarverslag en
de jaarrekening en balans aan, zoals gebruikelijk is in
de eerste PG van het jaar. Aloys van Rest beleeft in
deze PG zijn columndebuut als voorzitter van onze
afdeling . Raadslid Helma Baart gaf afgelopen maand
haar maidenspeech in de raad. Haar motie ten
behoeve van een seniorenmakelaar werd met ruime
meerderheid aangenomen. Op p. 15 kunt u lezen wat
een seniorenmakelaar inhoudt.
Op de achterpagina vindt u tot slot het uitgebreide
overzicht van wie wat doet in het College van B&W, in
de fractie en in het bestuur.

Josee Koning
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Wij zijn de fractie van de PvdALeiden
en dit zijn onze plannen

Rald Schalkwijk:
Vanaf medio dit jaar zal ik erop
toezien dat het nieuwe model
Hulp bij het huishouden goed
wordt ingezet.
Ik volg de ontwikkelingen van
de jeugd en gezinsteams en de
sociale wijkteams: ze zullen
meerwaarde moeten bieden ten
opzichte van de oude situatie.
Samen met collegafractieleden
wil ik kijken hoe de situatie van
jongeren aan de onderkant van
de arbeidsmarkt is en wat we
daaraan kunnen doen.

Anna van de Boogaard:
Sinds de verkiezingen is er op
het gebied van Werk &
Inkomen al veel bereikt. Zo
heeft Leiden een ruimhartiger
minimabeleid gekregen, levert
de gemeente meer stage
plaatsen en komt er meer geld
voor schuldhulpverlening en de
Participatiewet. Naast het
monitoren van de onder meer
de Participatiewet, zal ik mij
richten op het stimuleren van
sociaal ondernemerschap en
de problematiek van schulden
verder proberen aan te pakken.

Martijn Otten:
We hebben als fractie veel
contact opgebouwd met de
stad. We vertegenwoordigen
allemaal een wijk en spreken
met wijkverenigingen en PvdA
leden in die wijken. Ik ben zelf
ook heel actief op mijn sport
portefeuille, kom op veel
sportcafés en praat met

diverse sportverenigingen.
Komend jaar hoop ik van
mooie beloften ook concrete
plannen te kunnen maken, met
plannen voor een nieuw
zwembad en een nieuwe
sporthal.

Arjen Liemburg:
Vorig jaar is de ontwikkeling
van de wijkvisie Zeehelden
buurt tot een mooi einde
gekomen en dit jaar zal de wijk
Meerburg een visie op de
gewenste ontwikkeling van de
wijk formuleren. Het is goed
om samen met de bewoners na
te denken over de toekomst en
tot vernieuwende ideeën te
komen. Zelf zal ik mij de
komende maanden bezig
houden met het aanpakken van
de overlast door kamer
bewoning, een initiatiefraads
voorstel daarover ligt klaar.

Helma Baart:
Ik wil komend jaar gemeente
politiek dichter bij de inwoners
brengen, veel naar hen toe
gaan, luisteren en daar waar
mogelijk een reikende hand
bieden. Ik voel me heerlijk op
mijn plek in de commissie
Stedelijke Ontwikkeling en
Wonen. De contacten met

bewoners, wijkverenigingen en
anderen vind ik waardevol en
vooral leuk.

Erica de Leeuw:
De komende jaren wil ik mij
hard maken voor: aantrekke
lijke wijkwinkelcentra en een
compact kernwinkelgebied,
sociaal ondernemerschap,
leegstaande winkels en
kantoorpanden en meer aan
dacht voor speeltuinvereni
gingen in Leiden Zuidwest
(specifiek ’t Zonnestraaltje).
Ook overleg ik met de
werkgroep Cultuur en ben ik
samen met hen een PvdA
speerpunt voor cultuur aan het
formuleren.

Abdelhaq Jermoumi:
Ik houd mij veel bezig met de
wijken en de directe
verbetering van de leefom
geving. De afgelopen tijd heb ik
bijvoorbeeld veel gesproken
met bewoners uit de omgeving
van de Bernhardstraat, Jac
Urlusplantsoen en volg ik de
Merenwijk vraagstukken als
wijkvertegenwoordiger. Met
onze werkgroep Ruimte wil ik
duurzaamheid ook vanuit de
PvdA een rol geven in het
gemeentelijk beleid.



dagelijks leven ben ik bij het
ministerie van Economische
Zaken verantwoordelijk voor de
EUconforme besteding van
Europese subsidiegelden. Daar
naast werk ik aan een
proefschrift over een liberale
voorman uit de negentiende
eeuw.

Stefan Glasbergen:
In het bestuur hou ik me bezig
met ledenbinding en ik ben
congresafgevaardigde.
Hoogtepunten in het komende
jaar zijn het voorgenomen
bezoek van Aboutaleb en de
landelijke 1mei viering die dit
jaar naar Leiden komt. In de
afdeling zijn we al hard bezig
met de voorbereidinge,n en dit
werk geeft me bijzonder veel
energie. Ik vind het belangrijk om
politiek terug te brengen naar de
Leidse wijken en actief met
elkaar in gesprek te gaan over
thema's die van belang zijn voor
de stad en haar inwoners. Als we
aan het einde van het jaar daar
verder mee zijn ben ik tevreden!

Jelte Liemburg:
Als bestuurslid campagne houd
ik mij uiteraard bezig met de
‘campagne’. Doorgaans betreft
het hier de permanente
campagne, waarbij wij eens in de
twee maanden met enquêtes
langs de deuren gaan om
Leidenaren te vragen hoe het
gaat in de wijk, maar de
komende maand houdt vooral de
Provinciale Statencampagne mij
bezig. Daarvoor organiseren we
door de hele stad heen weer tal
aan activiteiten. Hopelijk kunnen
wij er met zijn allen voor zorgen
dat wij een mooi resultaat
behalen.

Wij zijn het bestuur van de PvdA Leiden
en we stellen ons graag aan u voor

Aloys van Rest:
Ik ben opgegroeid in Monster en
ook daar was ik jarenlang actief
voor de PvdA. Na een lange
loopbaan bij Oxfam Novib en
Unicef Nederland, werk ik sinds
2010 bij de kinderrechten
organisatie Defence for Children.
Mijn vrouw Josie en ik hebben
twee zoons en een dochter die al
zelfstandig wonen.
Waarom PvdA? Ik wil bijdragen
aan een rechtvaardige wereld,
waarin iedereen gelijke kansen
krijgt en waar de mensen die
buiten de boot dreigen te vallen
een zetje in de rug krijgen, zodat
ze kunnen blijven meedoen.

Christiaan van de Griend:
Ik houd mij bezig met politieke
cafés en fungeer als vice
voorzitter. Ook ben ik vanuit het
bestuur afgevaardigde naar de
verenigingsraad. Ik kijk weer uit
naar samenwerking met
partijgenoten aan onze
zichtbaarheid in de stad en aan
onze afdeling. Als mensen nog
ideeën hebben voor activiteiten,
hoor ik het graag.

Marc Newsome
In het dagelijks leven werk ik in
een museum. Een ambitieuze en
vitale afdeling leeft door de inzet
van alle leden. Ik vind het iedere
keer weer leuk om te merken
hoeveel Leidse leden betrokken
zijn bij de afdeling. Het geeft mij
al een aantal jaren de energie om
secretaris van de afdeling te zijn.
Ik kijk uit naar de samenwerking
met de Leidse leden, en hoop u
komend jaar veel te zien op onze
activiteiten.

