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PvdA 

  
 
REDACTIE GOUDS ROOD 
 

Co Caljouw telefoon:  0182-510426 
 e-mail:  caljouw@planet.nl 
 

Nils van Teijlingen telefoon:  06-28400645 
 e-mail:  goudsroodkopij@hotmail.com 
 
 
AFDELING GOUDA ONLINE 
 

Website: www.pvdagouda.nl 
 
Facebook:              pvdagouda 
 
Twitter:      @pvdagouda 
 
 
SECRETARIAAT AFDELING GOUDA 
 

Mark Maijenburg  telefoon:  0182-756675 
 
 e-mail:   mark.pvdagouda@gmail.com 
    info@pvdagouda.nl 
 adres:  Vondelstraat 27 
    2802 NG Gouda 
 
 
UW KOPIJ VOOR GOUDS ROOD 
 

De volgende Gouds Rood verschijnt: medio maart 2015 
(in aanloop naar de ALV van   23 maart 2015 
De deadline voor uw kopij is:  23 februari 2015  
Kopij wordt louter geplaatst indien 
deze (bijtijds) verzonden is naar:  goudsroodkopij@hotmail.com 
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VAN DE VOORZITTER 

 
  
Door: Gerrit Schinkel  

voorzitter 
 
Het jaar 2014 loopt op zijn laatste benen en wanneer u dit leest staat de 
kerstboom bijna al weer op de Goudse Markt. Het afgelopen jaar stond 
voor een groot deel in het teken van de verkiezingen voor de nieuwe 
gemeenteraad. Verkiezingen die voor onze partij niet zo goed zijn 
verlopen, hoewel we de “schade” nog beperkt hebben weten te houden. 
En dat komt voor een groot gedeelte op het conto van de vele vrijwilligers 
die meegeholpen hebben volop campagne te voeren. Tijdens de ALV van 
15 december a.s. staat het bestuur uitgebreid stil bij deze verkiezingen. 
Een evaluatie van de hele gang van zaken rondom het verkiezingsproces. 
Het bestuur is van mening dat er veel goed is gegaan, maar dat er zeker 
punten zijn die voor verbetering aan aanmerking komen. Laten we er een 
levendige en constructieve discussie van maken. 
 
Het bestuur presenteert in deze editie van Gouds Rood ook het 
jaarwerkplan 2015. Zoals u kunt lezen kiest het bestuur als prioriteiten het 
vergroten van de betrokkenheid tussen bestuur, fractie, leden en 
geïnteresseerden in het gedachtegoed van de PvdA. We willen o.a. gaan 
werken aan de hand van inhoudelijke thema’s en het bestuur roept u op 
om tijdens de ALV te komen met ideeën en behoeftes. Neem gerust een 
introducé mee naar deze vergadering.   
 
Ook de nieuwe fractie heeft haar speerpunten voor de nieuwe 
raadsperiode gekozen en zal deze tijdens de ALV presenteren. 
 
En er staan weer nieuwe verkiezingen voor de deur. Het belang van de 
samenstelling van de Provinciale Staten hoef ik hier verder niet toe te 
lichten lijkt mij. De campagne is inmiddels al gestart en laten we met zijn 
allen proberen er een succes van te maken. 
 
Ik hoop u te verwelkomen op onze ALV op 15 december a.s. 
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UITNODIGING ALV 15 december 2014 

 
  
Uitnodiging voor Algemene Ledenvergadering PvdA afd eling Gouda 
 

Datum:  maandag 15 december 2014 
 

Plaats:  Café Résistance (te bereiken door tuin Ver zetsmuseum) 
 

Tijd:   20.00 uur 
 

Agenda: 
 
1. Opening. 

 
2. Mededelingen. 

 
3. Notulen ALV dd. 10 juni 2014. 

 
4. Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen (presentatie en discussie 

tijdens de vergadering) 
 

5. Fractieplan (presentatie fractievoorzitter) 
 

6. Begroting 2015 en jaarwerkplan bestuur 2015 
 

7. Congres 17 en 18 januari 2015 
 

8. Vertegenwoordiging gewest en congres 
 

9. Campagne Provinciale Staten en Waterschap 
 

10. Nieuwjaarsreceptie  
 

11. Rondvraag. 
 

12. Sluiting 
 
Neemt u gerust een introduce mee!  
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Notulen ALV 10 juni 2014 

 
  
Notulen Algemene Ledenvergadering 10 juni 2014 
Locatie: Speeltuinvereniging Korte Akkeren 
 
1. Opening  

• Aanwezig zijn 27 leden 
• Het bestuur heef 8 berichten van verhindering ontvangen.  
• De voorzitter heet iedereen welkom bij deze bijzondere ALV, welke 

speciaal is uitgeschreven vanwege het concept coalitieakkoord.  
• Omdat de penningmeester verlaat is, stelt de voorzitter voor om 

agendapunt 3 en 4 om te draaien. Hiermee gaat de ALV akkoord.  
 
2. Verslag ALV 24 maart 2014 

• Worden ongewijzigd vastgesteld 
 
4. Coalitieakkoord  
Rogier Tetteroo geeft een toelichting op het proces van de formatie.  
Op hoofdlijnen: 
- Rapport verkenner Jeene: voer gesprekken met  
- CU wilde niet praten met voorgestelde coalitiepartners (D66, PvdA, 

GL en VVD) 
- Poging van de rest GoPo/GBG, CU, Gouda 50+, SP, CDA, SGP en 

PvdD (18 zetels) 
- Was een niet werkbare coalitie, daarom daarna poging op initiatief 

van GoPo/GBG met D66, PvdA, VVD en GL.  
- Wij hadden niet de lead, die lag bij D66. Wij zijn niet meer de 

grootste partij. Dit betekent een andere positie in 
onderhandelingen, maar desondanks mogen we trots zijn op 
inhoudelijk resultaat. Afspraken die zijn gemaakt zijn best PvdA 
proof. 
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Speerpunten in voorliggend coalitieakkoord voor de PvdA zijn de volgende 
punten: 
- Zorg-gelden blijven voor de zorg.  
- Geen bezuinigingen op het armoede beleid 
- Instellen van een Kindfonds 
- Wijkgerichte aanpak in de zorg 

 
Na de toelichting van Rogier worden door de aanwezige leden diverse 
vragen gesteld. Voor het verslag zijn deze geordend in twee categorieën, 
vragen ten aanzien van het proces en ten aanzien van de inhoud van het 
akkoord.  
 