Mathijs van de Waardt:
Ik ben sinds 2010 penning
meester van de afdeling. In het

Sophie Heuves:
Binnen het bestuur ben ik
verantwoordelijk voor de
communicatie. Afgelopen jaar
hebben we de website vernieuwd,
een leuk project om op te pakken.
Ik werk als jurist bij het CAOP,
kenniscentrum voor
arbeidsverhoudingen in de
publieke sector. Wat ik leuk vind
aan de lokale politiek, is de
betrokkenheid met je directe
leefomgeving. Nieuwe projecten
en initiatieven maar ook
bezuinigingen bezie je vanuit een
ander daglicht. Het maakt wonen
in Leiden nog leuker.

Mees ten Hoven:
Ik ben geboren en getogen in
Leiden, maar studeer nu met veel
passie bestuurskunde in Den
Haag. Daarnaast heb ik nog een
jaar de lerarenopleiding
geschiedenis gevolgd aan de HvA.
Naast mijn studie zit ik op voetbal
en werk ik bij de Albert Heijn.
Ik kom niet uit een rood nest
maar mijn ouders hebben me
altijd meegegeven dat politiek
belangrijk is. Ik ben lid geworden
van de PvdA omdat haar idealen
aansluiten bij de dingen die ik
belangrijk vind: gelijkheid,
rechtvaardigheid en
duurzaamheid.
Naast de PvdA heb ik me
aangesloten bij de Jonge
Socialisten, onze afdeling is
levendig, groot en erg gezellig. De
ideale mix van activiteiten:
inhoudelijk erg sterk en ook
hartstikke gezellig, maakt het leuk
om naar die activiteiten toe te
gaan.
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Het gaat goed!

Door Gijs Holla

Foto: Jelte Liemburg

Wat is de tijd snel gegaan. Het
college zit alweer bijna één jaar. Ik
kijk er met tevredenheid op terug.
In het college gaat het goed, in de
gemeenteraad wordt goed
samengewerkt en in de eerste elf
maanden is er al een aantal
belangrijke punten uit ons
verkiezingsprogramma
gerealiseerd.

Sociaal beleid herstellen
Met name het weer opbouwen
van het sociale beleid na vier jaar
kil bezuinigen is snel gegaan. Het
grootste deel van de
bezuinigingen van het vorige
college zijn teruggedraaid. Maar
ook de nieuwe participatiewet
hebben we op een sociale manier
kunnen invoeren: niet gericht op
het doen van zo veel mogelijk
nutteloze klusjes, maar juist
gericht op het activeren van zo
veel mogelijk Leidenaren om mee
te doen in onze stad.

Daarnaast hebben we besloten
dat in Leiden beschut werk voor
mensen met een grote afstand tot
de arbeidsmarkt behouden blijft.
Veel gemeenten stoppen daarmee
omdat het relatief veel geld kost.
Wij gaan er bewust mee door. Wij
hebben er graag extra geld voor
over om deze mensen een nuttige
en goede dagbesteding te geven.

Aandacht voor de wijken
Waar ik ook erg mee in mijn
nopjes ben, is dat er het
afgelopen jaar veel meer
aandacht is gekomen voor de
wijken buiten de binnenstad.
Natuurlijk ben ook ik ontzettend
trots op onze historische
binnenstad, maar de balans was
de afgelopen jaren zoek. En die
balans hebben we afgelopen jaar
goed weten te herstellen.

Zo gaan we de komende jaren
flink investeren in de openbare
ruimte van het Noorderkwartier
en de Zeeheldenbuurt. En zijn we
eindelijk begonnen met
nadenken over de vergeten
wijken Meerburg en Prinsesse
buurt. Niet omdat het daar nu al
heel slecht gaat, maar je weet
gewoon dat we er over enkele
jaren mee aan de slag moeten.
Een goede en tijdige start is dan
het halve werk, en die gaat er nu
komen.

Recent heeft de fractie ook haar
visie gegeven op de toekomst van
de Leidse wijkwinkelcentra.
Daarmee is deze discussie goed
op de politieke kaart gezet. Dat is
belangrijk, omdat er tot nu toe
vooral aandacht was voor het
kernwinkelgebied. Maar gezien de
trend dat steeds meer ouderen
thuis blijven wonen is het van
groot belang dat er in elke buurt
goede voorzieningen zijn. Voor de
dagelijkse boodschappen, maar
ook voor de sociale cohesie van
een wijk. Daarom ben ik ook zo
blij dat komende maanden
eindelijk wordt begonnen met de
hoognodige opknapbeurt van het
wijkwinkelcentrum de
Stevensbloem in de Stevenshof.

Goede lijn vasthouden
Het is nu de kunst om de
komende tijd deze goede lijn vast
te houden. Dat zal niet
gemakkelijk zijn. Er komen enkele
pittige bezuinigen aan. Gelukkig
niet omdat we anders ons
huishoudboekje niet op orde
krijgen. Nee, dat doen we omdat
we dat geld ergens anders in
willen steken. Zo gaan we
bijvoorbeeld een zachte landing
voor de zorgtaken in de gemeente
organiseren – belangrijk, maar
ook kostbaar –, willen we
mogelijk mensen aan een baan
helpen en gaan we extra
investeren in de kenniseconomie
en sport en cultuurvoorzieningen
doen. Kortom, er is nog genoeg
te doen!

Foto: Jelte Liemburg

'Het herstel van
het sociale beleid
na vier jaar kil
bezuinigen is snel
gegaan.'
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Op 18 maart zijn er verkiezingen
voor de Eerste Kamer. Weliswaar
zijn dat indirecte verkiezingen,
omdat we dan formeel de leden
van Provinciale Staten kiezen die
op hun beurt de Eerste Kamer
kiezen, maar materieel zijn het
verkiezingen voor de Eerste
Kamer. Ook de Amerikaanse
president wordt niet rechtstreeks
gekozen, maar toch duiden we de
dag dat de kiesmannen en
–vrouwen worden gekozen aan
als de dag van de presidents
verkiezingen.
De Eerste Kamer wordt steeds
belangrijker, door de snel
wisselende kiezersgunst. Dus kan
het gebeuren dat in die Kamer
andere partijen een meerderheid
hebben dan in de Tweede Kamer,
en dan kan een kabinet niet
volstaan met steun in de Tweede
Kamer, maar moet er ook gekeken
worden naar de samenstelling
van de Eerste.
Daarom probeert men nu bij
wetsvoorstellen reeds in de
Tweede Kamer de steun te krijgen
van partijen die tezamen met de

coalitie ook een meerderheid in
de Eerste Kamer hebben. Bij het
eerste kabinetRutte betekende
dat achterbankgesprekken met de
SGP, bij het tweede kabinetRutte
werd onderhandeld met de
‘constructieve drie’: D66, CU en
SGP. Het zal bij de volgende
kabinetsformatie betekenen dat
het kabinet ook een meerderheid
in de Eerste Kamer moet hebben.
Het gevolg is dat de Eerste
Kamer als instituut aan belang
gewonnen heeft ten opzichte van
de Tweede Kamer, maar dat dat
niet geldt voor de fracties. Meer
dan vroeger worden fracties in de
Eerste Kamer geacht aan de
leiband te lopen van hun
partijgenoten in de Tweede
Kamer, anders hebben die deals
geen zin.

De Eerste Kamer is nu belangrijker dan de Tweede

Door Paul Bordewijk

'Op deze manier
worden de

verkiezingen voor
de Eerste Kamer
ook belangrijker
dan die voor de

Tweede.'

Kiezers realiseren zich dat er bij
de Statenverkiezingen meer op
het spel staat dan vroeger. In 2011
was de inzet of Rutte I nog wel
over een meerderheid in de
Eerste Kamer zou beschikken, en
dat leidde tot een opkomst van
56,0 procent, tegen 46,3 procent

vier jaar daarvoor. De steun voor
provinciale partijen nam juist af.
Ik verwacht deze keer nog een
hogere opkomst, en nog minder
stemmen op provinciale partijen.
Op deze manier worden de EK
verkiezingen ook belangrijker dan
die voor de Tweede Kamer. De
samenstelling van de Eerste
Kamer zal tot 2019 vast blijven
liggen, en dat betekent dat na de
volgende Tweede Kamer
verkiezingen geen kabinet
gevormd zal kunnen worden dat
naast een meerderheid in de
Tweede Kamer niet ook op een
meerderheid in de Eerste Kamer
kan rekenen. Als dat niet lukt, kun
je wel nieuwe verkiezingen
houden voor de Tweede Kamer,
maar niet voor de Eerste.
Elke partij kan daar last van
krijgen. Ik vind deze aantasting
van de rol van de Tweede Kamer
zeer verontrustend, en ik verbaas
mij dat niet alle partijen allang
hebben ingestemd met het
initiatief van de VVD om daarover
een staatscommissie aan het werk
te zetten.
De beste oplossing lijkt mij elke
keer wanneer er verkiezingen voor
de Tweede Kamer zijn diezelfde
dag ook verkiezingen voor
Provinciale Staten te houden. Er
blijft dan één kamer die de wetten
maakt en een die ze toetst, zoals
de Commissie Van de Roer dat in
1797 al voorstelde. Maar bij die
toetsing speelt dan de andere
politieke samenstelling van de
Eerste Kamer geen rol meer.



Stem op 18 maart PvdA, juist nu

Door Ron Hillebrand,
lijsttrekker Provinciale Statenverkiezingen

Op 18 maart gaat ongeveer de
helft van de kiesgerechtigden naar
de stembus. Waarom moet u
daarbij zijn?
De verkiezingsstrijd zal vooral
gaan over het regeringsbeleid. Dat
is niet zo vreemd. De verkie
zingsuitslag bepaalt de samen
stelling van de Eerste Kamer en
die zal grote gevolgen hebben
voor het leven van iedereen.

PvdA in de Eerste Kamer
Wij komen uit een zware crisis die
enorm hard is aangekomen. Het
was extra moeilijk om de weg
omhoog te vinden, omdat
noodzakelijke hervormingen veel
te lang waren uitgesteld. Door de
vergrijzing liepen de kosten van
de zorg zo hoog op dat de
betaalbaarheid in gevaar kwam.
En steeds vaker werd zorg
verleend met de stopwatch in de
hand. De menselijke maat was
verdwenen. De woningmarkt was
al jaren ontwricht, en op de
arbeidsmarkt werd de kloof
tussen mensen met en zonder
vaste baan steeds groter. De PvdA
nam de verantwoordelijkheid om
een uitweg uit de crisis te vinden
en de verzorgingsstaat houdbaar
te maken. Dat was pijnlijk, maar
werd niet eenzijdig afgewenteld
op mensen met lage inkomens,
zoals het kabinetRutte I deed.
Gelukkig klimmen we nu
langzaam uit het dal. Sinds
afgelopen zomer kwamen er
vijftigduizend nieuwe banen bij,
en ouderen met een klein
pensioen gaan er dit jaar tussen

de twee en vijfhonderd euro
netto op vooruit. Maar we zijn er
nog lang niet. De arbeidsmarkt
biedt nog lang niet iedereen een
eerlijke baan, en de gewenste
verandering van de zorg is nog
maar net begonnen.
Het is dus van groot belang dat
de PvdA genoeg steun krijgt om
de klus af te maken en Nederland
sterker en socialer te maken. Nu
het beter gaat, willen alle partijen
de economie stimuleren door de
belastingen te verlagen. Ik moet
er niet aan denken dat de
verdeling niet door Jeroen
Dijsselbloem wordt gedaan, maar
door een rechtse minister van
Financiën. De lerares, de
loodgieter en de bijstandsmoeder
komen er dan bekaaid vanaf.

PvdA in de provincie
In de provinciale politiek bestaan
in de kern dezelfde verschillen.
De huidige coalitie (VVDCDA
D66SP) heeft de afgelopen jaren
vooral rechts beleid gevoerd. Er
werd geld uitgegeven aan asfalt
en verder is er vooral gekort.
Ondanks de snel toenemende
werkloosheid werd door Zuid
Holland elk jaar 35 miljoen euro
op de bank gezet. Dat moet
anders. De PvdA blijft vechten om
het beschikbare geld te

investeren. In meer innovatieve
bedrijven, in versnelde aanleg van
natuur en in beter openbaar
vervoer.
De PvdA wil ook binnen vier jaar
het fietsparkeerprobleem bij
stations oplossen. In Zuid
Holland gaat ruim 40 procent van
de reizigers met de fiets naar het
station en zijn er 48.000
stallingplaatsen te weinig. De
provincie heeft geld om
fietsenstallingen te betalen en kan
gemeenten helpen om ze snel te
bouwen. Dat stimuleert de
bereikbaarheid en de economie.
De PvdA wil in ZuidHolland ook
zorgen voor eerlijk werk. Dat
begint door zelf meer arbeids
gehandicapten een baan te geven
dan is afgesproken. En door
schoonmakers, portiers en
kantinepersoneel in vaste dienst
te nemen Bedrijven waarmee de
provincie contracten sluit, moeten
ook voldoende arbeidsgehan
dicapten in dienst nemen.
Buitenlandse (onder)aannemers
moeten streng worden
gecontroleerd op contracten die
de Nederlandse CAO ontduiken.
Alleen zo zorgen we dat Europese
aanbesteding leidt tot
concurrentie op prijs en niet op
slechte arbeidsvoorwaarden.

Een sterke PvdA is nodig om te
zorgen voor een sterker en
socialer Nederland en Zuid
Holland, juist nu.

Facebook: PvdA ZuidHolland
Twitter: PvdAZH



Waterschapsverkiezingen op 18 maart: waar gáát het over?