Vragen over het proces en voorgenomen samenwerking: 
- Is het CDA ook gevraagd om naast of in plaats van CU mee te 

spreken bij de 1e ronde? 
- In hoeverre is er vertrouwen in de stabiliteit van de voorgestelde 

coalitiepartners? 
- Welke punten hebben de coalitiepartners ‘ingeleverd’? 
- Is er ook gesproken over normalisering van de verhoudingen in de 

gemeenteraad? 
 
Over de inhouden worden vragen gesteld over de volgende onderwerpen: 
- Mate van eigen kracht en regie van inwoners 
- Het nieuwe winkelen 
- Regelvrije zone 
- Onderwijsaanbodkaart 
- Wijkteams  
- Multifunctioneel gebruik maatschappelijke accommodaties  
- Onderzoek toekomst van sport 
- Huurtarieven sport accommodaties 
- Integraal veiligheidsaanpak  

 
Na beantwoording van de vragen, wordt door de voorzitter overgegaan tot 
stemming. Het akkoord wordt aangenomen met 26 stemmen voor en 1 lid 
onthoudt zich van stemming.  
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3. Financieel Jaarverslag en verslag kascontrolecom missie 
Wilbert van de Griendt neemt namens de kascontrolecommissie het 
woord. Hij geeft aan dat de commissie een deugdelijke administratie van 
de financiën heeft aangetroffen, alle bonnen zijn terug te vinden.  
 
Wel merkt hij op dat landelijk momenteel een zeer omvangrijke checklist 
hanteert, vanwege het incident bij de afdeling in Amersfoort. De 
commissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen voor het 
boekjaar 2013.  
 
Met algemene stemmen wordt dit voorstel door de ALV overgenomen.  
 
5. Rondvraag  

• Gevraagd wordt naar het vervolgproces t.a.v. het vaststellen van het 
coalitieakkoord: 

o 10 juni alle partijen met ledendemocratie een ALV 
o 17 juni bespreken akkoord in de gemeenteraad 
o 18 juni bevragen wethouders kandidaten. 

• Max de Groot vraagt of er een evaluatie komt van de 
gemeenteraadsverkiezingen binnen de afdeling. Dit wordt 
toegezegd door het bestuur.  

 
6. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. 
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Herbestemming PWA-kazerne 

 
  
Door: Khalid Tatou  

raadslid 
 
Herbestemming Prins Willem –Alexander kazerne 
(PWA-kazerne)  
Woensdag 1 oktober hebben we een informerende raadsvergadering 
gehad over de herbestemming van de voormalige PWA-kazerne. Voor 
onze fractie was dit een hele goede vergadering. Het feit dat er zoveel 
bezoekers aanwezig waren geeft aan hoe belangrijk dit onderwerp is en 
dat het echt leeft onder de mensen. 

Het college is voornemens om mee te werken aan een ABC-constructie bij 
de aankoop van de PWA-kazerne. Wij steunen dit voornemen van het 
college. Waarom zou je iets aan de markt overlaten als je als gemeente 
invloed kan uitoefenen naar een geschikte Goudse herbestemming van de 
PWA-kazerne. We weten met een ABC constructie immers zeker dat het 
gaat om Goudse behoeften te lenigen. Daarbij heeft een ABC constructie 
als voordeel dat de gemeente voorwaarden kan stellen aan de afnemer. 
Zo kan de gemeente in samenspraak met de afnemer afspraken maken 
over verkeer en parkeerbeleid. Als we het aan de markt overlaten weten 
we dat niet zeker. We weten dan niet zeker of het verkocht gaat worden. 
Aan wie en wanneer. Als college en als gemeenteraad zijn wij er 
voorstander van om juist Gouda te verbeteren. En we zijn dan ook in die 
zin blij dat de voormalige PWA-kazerne een goede Goudse bestemming 
kan krijgen. 

Er zijn twee gegadigden voor de locatie namelijk; 

• Projectontwikkelaar Van Wijnen, met huisvesting voor de ARK (in 
combinatie met Gemiva) 

• De Goudse moskeeën die een islamitisch centrum willen 
realiseren. 
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De PvdA draagt beide initiatieven een warm hart toe. Met inachtneming 
dat de gemeente een wettelijke huisvestingsplicht uitsluitend heeft ten 
aanzien van de school de Ark. Het betreft hier 160 leerlingen. De PvdA 
heeft ook serieuze aandacht voor de huisvestingsproblematiek binnen de 
drie Goudse moskeeën. Ook zij zijn jaren op zoek naar een geschikter en 
groter locatie. Het betreft hier om een gemeenschap van 10% van de 
Goudse bevolking. 

Woensdag 1 oktober hebben wij kunnen constateren dat het initiatief Van 
Wijnen, waar de Ark onderdeel van is op dit moment nog geen 
eindbelegger hebben kunnen vinden. Dat is jammer. Des te meer omdat 
dit initiatief al een aantal jaren de tijd hebben gehad om een eindbelegger 
te kunnen vinden zoals uit de stukken blijkt. Tegelijkertijd stelt onze PvdA 
fractie vast dat de drie Goudse moskeeën het geld op rekening hebben 
om dit pand te kunnen aankopen. 