Door Arie de Jong

Ook al zijn waterschappen de
oudste nog bestaande
bestuursvorm in Nederland, op
18 maart gaan we er toch iets
nieuws mee beleven. Iedereen
kan naar de stembus om een
stem uit te brengen en dat is
nooit eerder gebeurd. De PvdA
doet mee, net als VVD en CDA,
SGP en Partij van de Dieren.
Sommige partijen die je gewend
bent, doen juist niet mee, zoals
D66, GroenLinks en de SP. Dat
zegt niet alles, want er zijn ook
‘partijen’ die alleen bij het
waterschap meedoen, zoals
Water Natuurlijk en de Algemene
Waterschapspartij.
Leiden valt in het Hoogheem
raadschap Rijnland, dat voor een
deel in ZuidHolland en voor een
deel in NoordHolland ligt. In
Rijnland zijn 21 zetels te verdelen
over de partijen. Maar dat is niet
het totale verhaal. Op grond van
de wet zijn er ook negen zetels
voor belanghebbenden. Maar
liefst acht daarvan zijn voor
agrarische en andere bedrijven.
En dan is er ook nog één
gebonden zetel voor de
natuurorganisaties. Met acht
zetels vanuit bedrijven, is er in
het waterschapsbestuur altijd wel
een ‘rechtse’ meerderheid. Dat is
lastig voor progressieve partijen,
zoals de PvdA.

Er zijn verkiezingen om
vertegenwoordigers namens de
bevolking te kiezen. Elke inwoner
van Rijnland is een ‘ingeland’. De
mensen die worden gekozen (of

benoemd) zijn daarom
‘hoofdingelanden’. Die kiezen uit
hun midden een dagelijks
bestuur, met de ‘hoogheem
raden’ die een soort wethouders
zijn. De voorzitter, de dijkgraaf, is
benoemd door de regering en is
een soort burgemeester van het
waterschap.
Waarom heb je een democratisch
bestuur nodig? Nogal simpel:
omdat iedereen belasting moet
betalen om het waterschap zijn
werk te laten doen. Deze
waterschapsheffing wordt samen
met de gemeentelijke belasting
geïnd.

Wat doet een waterschap en wat
is daar politiek aan?
Waterschappen zijn voor de
bekende trits: de veiligheid tegen
het water (hou de zee en de
rivieren in toom), een goed
waterbeheer (op tijd water
afvoeren als het te veel regent, of
op tijd water inlaten als het een
droge periode is) en schoon
water (je moet niet ziek worden
als je in de Zijl gaat zwemmen).
Al dat werk kost geld en het is
een politieke keuze wie voor de
lasten moet opdraaien. De PvdA
heeft in de meeste
waterschappen, ook in Rijnland,
weten te bereiken dat voor arme
mensen dezelfde kwijtschelding
opgaat als bij gemeenten. Die
arme mensen hoeven dus geen
waterschapsbelasting te betalen.
Een andere politieke kwestie is
welke prioriteiten je afspreekt.
Vooral voor de investeringen in

het stedelijk gebied (zoals de
PvdA wil) of juist veel meer ten
gunste van de boeren (waar de
gebonden zetels op uit zijn).

Waterschappen zijn onze oudste
bestuursvorm en de manier van
doen heeft veel betekend voor
onze bestuurscultuur. Het
‘polderen’ is daar normaal,
proberen er samen uit te komen.
Vanuit de PvdA moet je dus
bestuurlijk handige mensen
neerzetten. Boven aan de lijst
staan Jeroen Haan (die zit er al
in), Thea Fierens (was ooit
Tweede Kamerlid en heeft een
stevige internationale loopbaan
gehad) en ik (ook al met veel
bestuurlijke ervaring). Als de
kiezer meehelpt, halen we weer 3
zetels (van de 21 die er te
verdelen zijn). Het zal er om
spannen, nu de partij niet erg
populair is. Als dat allemaal
gelukt is, vertel ik over een poosje
hoe het eraan toegaat.
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[…] Leiden is op zijn mooist
in zomergroen, in winterwit
of alles wat er tussen zit
vanaf de blauwe steen
tot aan de buitenwijken
Leiden is op zijn mooist
als zij is geveegd en gewassen
ontdaan van al haar krassen
en iedereen jaloers in haar
ogen wil kijken

Stadsdichter Jaap Montagne,
Biotopia, 2013

Ter voorbereiding van mijn
gesprek met Marleen Damen las
ik dit schitterende gedicht uit het
beleidsakkoord 20142018. Dit
gedicht is de poëtische weergave
van de concrete afspraak dat er
aandacht zou zijn voor diverse
leefbaarheidsprojecten in de
wijken. Marleen, onze eigen
wethouder financiën, sociale
zaken en wijken in het college
kreeg dit beleidspunt.
Nu zij zo’n half jaar aan de slag
is, zijn we nieuwsgierig of de
PvdA in de collegeonder
handelingen met de portefeuille
Wijken vooral gebakken lucht
heeft gekregen. Of kan Marleen
hier iets mee?

Nu maakt geld niet altijd gelukkig,
maar het is wel nodig voor
concrete resultaten. Gelukkig is er
door scherpe onderhandelingen
acht miljoen euro gereserveerd
voor de leefbaarheid in de wijken.
Marleen geeft aan dat zij in die
korte tijd nog niet al het geld in
concrete projecten heeft kunnen
omzetten.
Voor de Zeeheldenbuurt, waar op
initiatief van de bewoners al een
wijkvisie lag, is twee miljoen opzij
gezet en er liggen pakweg elf
concrete plannen op tafel,
variërend van een ommetje in de
wijk en een ontmoetingsruimte
tot meer groen. Vooral niet
vluchtig maar een blijvende
structurele bijdrage aan de wijk.

Voor de zomer behandelt de raad
de verdere uitwerking van de
wijkaanpak. Die gaat over het
vergroten van de betrokkenheid
van inwoners bij hun eigen straat
en wijk en er komt een regeling
om leefbaarheidsinitiatieven in de
wijken te stimuleren. Hiervoor is
een miljoen euro beschikbaar.

Noord en Meerburg
De twee andere wijken waar
Marleen extra aandacht aan wil
besteden, liggen in Noord en
Meerburg. In Noord is met
nieuwbouw al veel gebeurd.
Echter rondom de Prinsessen
buurt moeten de sociale
huurwoningen en de openbare
ruimte worden aangepakt. Op dit
moment is Marleen samen met
de Sleutels bezig met een

Interview met wethouder Marleen Damen
Veel aandacht voor de Leidse wijken

Door Marion van Dongen

wijkvisie voor deze wijk.
In Meerburg zijn actieve
bewoners zelf aan de slag gegaan
om de wijk aan te pakken. Nadat
het winkelcentrum dankzij de
PvdA al een impuls heeft
gekregen, is er nu aandacht voor
de rest van de wijk.
Marleen wil dit samen van
onderop aanpakken met de
bewoners en ondernemers in de
wijk, maar ook de sociale
partners in zorg en welzijn.
Kennis delen over de wijk, zodat
structurele investeringen goed
besteed zijn.

Zelf woont Marleen in de Mors.
Ze geeft aan dat het een
ontzettend leuke wijk is om in te
wonen. 'Heel gevarieerd, groen
en de kinderen kunnen in de
eigen buurt naar de basisschool.
En er is een bakker waar je op
zaterdagochtend achterom kunt
lopen om broodjes te halen.'