Wat zou het mooi zijn als beiden nader tot elkaar kunnen komen. Als de 
Ark samen met het islamitisch centrum in de voormalige kazerne 
gehuisvest wordt. Dit zouden wij het liefst zien. Lukt dit niet dan zouden 
wij de wethouder willen vragen om snel met een alternatief pand voor de 
Ark te komen. We hebben begrepen dat er al een aantal panden hiervoor 
beschikbaar zijn. Een daarvan wordt genoemd in de memo van de 
wethouder namelijk Aakwerf 46. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen 
zo snel mogelijk een goede huisvesting krijgen. 

Voorts zijn er serieuze zorgen van buurtbewoners die bang zijn voor 
verkeer- en parkeerproblemen bij het verkopen van deze locatie aan de 
drie Goudse moskeeën. Deze zorgen nemen we als PvdA serieus en 
verzoeken het college dan ook om dit verder samen op te pakken met de 
afnemer. Dit kan ook als de locatie verkocht wordt via een ABC-
constructie. Tevens verzoeken wij aan de partij aan wie de locatie verkocht 
zal worden om de buurtbewoners actief te betrekken bij hun plannen. 
Zaken in samenspraak te organiseren en een goede relatie op te bouwen 
met elkaar zoals een goede buur betaamt. 

Het college heeft inmiddels een principebesluit genomen. In dit besluit 
verzoekt het college aan alle partijen (Ark, Gemiva en de Goudse 
moskeeën) om samen een nieuw plan te ontwerpen waarbij alle drie 
gehuisvest worden op de voormalige PWA-kazerne. Alleen dan is het 
college bereidt om mee te werken aan een ABC-constructie. Indien één 
van de partijen zich terugtrekt, zal het college niet meewerken aan een 
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ABC-constructie. Gezien de verdeelde wensen en bedenkingen uit de 
raadsvergadering van 8 oktober, kunnen wij als PvdA fractie ons vinden in 
de opstelling van het college. Onze fractie heeft er ook alle vertrouwen in 
dat alle partijen er gezamenlijk uit zullen komen, temeer nu het college dit 
gehele proces coördineert. Wij wensen de drie partijen en het college heel 
veel succes hiermee.  

 
 
 

 

 
Fractieweekend / Fractieplan 2015 

  
Door: Peter den Boer 

raadslid 
 
Het inmiddels goed gebruik dat de nieuwe fractie in de periode na de 
verkiezingen een fractieweekend organiseert. Doel van zo'n weekend is 
het bepalen van speerpunten, bespreken van globale taakverdelingen en 
het nader leren kennen van elkaar, zeker ook door samen in een andere, 
ontspannen sfeer tijd met elkaar door te brengen. 
 

Ons fractieweekend vond plaats op 11 en 12 oktober na een goede en 
degelijke voorbereiding door Mark Maijenburg en Marion Suijker. Als 
locatie was gekozen voor het partijkantoor in Rotterdam, waar wij perfect 
zijn ontvangen door gastheer Hans van Oudheusden. Het partijkantoor in 
Rotterdam is gevestigd in een pand in de Willem Smalthof en dat is een 
zijstraat van de Goudse Rijweg, dus dat moest wel goed gaan. 
 

Voor de begeleiding van de eerste dag kregen we ondersteuning van 
Alphons Muurlink, oud-fractievoorzitter van de PvdA in Almere. 
Onderwerpen van discussie waren: persoonlijke drijfveren en motivatie, 
het ontdekken van groepsrollen en het zoeken naar samenwerking vanuit 
die individuele rollen. De tweede dag stond onder de uitstekende leiding 
van Mark Maijenburg in het teken van doelen en activiteiten. Uit deze 
doelen hebben we speerpunten gedefinieerd en acties en 
vervolgafspraken gemaakt. De uitkomst hiervan zal in de vorm van een 
fractieplan 2015 worden gepresenteerd in de ALV van 15 december 2014. 
 

Tussen de twee werkdagen zat ook nog wat tijd. Die tijd hebben we voor 
een groot deel met elkaar op een prettige wijze doorgebracht tijdens het 
tot ons nemen van het nodige eten en drinken. 
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Kaart 
 

  
Door: Co Caljouw 
 
Wie kent ze niet: de nijvere vroede vaderen en moederen die hun 
middelgrote stad tot en met klein dorp op de (wereld)kaart willen zetten? 
Die van onze grote steden hebben nog wel de drang maar hun 
gemeenten hebben die plaats reeds veroverd al doet ook hier de city-
marketing voortdurend voor nog meer haar uiterste best, met de 
allerhoogste zegen van het bedrijfsleven. 
 
Aan al die ambitieuze geestelijke voetafdrukken hebben we de soms 
monsterlijke, compleet lege, kantoorkolossen te danken; slechts 
gedeeltelijk gevulde bedrijventerreinen, meubelboulevards, winkelcentra, 
voor de sloop rijpe, lege woontorens en wat niet al meer. 
Terwijl je toch zou zeggen dat hun eerste en enige en duurzame plicht zou 
zijn beleid te voeren ten faveure van de plaatselijke burgerij die voldoende 
andere noden kent. 
 