Marleen geeft aan dat het een
illusie is te denken dat je alleen
met betrokkenheid en participatie
tot mooie wijken kunt komen. Of
dat de gemeente zich kan
terugtrekken en dat het allemaal
gratis kan. Dus inzet maar ook
geld. En Marleen kennende
kunnen wij in 2015 de resterende
invulling van de acht miljoen
tegemoet zien. Na vier jaar is in
2018 in drie wijken de
leefbaarheid zichtbaar verbeterd
en de betrokkenheid van
inwoners bij hun eigen wijk
vergroot!
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Stichting Jongeren in Nood helpt Leidse zwerfjongeren
zoals het moet

Door Martijn Otten

Zelfverzekerd zat ze daar. PvdAlid
Roxanne Hiensch, voorzitter van
de stichting Jongeren in Nood.
Het was 5 februari en de
commissie Onderwijs en
Samenleving vergaderde op het
Stadhuis. Roxanne zat achter de
microfoon voor insprekers. Met
een betrokken verhaal wist ze de
hele commissie meteen te
interesseren en liet ze zien veel
verstand te hebben van de
zwerfjongerenproblematiek in
Leiden.

Waar politieke discussies over de
zorg vaak over structuren en
statistieken gaan, heeft Roxanne
het uitsluitend over mensen.
Roxannes stichting wil
zwerfjongeren persoonlijk bege
leiden en helpen om weer
onderdak en werk te vinden.
Het idee voor haar stichting
ontstond, zoals de meeste goede
ideeën, uit een gevoel van
rechtvaardigheid. Ze zag om zich
heen jongeren die op straat
moesten leven, en de bestaande
instanties konden veelal geen
uitkomst bieden. Juist doordat de
jongeren geen vaste slaapplaats
hadden, werd het ook lastiger om
aan een baan te komen of een
uitkering aan te vragen. Hierdoor
zag ze dat veel jongeren dieper in
de problemen kwamen, terwijl het
best mogelijk was geweest ze
verder te helpen. Hierop besloot
ze samen met Omar, die lange
tijd zelf dakloos was geweest, een
stichting te beginnen om die
jongeren verder te helpen. Dat

gebeurde eerst nog uit huis, maar
ze zijn ondertussen zo gegroeid
dat ze een klein kantoortje op de
Breestraat hebben.

Belangrijk netwerk
Haar doelen zijn helder. Allereerst
moet er voldoende opvang komen
voor zwerfjongeren. In een jaar
tijd hielp haar stichting al vijftig
jongeren en ze verwachten zelf
dat er rond de 300 Leidse
zwerfjongeren zijn. Omdat veel
van deze jongeren niet als
zwerfjongere 'geregistreerd' staan
is het voor raadsleden en
zorginstellingen lastig om in te
schatten wat er nodig is. Het
netwerk dat Jongeren in Nood
heeft opgebouwd, is daarom
goud waard. Jongeren voelen zich
welkom bij de stichting, omdat ze
niet worden behandeld als
'cliënten', maar als 'vrienden'.
Daarnaast merkt Roxanne op dat
de meeste instellingen met
standaardprocedures werken. Dat

werkt voor veel mensen wel,
maar niet voor de jongeren die
wat extra begeleiding nodig
hebben. Als een jongere elke
nacht weer moet zoeken waar hij
die nacht slaapt, moet je
bijvoorbeeld wat coulanter zijn
als hij of zij een paar keer te laat
komt. Jongeren in Nood springt
in dat gat: de jongeren die veel
verschillende problemen aan hun
hoofd hebben, behandelen zij
veel persoonlijker; ze motiveren
de jongeren en helpen hen met
het zoeken naar huisvesting of
met het aanvragen van een
uitkering.

Het persoonlijke verhaal
Als duoraadslid probeerde ik me
zelf ook al te verdiepen in de
situatie van zwerfjongeren in
Leiden – en het is ook een van
mijn prioriteiten voor de
komende jaren – maar ik merkte
dat het heel lastig is om daar een
goed beeld van te krijgen,
doordat er te weinig bekend is
over zwerfjongeren. Het
enthousiasme en de
betrokkenheid van Roxanne
motiveert mij heel erg, maar laat
ook zien hoe de zorg zou moeten
zijn. Als we niemand als cliënt
behandelen en juist kijken naar
ieders persoonlijke verhaal, dan
kun je die persoon goed
begeleiden en weer kansen
bieden. Stichting Jongeren in
Nood kan daar een belangrijke
schakel in vormen.

www.facebook.com/jongereninnood
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... was een jaar met ups en downs, maar in Leiden
werd vanuit een grote ambitie en passie gewerkt aan
een leefbare stad. Een stad waar iedereen moet
kunnen meedoen. Waar oog is voor mensen die dat
zetje in de rug nodig hebben en waar hard
opgetreden wordt tegen vandalisme en criminaliteit.
Een stad met een goede economische motor en met
een rijk cultureel leven. In die stad moest PvdA
Leiden tijdens twee verkiezingen proberen haar
achterban voor zich te winnen.

Gemeenteraadsverkiezingen

Gelukkig wisten we met de gemeenteraads
verkiezingen op 19 maart het verlies in Leiden te
beperken: we verloren 1 zetel en konden vanaf april
met 5 raadsleden aan het werk. Marleen Damen
werd PvdAwethouder. Ze kreeg de portefeuilles:
Financiën en Werk en inkomen en de Wijken. De
wijken zijn voor de PvdA het speerpunt.

Europese Verkiezingen

Op 22 mei waren de Europese verkiezingen,
waarvoor Paul Tang lijsttrekker was. De PvdA wist
het aangekondigde grote verlies te beperken, maar
de uitslag was toch teleurstellend.

Belteam en ledenbinding en -behoud

Op het gebied van ledenwerving en ledenbinding is
er veel moeite gestoken in het intensiveren van ons
contact met bestaande leden. In 2014 werd gestart
met het belteam, dat vanuit het kantoor van de FNV
aan de Rooseveltstraat zal werken. Daarnaast zijn we
druk bezig met het organiseren van afdelingsborrels,
politieke cafés en de landelijke 1mei viering, die in
2015 naar Leiden komt.

Algemene ledenvergaderingen

Direct na de coalitieonderhandelingen vond een ALV
plaats. Op 23 april gaven Gijs en Anne namens de
fractie tekst en uitleg over de gevoerde gesprekken
en het resultaat van hun onderhandelingen. Over het
algemeen was de ALV positief, en het coalitieakkoord

Het jaar 2014...

werd aangenomen door de afdeling. Op de ALV
maakte bovendien wethouder Marleen Damen
kennis met de aanwezige leden. Tijdens de ALV van
juni werd afscheid genomen van oudbestuursleden.
Marion Goedhart werd uitgebreid bedankt voor haar
jarenlange waardevolle inbreng als voorzitter van de
afdeling. Helma Baart is gemeenteraadslid
geworden en Josee Koning nam na twee jaar
eveneens afscheid. We zijn blij dat Josee bereid is
ook in 2015 bij te dragen aan de PG. Vervolgens
benoemde de afdeling het nieuwe bestuur, onder
voorzitterschap van Aloys van Rest. In december
ALV keurde de ALV het beleidsplan en de begroting
van dit nieuwe bestuur goed.

Politieke cafés

2014 stond met name in het teken van de
gemeenteraadsverkiezingen. In dat kader werd een
politieke bijeenkomst met Lodewijk Asscher
georganiseerd over (jeugd)werkloosheid. Ook werd
samen met de JS een debatavond georganiseerd met
de voorzitter van de landelijke JS, Bart van Bruggen
en met Eerste Kamerlid Adri Duivensteijn. Ook bij
de ledenvergaderingen werden politici uitgenodigd
om te spreken over een onderwerp. Op 11 december
organiseerden we op initiatief van de werkgroep
Samen samen met de FNV een themabijeenkomst
over de politieke vluchteling in Nederland. Het
politieke café met Achmed Aboutaleb is hier een
vervolg op.
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Welkom nieuwe leden!
Tussen 1 september 2014 en 14 februari 2015 werden onderstaande mensen lid van de afdeling Leiden. Van harte
welkom en graag tot ziens in de afdeling!

Daniel Arents, Rachid Maachou, Koen Giezeman, Tabitha Maat, Frederik van der Kruijs, G.M. van Houten, I.M.
Bisschop, Simon Brenkman, Pieter Barnhoorn, Omar El Amrani, Donovan Hiensch, Lai Lingyun, Lonneke Thomas,
Nikki Gommers, Sterre van Heemst.

Namens het bestuur,
Marc Newsome

Financiën

De PvdA Leiden heeft het verkiezingsjaar 2014
financieel goed afgesloten. De jaarlijkse en de
eenmalige fractiebijdrage in het kader van de
gemeenteraadsverkiezingen niet in ogenschouw
genomen, heeft de afdeling ongeveer quitte gedraaid.

Campagnes

Qua campagne werd 2014 vooral gekenmerkt door de
campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor
deze verkiezingen hebben we meer dan tien keer
gecanvast, waarbij de canvasactie met Diederik
Samsom het absolute hoogtepunt vormde met ruim
vijftig vrijwilligers. Nieuw was ook de aandacht voor
sociale media: het promoten van onze
Facebookberichten zorgde ervoor dat een groter
gedeelte van de Leidenaren op de hoogte was van
onze standpunten en acties. Een Valentijnsactie en
voetbalwedstrijden brachten de PvdA en onze
standpunten ook op een ludieke manier onder de
aandacht. De evaluatie leert dat er in tevredenheid
teruggekeken wordt op deze campagne, waaraan meer
dan honderd vrijwilligers hebben meegewerkt.

Contacten met Jonge Socialisten

Dit bestuur heeft zich tot doel gesteld de contacten
met de Jonge Socialisten te versterken. De nieuwe
voorzitter van de Jonge Socialisten Den HaagLeiden,

Samir Ahraui, heeft zich ook tot doel gesteld dit
contact meer te zoeken.
Dat werpt zijn vruchten af, er zijn bij onze
bijeenkomsten meer jongeren aanwezig. Daarnaast
zijn er verschillende activiteiten georganiseerd, waarin
de samenwerking is gezocht. Het eerdergenoemde
politieke café met Adri Duivesteijn en Bart van
Bruggen is daar een voorbeeld van.

Overige activiteiten

Het bestuur heeft geïnvesteerd in de afvaardiging van
de afdeling Leiden in het congres, bij de partijraad en
in de gewestelijke vergaderingen. De ALV heeft
daarnaast nieuwe afgevaardigden benoemd, zodat er
op die vergaderingen een goede vertegenwoordiging
vanuit Leiden is.
In het najaar startte een nieuw initiatief. Het bestuur
heeft toen de “denktank” geïntroduceerd.
Wij als bestuur geloven in de PvdA en zullen al het
mogelijke doen, om de PvdA op alle terreinen te
versterken.

Kijk voor een meer uitgebreid Jaarverslag op onze website.
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We moeten in ons zelf geloven

Mijn eerste column als voorzitter van de PvdA Leiden
wil ik besteden aan ons zelf, aan ons zelfvertrouwen.
De PvdA is van oudsher een grote volkspartij, met veel kennis en
ervaring en met leden die gepassioneerd werken voor de partij  van
vrijwilliger in de wijk tot 2e Kamer fractievoorzitter of minister. De
PvdA moet mee in een snel veranderende samenleving in een
versnippering van politieke stromingen. De veranderingen in onze
samenleving werken natuurlijk door naar de partij zelf.
Wij strijden als partij niet meer voor heel grote vrijheden en
basisrechten, zoals voor en na de oorlog. Nederland heeft zich
ontwikkeld tot een samenleving, die de beste zorg heeft (dit
ondanks al het gedoe als gevolg van de decentralisaties). We
hebben de gelukkigste kinderen ter wereld en we hebben een sterke
economie, gedreven op onze grote kennis en handelsgeest. De
PvdA heeft aan die samenleving, aan die verzorgingsstaat in het
verleden een grote bijdrage geleverd.
Maar de PvdA is nooit tevreden. Wij willen voor iedereen een
toekomst waarin men zich maximaal kan ontplooien. En dat moet
ook. Dat hoort bij ons en dat verwacht men van ons. De
werkloosheid is simpelweg te hoog. De ouderenzorg en
gehandicaptenzorg staan onder druk. Te veel mensen leven onder
de armoedegrens. Zorgen genoeg en dus prioriteiten genoeg voor
onze partij.
En dan komen we in een kabinet met de VVD, waarover al heel veel
is geschreven. Wij zijn niet doorgegaan met bestaand beleid, maar
hebben sinds tientallen jaren een hogere ambitie. Hervormingen en
daarmee geld besparen en kunnen inzetten voor nieuwe
noodzakelijke initiatieven.
En dat blijkt ondanks de minder sympathieke maatregelen onze
ministers,staatssecretarissen in Nederland zeer goed te worden
gewaardeerd. En dat beweren wij niet. Nee, dat is de mening van de
bevolking, onze doelgroep.
Ik ervaar ook in Leiden een gedreven wethouder, fractie en bestuur.
En ik zie andere leden die de mouwen opstropen om de PvdA te
helpen.Dan past het niet om onszelf tekort te doen en aan
zelfbeklag te doen. Nee, daarbij hoort gepaste trots. Geen
genoegzaamheid. Wij blijven een partij met een agenda. Wij streven
altijd verbeteringen na, omdat er nu eenmaal altijd mensen tussen
de wal en het schip vallen. Die moeten op kunnen rekenen en die
kunnen op ons rekenen.
Aloys van Rest, voorzitter PvdA Leiden, aloysenjosie@ziggo.nl

Uitnodiging voor de
Algemene Ledenver-
gadering, te houden
op woensdag 4 maart
2015

Plaats:

CaféRestaurant 'de Grote Beer' ,
Rembrandtstraat 27 te Leiden. 
Aanvang: 20.00 uur 
Zaal open: 19.45 uuru

Agenda:

1. Opening
2. Verslag ALV dd. 17 december 2014
3. Uit de fractie
4. Vaststelling Jaarverslag PvdA
Leiden 2014
5. Vaststelling Jaarrekening PvdA
Leiden 2014
6. Rondvraag
7. Sluiting van de vergadering 

Na afloop zal Roelof van Laar
spreken over eerlijk werk en over zijn
initiatief tegen kinderarbeid. Er is
volop gelegenheid om vragen te
stellen. 

Het Bestuur nodigt u van harte uit
na de vergadering samen bij te
praten onder het genot van een
drankje.
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Een seniorenmakelaar, wat is dat?