Ook Gouda’s eerste burger en diens secondanten zijn niet vrij te pleiten 
van ambities die verder reiken dan het algemeen belang van hun 
stadgenoten. Neem bij voorbeeld de landelijke intocht van ons aller Goede 
Sint. Alsof we al niet jaarlijks een fraaie intocht kennen. Maar Gouda nu 
mogelijk zelfs op de wereldkaart met haar kaas- en wafelpieten, leidend in 
die precaire discussie over racisme en discriminatie. 
Wat mij betreft echter opererend op het randje van de waanzin! 
Maar er is nog zoveel meer. Neem bij voorbeeld het toerisme. Daartoe 
begeeft schrijver dezes zich eerst naar Amsterdam waar hij 
toevalligerwijze zich bevond ten tijde van het Amsterdam Dance Event 
(dat krijg je met al die aspiraties: dat je moerstaal niet goed genoeg meer 
is). Voorafgaand aan het massale gedreun en drugsgebruik bevond deze 
armzwaaiende meute zich in de historische binnenstad, ook het doel van 
mijn verblijf. Geen terras meer vrij, geen meter te lopen; ook staand een 
pilsje scoren voor rond acht ouderwetse pietermannen (niet die zwarte 
dus…). 
 
Terug naar de aloude kaasstad, die naar meer dan één miljoen toeristen 
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per jaar streeft. Voor wie dan wel? Niet voor deze Gouwenaar die op een 
zonnige donderdagochtend, voor verse groenten en vis op de 
warenmarkt, zijn kont letterlijk niet keren kon vanwege de niets 
voorstellende ambachtelijke kaasmarkt waarvoor men kennelijk toch een 
hele zwik vreemdelingen had kunnen strikken. 
Wel, denk ik dan, voor het horecawezen dat door die toeloop mij een 
terras ontzegt en, conform de toegenomen vraag, de prijzen nog maar 
eens opkrikt. Of vinden B en W een kopje koffie met een broodje kaas 
voor VEERTIEN gulden oud geld gangbaar? 
En dan bovendien te weten dat al die Marktkroegbazen mordicus tegen 
baatbelasting zijn en de hotels al hebben laten weten niet in te stemmen 
met toeristenbelasting. 
 
Gouda staat met al die fraaie monumenten al genoegzaam op mijn en 
veler kaart. Het wordt tijd dat B en W het daarbij laten, er is nog volop 
beleidsruimte op al die terreinen die voor de doorsnee Gouwenaar van het 
grootste belang zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wist u dat… 

  
- Wist u dat u via mijn.pvda.nl u uw eigen gegevens in de 

ledenadministratie actueel kunt houden? 
- Wist u dat u via mijn.pvda.nl u uw voorkeuren voor inhoudelijke 

berichtgeving vanuit de partij kunt aangeven? 
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De warenmarkt op de Nieuwehaven? 
Verrassende resultaten uit canvasactie!  

  
Door: Michiel Sikkes 

raadslid 
 
We hebben er zin: We willen als afdeling en als fractie meer de straat op 
en dat laten we zien. De afgelopen maanden zijn we met fractie en leden 
van onze afdeling de straat op gegaan om Gouwenaren te vragen wat zij 
van plannen van aanstaande plannen van de gemeente vinden. In dit 
bericht vertel ik over één van deze acties:  
Hoe kijken bewoners en winkeliers naar de warenmarkt op de 
Nieuwehaven? Het resultaat zal je wellicht verrassen. 
 
De aanleiding van deze actie was een besluit dat de gemeenteraad moest 
nemen. Dat besluit omvatte dat de markt verplaatst mocht worden voor de 
landelijke Sinterklaasintocht afgelopen 15 november. In het besluit werd 
door de wethouder onder andere de Nieuwehaven als alternatief genoemd 
om de warenmarkt te plaatsen. Wij wilden weten wat bewoners en 
winkeliers van dit alternatief vonden. 
 
De actie was snel opgezet: op dinsdag bespraken we dit idee in de 
fractievergadering en hadden we meteen al een clubje van vier bij elkaar 
om de zaterdag daarop de Nieuwehaven op te gaan. Op vrijdag schreef ik 
een begeleidende brief met 3 korte vragen om te gebruiken door de 
canvassers. In deze brief werd beknopt uitgelegd wat het besluit van de 
gemeenteraad zou betekenen voor de bewoners en winkeliers aan en 
rond de Nieuwehaven. Deze brief kon ik op de valreep laten printen bij de 
MultiCopy en het pak papier werd zaterdagochtend half 10 door de 
canvassers bij mij opgehaald. 
 
De reacties op de actie waren erg goed en zelfs een beetje verrassend! 
Siham Massrour en Guido Prinsenberg, één van de twee canvaskoppels 
werden zelfs nog “achterna gezeten” door een meneer die het heel goed 
vond dat “de PvdA” de buurt actief informeerde en over hun mening vroeg. 
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In totaal hebben we ongeveer 100 brieven verspreid, waarvan we 
ongeveer 50 mensen persoonlijk hebben gesproken en er nog ongeveer 
10 mailreacties waren. Daaruit bleek dat ongeveer 80% van deze 
bewoners positief is over een eenmalige uitwijking van de warenmarkt 
naar de Nieuwehaven. Ongeveer de helft daarvan vind het goed om het 

regelmatiger te doen. De zorgen zijn 
vooral over de rotzooi op straat, de 
viskraam voor de deur en de logistiek 
van parkeren en bloembakken 
verplaatsen. Winkeliers waren 50/50 
verdeeld. Sommige winkeliers zien het 
als een kans om meer klanten te 
krijgen, andere winkeliers zien 
parkeerproblemen en een blokkade 
van hun etalage. 
 

Uiteindelijk is er vanwege problemen met de praktische invulling door de 
wethouder niet voor gekozen om de warenmarkt naar de Nieuwehaven uit 
te laten wijken. Ik vond het erg interessant om te zien dat bewoners 
overwegend positief waren. Dit had ik in de eerste instantie niet verwacht. 
En ik was erg enthousiast over de positieve reacties op onze actie.  
 
De zorgen van bewoners en winkeliers hebben wij in de gemeenteraad 
meegegeven aan de wethouder Bergman. 
 
Wat de fractie betreft gaan we de komende jaren regelmatig van dit soort 
acties doen met als doel om te informeren en om meningen te vragen.  
 
Heel erg bedankt Siham Massrour, Guido Prinsenberg, Gerrit Schinkel en 
Klaas Bolt voor het meewerken in deze actie! 
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Gisteren, vandaag en morgen 

  
Door: Arie Slinger (november 2014) 
 
Wat is het volk en wat de bevolking? Het volk is de verzameling van alle 
burgers. De bevolking bestaat uit groepen die, afhankelijk van waar zij 
wonen of van hun belangen, anders denken, voelen en handelen. We 
maken niet voor niets een grove indeling van uitkeringsgerechtigden, 
werknemers (vroeger arbeiders), middenstand en de hogere groepen 
(koningshuis en de andere zeer rijken). 
Alleen uit deze grove indeling blijken, in het algemeen gesproken, grote 
verschillen in opvatting en belang van deze groepen. Niet alleen de 
politiek maakt keuzes, maar ook de bevolking. Grofweg na 2002 begint de 
grote teloorgang van de kiezers in de tot op dat tijdstip zogenoemde 
gevestigde partijen. Er treden grote verschillen op in de stembusuitslagen; 
denk aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart en de 
herindelingsverkiezingen in november. 
 
De PvdA is de partij die, ogenschijnlijk, in de grootste nood verkeert - 
verliezen van leden en kiezers - en dus rare sprongen maakt. Onze partij 
grijpt terug op oude denkbeelden en handelingen. De oude politiek van 
Kok is een gepasseerd station. Streven weliswaar naar werk, werk en nog 
eens werk, maar de publieke zaak opofferen aan de private belangen van 
het bedrijfsleven. De overheid wordt uitgekleed in het belang van het 
kapitaal door privatiseringen van bijvoorbeeld de NS en de PTT. VVD en 
D66 varen er wel bij. Ook de regelgeving valt uit in het voordeel van de 
werkgevers. De SER (Sociaal Economische Raad) wordt door de 
regeringen na 2002 niet meer serieus genomen.  
 
De vakcentrales en vakbonden staan in de hoek waar de klappen vallen: 
minder leden en minder invloed. Vaste contracten vallen weg en er komen 
tijdelijke banen (flexcontracten) en ZZPers. Jongeren organiseren zich 
minder; zij verliezen daardoor het zicht op het belang van sterke 
collectieve werknemersvertegenwoordiging bij bedrijf en overheid.  
 
De crisis die in 2008 inzette is nog niet voorbij: het aantal werklozen 
bedraagt nog ruim 8%. Voor allochtonen is dat percentage omstreeks 18. 
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De spanningen in de samenleving nemen toe. Ook de vrees voor 
vreemdelingen. Terecht of onterecht.  
We dachten steeds dat de geleidelijke ontwikkeling steeds omhoog zou 
gaan, maar de evolutie kan ook in een neerwaartse richting gaan. Een en 
ander heeft ook gevolgen voor enerzijds het toenemende nationalisme en 
anderzijds het afnemen van de belangstelling voor het buitenland en de 
Europese Unie. We moeten hoe dan ook op zoek gaan naar een balans 
tussen arbeid en kapitaal en tussen nationaal en internationaal. Wie denkt 
dat wij als natie onze eigen boontjes kunnen doppen temidden van de 
grote mogendheden, vergist zich schromelijk. 
 
Kunnen we de toekomst voorspellen? Technologisch misschien enigszins, 
politiek niet. Oorzaken en gevolgen kunnen we verklaren, de 
beweegredenen van anderen maken de zaak al moeilijker. Overgeleverd 
aan onvoorspelbare ongelukken en incidenten (MH17, Oekraine, Rusland, 
IS enz.) zijn we zoekende naar een, naar ik hoop, verstandige aanpak. 
 
Onze PvdA verkeert in zwaar weer. Deels door eigen en andermans 
schuld. De misrekening bij de coalitievorming met de VVD en een 
minderheid in de Eerste Kamer. Is er een oplossing voor alle 
gesignaleerde problemen? Wie het weet, mag het zeggen. Ik neem 
slechts het een en ander waar. Maar het hoofd koel houden is in ieder 
geval beter dan je over te leveren aan vooroordelen en emoties.  
Binnen de PvdA de onvermijdelijke rapporten, die de politieke situatie 
beoordelen: vaak doordacht gissen, maar toch missen. Wees, kortom, niet 
te bang voor morgen, want we weten nu niet wat de toekomst brengt. 
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Opgeleid 

  
Door: Co Caljouw 
 
De kloof tussen de zogenoemde hoog- en laagopgeleiden is, ondanks alle 
streven naar nivellering van vooral ook mijn partij (vdA), vrijwel 
onoverbrugbaar geworden. Het aloude lied “Als je voor een dubbeltje 
geboren bent dan word je nooit een kwartje” is in al zijn bittere schrilheid 
dan nu definitief bewaarheid, ook al behoort ons land inmiddels tot de 
welvarendste naties ter wereld en is de armoe van weleer verdwenen. 
 
De sociaaldemocratie heeft, om bij het begrip hoog- en laagopgeleid te 
blijven, vooral via het onderwijs geprobeerd opgemelde kloof te dichten 
door een grotere toegankelijkheid voor de gewone man/vrouw van het 
tegenwoordig zogeheten voortgezet en hoger onderwijs, zowel financieel 
als qua onderwijskundige toelatingseisen. 
 