Door Josee Koning

Helma Baart is in de gemeenteraad woordvoerder
Stedelijke Ontwikkeling & Wonen. In januari stemde
de raad in met haar motie voor een
seniorenmakelaar in Leiden. ‘Ik heb grote moeite
met de manier waarop in Leiden woningen worden
toebedeeld’, legt Helma uit. ‘Naar mijn gevoel werkt
de woonruimteverdeling niet goed door gebrekkige
communicatie. Een groot manco is dat mensen die
willen verhuizen zich op de website van WoningNet
Holland Rijnland moeten inschrijven. Veel ouderen
kunnen niet goed met computers omgaan. En dat
geldt des te meer voor analfabeten en
laaggeletterden.
‘Baliemedewerkers van woningcorporaties helpen
huurders om een profiel aan te maken op de website.
Maar als er dan een woning wordt aangeboden,
moet een baliemedewerker maar net tijd hebben om
dat door te geven. En vaak moeten mensen snel
beslissen. Veel mensen schrikken daarvoor terug,
omdat ze niemand kennen die hen kan helpen
verhuizen.’

Bemiddelen

‘Daarom heb ik de motie voor de seniorenmakelaar
ingediend’, legt Helma uit. ’In Delft is de
seniorenmakelaar een succes. Ze heeft al veel
mensen die willen verhuizen geholpen – met de
inschrijving, het zoeken naar een ander huis, en met
de verhuizing zelf. Zo bevordert ze de doorstroming
van sociale huurwoningen in Delft. Ik ben blij dat we
nu ook in Leiden die mogelijkheid krijgen.’
Helma haast zich te zeggen dat ze oudere mensen
niet hun huis uit wil jagen. ‘Ik weet dat een huis veel
dierbare herinneringen oproept en wil mensen daar
echt niet van losscheuren. Maar ik hoor ook van
mensen dat ze blijven zitten, omdat ze domweg niet
weten hoe ze zouden kúnnen verhuizen naar een
woning op maat – een woning waarin ze langer
zelfstandig kunnen blijven wonen. Er zijn
interessante woonvormen waarin mensen zich
minder eenzaam voelen dan alleen in een

eengezinswoning. Bovendien kan de
seniorenmakelaar iemand in contact brengen met de
wijkverpleegkundige of met het sociale wijkteam.’

Geldkwestie?

Helma vertelt dat veel ouderen die zij spreekt wel
willen verhuizen, maar opzien tegen een hogere
huur. ‘Daarom zouden ook een
verhuiskostenregeling of huurgewenning
mogelijkheden moeten zijn. Momenteel overleg ik
met de SP over de betaalbaarheid van wonen; dit is
een volgende stap. De huren stijgen snel en
toepassing van huurharmonisatie is ook een zorg.
Bij de toewijzing van huurwoningen zou de
betaalbaarheid voorop moeten staan. Dit soort
onderwerpen kan wellicht ook in de
prestatieafspraken meegenomen worden.’
Toch is geld mogelijk niet de grootste, of de enige
drempel. Gerda van den Berg, directeurbestuurder
van de Sleutels, verwijst naar het experiment Kleiner
wonen met Korting van de drie Leidse
woningcorporaties waarbij mensen die bereid waren
naar een seniorenwoning te verhuizen hun huur
mochten meenemen. ‘Dat had echter 0,0 effect’,
vertelt zij.
Om die reden is de Sleutels nog niet overtuigd van
het nut van de seniorenmakelaar voor het
bevorderen van de doorstroming. Een bredere rol
voor de seniorenmakelaar vindt Gerda wel
aantrekkelijk: ‘We merken in onze contacten met
oudere huurders dat zij meer nodig hebben dan
alleen een woning. Denk bijvoorbeeld aan
gezelligheid of toezicht op medicijngebruik. Sinds de
decentralisaties weten professionals soms al amper
wat waar wordt aangeboden en hoe het aanbod is
georganiseerd. De website van de gemeente voorziet
er niet in. Dat kan en moet beter en de
seniorenmakelaar zou daar, eventueel samen met
Radius, een rol in kunnen spelen.’
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Jaarrekening PvdA Leiden voor 2014

Inkomsten Realisatie 2013 Begroting 2014 Realisatie 2014
8003  Contributie politici € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.000,00 1)
8006  Renteopbrengsten € 383,71 € 450,00 € 148,76
8011  Overige ontvangsten €  €  € 834,75
8100  Afdracht van Partijbureau € 10.773,00 € 10.462,50 € 9.917,59
Donaties € 2.977,64 € 1.500,00 € 144,03
Landelijk verkiezingsfonds €  € 6.000,00 € 6.270,20
Afboeken reservering GRverkiezingen €  € 14.000,00 € 14.385,20
Afboeken reservering Rooie Vrouwen €  €  € 253,26
Extra bijdrage fractie GRcampagne €  €  € 5.000,00
Bijdragen activiteitenfonds € 250,00 €  € 500,00
Inkomsten gezamenlijke activiteiten € 521,55 €  € 
Reservering regioactiviteiten €  € 750,00 €  2)
Totaal € 18.505,90 € 36.762,50 € 40.453,79

Uitgaven
4500  Drukkosten/mailings € 5.022,65 € 11.550,00 € 17.221,28 4)
4507  Vergaderkosten € 873,50 € 800,00 € 504,55
4509  Reiskosten € 65,40 €  € 
4514  Promotie/campagne € 3.693,52 € 4.750,00 € 9.237,21 4)
4516  Kantoorartikelen (papier/porti/etc.) € 475,45 € 3.200,00 € 1.742,78 3)
4517  Bankkosten € 27,82 € 62,50 € 45,99
4519  Webbeheer € 2.100,56 € 1.000,00 € 1.074,48
4602  Ledenraadpleging € 225,00 € 250,00 € 225,00
4650  Gez. activiteiten binnen PvdA € 2.189,32 € 10.350,00 € 2.083,61 4)
4651  Gez.activiteiten buiten de PvdA €  € 200,00 € 253,26 5)
4652  Thematische vergadering/

werkgroepen € 167,35 €  € 19,99
4700  Toevoeging overschot naar

Verkiezingsfonds € 3.665,33 € 3.600,00 € 8.045,64
Onvoorzien campagne €  € 1.000,00 € 

Totaal € 18.505,90 € 36.762,50 € 40.453,7

1) Het bestuur heeft besloten om een bedrag op basis van vijf fractieleden vast te stellen. Voor de wethouder hoeft de

stichting niet apart af te dragen.

2) Dit betrof een begrote onttrekking uit de regioreserve voor een regionale verkiezingsactiviteit. Deze heeft niet

plaatsgevonden.

3) Dit betreft eigenlijk bestuurskosten. Het boekhoudprogramma kent deze omschrijving niet.

4) De kosten voor de gemeenteraadscampagne zijn geboekt op 'drukkosten/mailings' en 'promotie/campagne'.

Begroot was ook de post 'activitieten binnen de PvdA'. Deze laatste is daardoor lager uitgevallen, terwijl de eerste twee

hoger uitgevallen zijn. De totale campagneuitgaven zijn niet boven het begrote bedrag uitgekomen.