Omdat de spreekwoordelijke witte boorden in hoger aanzien stonden (en 
dus ook meer verdienden) dan de overalldragenden werd bij voorbeeld 
het beroeps- en nijverheidsonderwijs, om het maar eens lelijk op te 
schrijven, veralgemeniseerd. De timmerman, zo was de redenering, moest 
later ook een keurige (en dus foutloze) brief kunnen schrijven. 
De middenschool, waarin ambachtsschool, huishoudschool alsook (m)ulo 
aanvankelijk opgingen en ook de handvaardigheid naast het cognitieve 
een plaats kreeg met als einddoel een universeel alom toegeruste mens 
ging echter al snel de vergetelheid in. 
Voor leerlingen met een lichamelijke dan wel geestelijke tekortkoming 
werden daarnaast allerlei specifieke opleidingen ingesteld. Inmiddels zijn 
die grotendeels weer opgegaan in het reguliere onderwijs. De (m)ulo, later 
mavo, verdween eveneens uit het onderwijsveld en kwam bij het vmbo, 
voortgezet middelbaar beroepsonderwijs. De vroegere middenschool, zo 
zou je kunnen zeggen. De hbs vond min of meer een plek in de havo en 
het atheneum, gymnasia en lycea behielden, zij het ook versoberd, hun 
plaats  
 
Bovenaan de pedagogische ladder raakten de deels nieuwe universiteiten 
en hogescholen overvol met studenten – voorheen een privilege voor de 
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welgestelden - alsook nieuwe (pret)opleidingen. Want ja, die moderne, 
complexe maatschappij, die vraagt me wat. Zo werd de oude 
normaalschool via de kweekschool pedagogische academie want de juf 
en mees in die nieuwe basisschool waren immers leraar geworden en 
daar komt heel wat voor kijken. 
 
Tot zover beschrijf ik hier een vroeger sociaaldemocratisch en zelfs 
gerealiseerd ideaal. Een voor allen toegankelijk onderwijsbestel op de 
route naar een samenleving zonder rang of stand. 
Maar desondanks nu die grote kloof, de bittere werkelijkheid van vandaag. 
Heel kort door de bocht gezegd: de academicus kan geen foutloze brief 
meer schrijven (40 fouten gemiddeld in een A-4-vel Nederlandse tekst) en 
de timmerman is verdwenen.  
 
Waar is het fout gegaan? Mijn jongste zoon met een leidinggevende 
functie in de kleinmetaal poogt naarstig maar tevergeefs op het 
Albedacollege (vmbo) in Rotterdam (aan fraaie namen ontbreekt het niet 
in ons onderwijs) werknemers te rekruteren voor de toekomst van zijn 
bedrijf. Hij treft er 16-, 17-jarigen aan druk in de weer met sommetjes uit 
groep 4 van het basisonderwijs. Geen benul van het metrieke stelsel 
(hoeveel millimeter in een centimeter) of van materialen, gereedschappen. 
En zo kunnen we lezen dat er 53 dodelijke koolmonoxideslachtoffers zijn 
door het foutief instellen of nazien/repareren van gasketels. We hebben 
het ambacht afgeschaft.   
Gebrekkige kennis/kunde, geachte mijnheer van dit geschrift. Onvoldoend 
opgeleide jongeren in onze zorg met vaak desastreuze gevolgen. 
Hoogopgeleide specialisten die in toenemende mate onbekwaam onze 
ziekenhuizen bevolken. 
 
Genoemde zoon ervoer in de Goudse scholengemeenschap Leo Vroman 
bij een introductiedag voor mijn jongste kleinzoon dat kinderen nog maar 
20 minuten les krijgen want langer kan hun aandacht niet vastgehouden 
worden. Daarna hebben ze een uitloop (zoals kippen) elders. 
 
Wijlen mijn moeder die met “slechts” lagere school foutloze brieven kon 
schrijven (in een prachtig handschrift), topografisch en geschiedkundig 
onderlegd was op een niveau dat je nu alleen nog treft bij oude academici, 
een zangrepertoire had van wel honderd liederen, talloze gedichten van 
Gezelle en De Genestet alsook anderen “in het hoofd” had en daarnaast 
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ook nog kon breien, borduren, naaien, verstellen, haken, stoppen, koken 
en wat niet al. 
 
Die basis voedde haar latere leeshonger en belangstelling voor theater, 
beeldende kunst, antiek, muziek. Waar zijn we met al die beste 
bedoelingen in de fout gegaan? Staan het (te lage?) niveau en de inhoud 
van ons onderwijs een werkelijke ontplooiing van onze jeugd niet zwaar in 
de weg? 
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Jaarwerkplan 2015 PvdA Gouda 

  
In dit werkplan wordt in het kort geschetst welke activiteiten het 
afdelingsbestuur in 2015 wil organiseren. In 2014 lag de hoofdfocus vooral 
op de gemeentelijke verkiezingen en de coalitieonderhandelingen. 
Hierdoor is veel tijd en energie gaan zitten in het eerste half jaar en is het 
in de tweede helft van het jaar niet gelukt om alle activiteiten uit het 
werkplan 2014 uit te voeren.  
 
Voor 2015 heeft het bestuur gekozen voor 2 prioriteiten, namelijk: 
 

1. Vergroten betrokkenheid tussen PvdA-geïnteresseerden, PvdA-
leden, PvdA-fractie en het afdelingsbestuur.  

2. Vergroten ledenbestand PvdA Gouda. 
 
Om concreet invulling te geven aan bovengenoemde tweetal 
doelstellingen zijn activiteiten voor 2015 benoemd, welke in onderstaande 
tabel zijn weergegeven en achtereenvolgens worden toegelicht. 
 
Doel: vergroten interactie  Doel: vergroten ledenbestand  
1. Inhoudelijke 
themabijeenkomst(en) 

5. ……… 

2. ALV’s 6. (her)Ontdek PvdA Gouda 
3. Nieuwjaarsreceptie  
4. 1-mei viering  
Overige activiteiten  
7. Campagne verkiezingen 
8. Gouds Rood 
9. Website 
10. Regionale samenwerking 
 
 
ten behoeve van het doel ‘Vergroten interactie’ 
 
1. Inhoudelijke themabijeenkomst(en)  

Vanuit de halen en breng gedachte wil het bestuur in 2015 minimaal 2 
inhoudelijke themabijeenkomsten organiseren in samenwerking met 
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de fractie. Aan deze bijeenkomst nemen leden en niet leden deel met 
interesse in het thema. Enerzijds ontvangen de aanwezigen informatie 
over het thema van een spreker, fractie- of bestuurslid. Anderzijds 
wordt ruimschoots de gelegenheid gegeven om overwegingen, 
suggesties, innovaties, knelpunten mee te geven aan de fractie en/of 
het bestuur.  
 