5) Het bestuur heeft besloten de reservering Rooie Vrouwen te doneren aan Rosa Manus.
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Balans

Activa 2013 2014 Passiva 2013 2014
Geldmiddelen

Betaalrekeningen € 2.678 € 4.107 Openstaande rekeningen €  € 132
Spaarrekening ING € 31.532 € 23.500 Verkiezingsfonds € 14.385 € 8.046
Nog te ontvangen €  € 143 Algemene reserve € 12.238 € 12.238

Reservering website € 4.000 € 4.000
Reservering regioactiviteiten € 3.334 € 3.334
Reservering Rooie Vrouwen € 253 € -

Totaal € 34.210 € 27.750 Totaal € 34.210 € 27.750

Bart Werk, waterdrager in de Leidse PvdA (1930 – 2015)

Door Toan Hok Tan

In iedere organisatie of vereniging heb je mensen
die op de voorgrond treden, en mensen, die je zo
herkent als een waterdrager. Bart Werk was een
waterdrager in de Leidse PvdA, de ruggengraat van
wat eens de Leidse socialistische beweging was.

Mijn eerste kennismaking met de PvdA als 20jarige
actievoerder (1975/1976) was met het afdelings
bestuurslid wijkcommissarissen, Bart Werk. Hij
stond toen naast mij in een picketline van mensen,
die solidair waren aan de toenmalige bezetters van
de Grofsmederij. En sinds die tijd stond Bart Werk
naast mij tijdens acties van de Boycot Outspan
Actie, tegen de komst van de Nederlandse Volksunie
naar Leiden, of tegen de komst van Kruisraketten
naar Nederland, maar ook voor het huis van
toenmalig staatssecretaris Elske ter Veld. We
droegen dan vaak samen een PvdAvlag; hij ter
linkerzijde. En ja, Bart was links in de PvdA, kritisch
tegenover de partijelite en tegelijkertijd loyaal aan de
partij zonder er iets voor terug te vragen.
Eén keer per maand haalde ik samen met hem het
papier op voor het afdelingsblad van de Leidse
PvdA. Aan de Corellistraat hielp ik dan Bart en zijn
kinderen met het rapen en nieten van de
Partijgenoot aan de keukentafel. Vervolgens
verspreidde Bart de PG onder de

wijkcommissarissen, die hem allemaal kenden. Aan
die keukentafel werd altijd over politiek gesproken of
over Feyenoord, zijn lievelingsvoetbalclub. Geen
woorden, maar daden.
Naast de PvdA was Bart overal in Leiden actief, of
het nu ging om de speeltuinverenigingen of de
Grafische bond. Een aantal jaar geleden kwam ik
Bart en zijn maatje midden in de winter tegen in de
Kopermolen. Hij had als mantelzorger een bejaarde
vrouw opgezocht. Ook na zijn pensioen was hij nog
actief als mantelzorger.
Het verbaasde mij ook niet, dat hij de stadspenning
van burgemeester Postma kreeg en ereburger van
Leiden werd. En ook had het Hare Majesteit behaagd
hem lid van de orde van OranjeNassau te maken.
Bart, you never walk alone and you did it your way.

Een groot socialist is heengegaan, waterdrager Bart
Werk.



PvdA afdeling Leiden
Postbus 11315, 2301 EH Leiden
leiden@pvda.nl

Marleen Damen, wethouder Werk en Inkomen,
Wijken en Financiën, secretariaat 071516 50 37,
m.damen@leiden.nl

Wilt u meer betrokken raken bij de lokale politiek of
bij andere activiteiten van de PvdALeiden, neem
dan contact op met de werkgroep van uw interesse:

Jonge Socialisten Den Haag – Leiden
Voorzitter: Samir Ahraui,

samir@jsdenhaagleiden.nl
Secretaris: Thijs Kievit

thijs@jsdenhaagleiden.nl

Oude Socialisten
Hans van Dam, 071512 5853, h.v.dam@hccnet.nl

Kunst en Cultuur
Marisa Monsanto, marisa.monsanto@hetnet.nl

Ombudsteam
Christiaan van de Griend, 0637 27 81 26,
ombudsteam_leiden@leiden.pvda.nl

Ruimtelijke Ordening / Verkeer / Groen
Conny Broeyer, 071513 0580,
zierbroey@online.nl

Samen
Mees ten Hooven (tijdelijkvoorzitter),
0649127058, mees_ten_hooven@hotmail.com

Sport
Henny Keereweer, henny.keereweer@gmail.com

Zorg en Welzijn
Theo Roes, thhroes@casema.nl
06 493 20 864

PG (v/h De Partijgenoot, ledenblad PvdA Leiden)
Sophie Heuves, Sophie_heuves@hotmail.com
Josee Koning, josee@aglance.nl

© PvdA afdeling Leiden 2015
Overname van artikelen is uitsluitend toegestaan met
toestemming van de redactie en onder volledige
bronvermelding.

Druk: Mostert & van Onderen!

Bestuur
Aloys van Rest, Afdelingsvoorzitter

0638907491, aloysenjosie@ziggo.nl
Christiaan van de Griend, Vicevoorzitter

0623523019, christiaanvdg@hotmail.com
Marc Newsome, Secretaris

0617177859, msomenews@gmail.com
Mathijs van de Waardt, Penningmeester

0651471959, vandewaardt@gmail.com
Stefan Glasbergen, Ledenwerving & Ledenbinding

0628722802, stefanglasbergen@hotmail.com
Jelte Liemburg, Permanente Campagne

0622385669, jelteliemburg@gmail.com
Sophie Heuves, Communicatie

0641346487, Sophie_heuves@hotmail.com
Mees ten Hooven, Bestuurslid algemeen & JS

0649127058, mees_ten_hooven@hotmail.com

Fractie
Gijs Holla, Fractievoorzitter, 06295 24 267

gijsholla@gmail.com
Woordvoerder Bereikbaarheid
Wijkcontactpersoon: Binnenstad en Stationsgebied

Anna van den Boogaard, 06246 320 35
annavandenb@gmail.com
Woordvoerder Werk & Inkomen en Financiën
Wijkcontactpersoon: Stevenshof

Abdelhaq Jermoumi, 06419 72 545
abdeljerm@gmail.com
Woordvoerder Leefbaarheid, Veiligheid, Duurzaam
heid en Bestuur en Dienstverlening
Wijkcontactpersoon: Merenwijk en Slaaghwijk

Rald Schalkwijk, 06836 05 741
raldschalkwijk@gmail.com
Woordvoerder Zorg & Welzijn
Wijkcontactpersoon: Lage Mors, Hoge Mors en

Transvaal
Helma Baart, 06363 14 796

helmabaart@gmail.com
Woordvoerder Stedelijke Ontwikkeling & Wonen
Wijkcontactpersoon: De Kooi,

Noorderkwartier,Groenoord,
Maredijkbuurt

Martijn Otten, 06169 36 517
martijn.j.otten@gmail.com
Woordvoerder Onderwijs, Jeugd, Studenten en Sport
Wijkcontactpersoon: Boerhaavedistrict

Erica de Leeuw, 06453 04 031
ericadeleeuw@hotmail.com
Woordvoerder Cultuur, Recreatie en Economie
Wijkcontactpersoon: Zuidwest

Arjen Liemburg, 071516 70 21 & 06539 13 115
arjenliemburg@gmail.com
Woordvoerder Stedelijke Ontwikkeling
Wijkcontactpersoon: Roodenburgerdistrict