Graag vernemen wij tijdens de ALV van 15 december uw behoeftes 
m.b.t. inhoudelijke thema’s. 

 
2. Algemene ledenvergaderingen  

In 2015 organiseert het bestuur minimaal 4 ALV’s in het vertrouwde 
café Résitance: 

• 23 maart, 20:00 uur, verantwoording bestuur over 2014 
• 29 juni, 20:00 uur, n.t.b. 
• 29 september, 20:00 uur, n.t.b. 
• 14 december, 20:00 uur, jaarwerkplan en begroting 2016 

 
De 2 ALV’s zonder thema worden ingevuld aan de hand van de 
gemeentelijk, provinciaal en/of landelijke actualiteit. De intentie is wel 
om de ALV’s interactief, halend en brengend te laten zijn naast de 
statutair verplichte onderwerpen.  
 
In bijzondere gevallen kan door het bestuur (of leden) besloten worden 
een extra ledenvergadering uit te schrijven.  

 
3. Nieuwjaarsreceptie (10 januari 2015, 15:00 – 17:00 uur, café 

Résistance) 
Zaterdag 10 januari 2015 is de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, waarbij 
uiteraard de beroemde PvdA-quiz niet ontbreekt. 

 
4. 1-mei viering   

Jaarlijkse viering van de Dag van de Arbeid met een thema en een 
gastspreker. En het rondbrengen van rozen naar onze 65+ leden. 

 
ten behoeve van het doel ‘Vergroten ledenbestand’ 
 
5. …………… 

Naast bovengenoemde activiteit t.b.v. ledenwerving heeft het bestuur 
financieel ruimte gecreëerd om initiatieven van huidige leden te 
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ondersteunen. Tijdens de ALV op 15 december zal een brainstorm 
gehouden worden om aan nieuwe, innovatieve ideeën te komen. Uw 
input is van harte welkom!  
 

6. (her)Ontdek PvdA Gouda 
Een keer paar jaar organiseert het bestuur een bijeenkomst voor 
nieuwe leden. Tijdens deze bijeenkomst zijn bestuursleden, 
fractieleden en wethouder van de partij aanwezig om uitleg te geven 
over de activiteiten van onze partij. Doel van deze bijeenkomsten is 
tevens om de nieuwe leden te bewegen actief te worden in de 
afdeling. Onder de noemer ‘(her)Ontdek PvdA Gouda’ staat deze 
bijeenkomst ook open voor ‘slapende leden’ en geïnteresseerden in de 
PvdA. 

 
Overige activiteiten 
 
7. Campagne verkiezingen 

In 2015 zijn de verkiezingen voor de provinciale staten en de 
waterschappen op 18 maart. Hiervoor wordt uiteraard campagne 
gevoerd. De activiteiten worden gepland in samenspraak met het 
gewest en het landelijk bureau. Centraal hierin zal het zichtbaar 
aanwezig zijn in de stad/wijken staan.  

 
8. Gouds Rood  

In 2015 zal Gouds Rood 4 maal verschijnen in de aanloop naar de 
verschillende ALV’s.  

 
9. Website 

Onze website die eind 2013 is vernieuwd wordt onderhouden en 
aangevuld met actuele informatie over  Het bestuur wil in 2014 
investeren in de kwaliteit van onze website. 

 
10. Regionale samenwerking 

Met de besturen van omringende afdelingen wordt contacten 
onderhouden. Met name is dit gericht op mogelijke activiteiten die we 
als afdeling Gouda voor deze afdelingen (mede) organiseren. Denkt u 
hierbij voornamelijk aan inhoudelijke bijeenkomsten en de 1-mei 
viering. Bijkomstigheid is dat deze activiteiten mogelijk mede 
gefinancierd kunnen worden vanuit het gewest.  
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In bovenstaand overzicht mist u mogelijk enkele vertrouwde activiteiten. 
Dit komt voort uit een herbezinning op de activiteiten in het ligt van de 2 
doelstellingen voor 2015. In deze ‘schouw’ heeft het bestuur gekeken naar 
enerzijds de tijdsinvestering van vrijwilligers in relatie tot de effecten. 
Anderzijds is gekeken of de activiteit bijdraagt aan de prioriteiten die het 
bestuur voorstaan in 2015. Het inzicht dat hieruit is ontstaan dat: 
 

A. De politiek cafés niet voldoende bijdragen aan de prioriteiten. Het 
aantal bezoekers liep steeds verder terug, het laatste café trok 
ongeveer 25 personen waarvan een groot gedeelte fractie- of 
bestuursleden. 

B. De scoutingscommissie nauwelijks effectief is kunnen worden in 
het vinden en actief maken van leden, dit ondanks de 
tijdsinvestering en goede bedoelingen van de commissieleden ten 
spijt.  

C. De jaarlijkse vrijwilligersactiviteit weinig publiciteit oplevert en 
relatief een groot beslag legt op het actieve kader.  

D. Het niet gelukt is om het ombudsteam in 2014 verder vorm en 
(personele) invulling te geven naast een aanspreekpunt binnen de 
fractie en het bestuur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De coördinatie van de activiteiten ligt bij het bestuur, maar kan haar 
doelstellingen niet bereiken zonder uw (actieve) bijdrage.  
Heeft u een idee om nieuwe leden te werven, wilt u een themabijeenkomst 
organiseren, etc.? Wij horen graag van u.  
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Ervaringen van een nieuw raadslid 

  
Door: Siham Massrour 

raadslid 
 
Beste lezer, ik ben Siham Massrour en ik ben spiksplinternieuw raadslid 
sinds maart 2014. Na een hectische, maar vooral ook leuke campagnetijd 
achter de rug te hebben gehad, mocht ik dan eindelijk beginnen.  
 
Als jongste raadslid begon ik vol goede moed aan dit nieuwe avontuur. Ik 
kreeg meteen genoeg te doen. Bijeenkomst, trainingen en vergaderingen, 
het hoorde er allemaal bij. Gelukkig maar, het was namelijk allemaal 

nieuw voor mij. Ik heb veel geleerd tijdens 
deze trainingen. Ook de bijeenkomsten 
waren erg interessant. Er kwamen 
verschillende sprekers en organisaties 
langs met wie je als gemeente te maken 
krijgt. Zo krijg je een goed beeld van hoe 
alles werkt en met wie je te maken hebt.  
 
Na de verkiezingen werd het nieuwe 
college gevormd. Dit duurde wat langer 
dan gebruikelijk. Na het zomerreces was 
alles gelukkig rond en hebben wij zelf ook 
een wethouder mogen installeren. Vanaf 

dat moment begon het echt voor mij.  
Mijn kerntaken liggen vooral op het gebied van het sociaal domein en 
welzijn. Dit is een groot deel van de gemeentelijke taken. Momenteel 
belangrijk in verband met de decentralisaties van de zorg. Ik ben blij met 
dit onderwerp omdat dit één van de fundamenten van de PvdA is. Wij 
zullen er alles aan doen om dit zo goed en zo sociaal mogelijk te maken. 
Gelukkig hoef ik dit niet alleen te doen. Ik heb Marion Suijker als mijn 
coach. Ik ben hier erg blij mee.  
 
Tot zover mijn ervaringen tot nu toe. Ik ben druk bezig met mijn eigen weg 
in de politieke arena te vinden. Ik vertrouw erop zo snel mogelijk alles 
goed onder de knie te hebben.  
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AGENDA 

  
 

2014 
11 december  20:00  Bestuursvergadering n.t.b. 
15 december  20:00 ALV - Jaarwerkplan en 

begroting 2015 
Café Résistance 

2015 
  8 januari 20:00 Bestuursvergadering n.t.b. 
10 januari  15:00 Nieuwjaarsreceptie Café Résistance 
12 februari  20:00 Bestuursvergadering n.t.b. 
12 maart  20:00 Bestuursvergadering n.t.b. 
23 maart  20:00 ALV - Verantwoording 

bestuur over 2014 
Café Résistance 

  9 april  20:00 Bestuursvergadering  
  1 mei  20:00 1-mei viering Café Résistance 
11 juni  20:00 Bestuursvergadering n.t.b. 
29 juni  20:00 ALV 

 
Café Résistance 

  9 juli  20:00 Bestuursvergadering n.t.b. 
13 augustus  20:00 Bestuursvergadering n.t.b. 
  3 september  20:00 (her)Ontdek PvdA Gouda Huis van de Stad 
10 september  20:00 Bestuursvergadering n.t.b. 
29 september  20:00 ALV 

 
Café Résistance 

  8 oktober  20:00 Bestuursvergadering n.t.b. 
12 november  20:00 Bestuursvergadering n.t.b. 
10 december  20:00 Bestuursvergadering n.t.b. 
14 december  20:00 ALV - Jaarwerkplan en 

begroting 2016 
Café Résistance 

 
 
Nog te plannen activiteiten: 

- Thema-/Inhoudelijke bijeenkomsten (2x) 
- Zichtbaarheidsacties (i.s.m. de fractie) 
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TELEFOONNUMMERS 
 

AFDELINGSBESTUUR       Tel. 
Gerrit Schinkel voorzitter      531229 
Mark Maijenburg secretaris     756675 
Ronald Greven penningmeester    
Nils van Teijlingen Gouds Rood        06-19030683 
Mayke Nieuwenhuis  
 
WETHOUDER 
Rogier Tetteroo          06-42200196  
 
RAADSFRACTIE  
Marion Suijker fractieleider     534553 
Khalid Tatou vice-fractieleider      
Peter den Boer penningmeester     511084 
Michiel Sikkes fractiesecretaris       06-13305542 
Siham Massrour 
Hein Pierhagen burgerraadslid 
 
OVERIGE PVDA-CONTACTPERSONEN IN GOUDA  
Monique Flux  Binnenstad      752969 
Bep Rijsbergen De Korte Akkeren/Weidebloemkwartier  06-43410070 
Will Oosterom Gouda-Noord    515617 
Gerrit Schinkel Plaswijck      531229 
Wim Sonnemans Achterwillens     516340 
Cok van de Graaf  Oosterwei     582009 
Frank van der Knaap Kadenbuurt/Kort Haarlem/Stolwijkersluis 523095 
Gerard Struijk Goverwelle     586041 
José van Eijkelenburg Bloemendaal     513220 
 
STATENLEDEN  ZUID - HOLLAND 
Siebe Keulen          06-33724433 
          06-13305542 
VERSPREIDING  GOUDS  ROOD 
José van Eijkelenburg (Coördinator en Noord)   513220 
Hennie Noorlander (Binnenstad)     524655 
Joop van de Wel (Bloemendaal-Oost)    532456 
Riet Kalden (Bloemendaal-West)    537745 
Peter Schekkerman (Oost)     522182 
Gerrit Schinkel (Korte Akkeren en Goverwelle)  531229 
 

Heeft u aanvullingen of wijzigingen? Mail naar: goudsroodkopij@hotmail.com 


