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PvdA 

  
 
REDACTIE GOUDS ROOD 
 

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

Marjan Arenoe telefoon:  06-15556087 
 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: begin december 2015 
in aanloop naar de ALV van:   14 december 2015 
De deadline voor uw kopij is:  14 november 2015 
Kopij kan louter geplaatst worden indien 
deze (bijtijds) verzonden is naar:  goudsroodkopij@hotmail.com 
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VAN DE VOORZITTER 
 

  
Door: Gerrit Schinkel 

voorzitter 
 
De vakantie zit er voor de meesten van ons weer op. Hopelijk hebben 
jullie allemaal een fijne vakantie gehad en kunnen we er weer met frisse 
moed tegenaan.  
 
Alles komt zo langzamerhand weer op gang. De gemeenteraad is uit haar 
zomerreces ontwaakt en tijdens de ALV zal de fractie uit de doeken doen 
wat ons in de 2e helft van 2015 staat te wachten.   
Het afdelingsbestuur gaat na een zomerstop ook weer verder met de 
bestuurlijke activiteiten. 
 
De ALV van 29 september zal voor het grootste gedeelte in het teken 
staan van de concept resolutie “Over wat van waarde is”. Een werkgroep 
o.l.v. Sander van Alten en Herman Klein is hiermee enthousiast aan de 
slag gegaan. 
 
Ik hoop u op 29 september a.s. te kunnen verwelkomen op onze ALV.  
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UITNODIGING ALV 29 september 2015 
 

  

 
 
Datum 

 
 
Dinsdag 29 september 2015 

Plaats Café Résistance (te bereiken via 
de tuin van het Verzetsmuseum) 

Tijd 

 
20 uur 

  
 
AGENDA 
 
 
1. Opening. 
 
 
2. Mededelingen. 
  
 
3. Notulen ALV dd. 29 juni 2015. 
 
 
4. Discussie concept resolutie “Over wat van waarde is”. 

  
  

5. Nieuws uit de fractie. 
  
  

6. Nieuws van het gewest. 
 

 
7. Rondvraag. 
 
 
8. Sluiting 
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Vluchtelingen 

  
Door: Co Caljouw 
 
Nederland is door de eeuwen heen altijd een toevluchtsoord geweest 

voor mensen wier leven gevaar liep of die de rattige armoede in hun 

land van oorsprong wilden inruilen voor een beter bestaan.  

Zo maar wat voorbeelden: Vlamingen die na de contra-reformatie onze 

kant opkwamen; joden uit Spanje en Portugal, door de katholieke kerk 

vervolgd. Later de Hugenoten, ook al om hun geloof naar onze contreien 

getrokken. Maar liefst ruim één miljoen zuiderburen tijdens de Eerste 

Wereldoorlog (overigens wel weer teruggekeerd); na die oorlog gevolgd 

door vele tienduizenden jonge Duitse vrouwen die hier werk en wellicht 

ook een man zochten omdat miljoenen mannelijke leeftijdgenoten in de 

talloze westelijke alsook oostelijke knekeloorden, veelal naamloos, voor 

hun vaderland te ruste waren gelegd. 

Na onze eigen grote oorlog kwamen er honderdduizenden repatrianten uit 

“de Oost”, veel later gevolgd door ook al honderdduizenden Surinamers, 

mensen die weliswaar Nederland als (voormalig) moederland kenden 

maar toch veel liever ver van het koude kikkerlandje waren gebleven. 

Beide stromen uit ons voormalig koloniaal imperium kwamen bovendien in 

een tijd dat de woningnood nog schrikbarend hoog was. 

Gastarbeiders vormen de volgende categorie nieuwkomers: na de 

Spanjaarden, Portugezen en Italianen die veelal naar hun geboortegrond 

weerkeerden kwamen vooral Marokkanen en Turken in aanzienlijke 

aantallen onze economie versterken. Toen zij niet terugkeerden maar met 

hun familie blijvend in ons land werden herenigd, aangevuld met 

incidentele groepen vluchtelingen zoals Tamils en Eritreërs alsook 

werkzoekende Polen en andere Oost-Europeanen, rezen er bij vele 

oorspronkelijke (hoewel…) Nederlanders, ook zij die vaak op onze partij 

stemden, in toenemende mate vragen. 
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Als in onze grootste steden vrijwel de helft van de ingezetenen van 

oorsprong buiten onze landsgrenzen komt met allerlei sociale en andere 

maatschappelijke problemen tot gevolg mag er best, ook binnen de Partij 

van de Arbeid, krachtig over een: en hoe verder worden nagedacht en 

gesproken. Ook al maken we onderscheid tussen de ware vluchteling en 

de “gelukszoeker”. Want wat er nu op Europa afkomt, dus ook voor ons 

land uitermate actueel, is van buitenproportionele omvang. En daar 

kunnen we niet louter onze zuidelijke Uniegenoten voor laten opdraaien. 

Die immense toestroom van vluchtelingen uit al die midden-oostelijke en 

Afrikaanse oorlogslanden zal moeten worden opgevangen. Ook al betreft 

het hier mensen die reis en overtocht, veelal in gammele bootjes, aan 

gewetenloze smokkelaars konden betalen. De ware paupers zijn hier dus 

niet eens aan bod. 

Hoe dit zij, Nederland zal een menselijk doch ook praktisch nuchter en 

resoluut standpunt dienen in te nemen, gevolgd door de lokale politiek. 

Zoals met de zorg krijgt ook Gouda in toenemende mate met deze 

problematiek te maken.  

Nu al is er, om maar eens één aspect te noemen, een schrikbarend tekort 

aan betaalbare huurwoningen. Hoe dan vluchtelingen, 

hoogstwaarschijnlijk blijvend, te huisvesten? En hoe verdedigt een 

gemeentebestuur welk beleid dan ook als een Goudse ingezetene met 

smalle beurs, jaren toevend op een wachtlijst, “zijn”huurwoning ziet 

toegewezen aan bij voorbeeld een Syrische familie? 

Want dat moet tot slot ook nog maar eens worden gezegd: de 

beleidsbepalers en grachteliers vol mededogen draaien niet voor de 

problemen op. Dat is de Jan met een toch al gehavende pet in al die 

prachtwijken waar genoemde beter gesitueerden nog niet dood zouden 

willen worden gevonden. 
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Notulen ALV 29 juni 2015 
 

  
 
Datum Maandag 29 juni 2015  

 
Plaats Café Résistance 
Aanvang 20.00 uur 
 
 
 
1. Opening 
De opening is geschied, een ieder van de 23 aanwezigen is welkom 
geheten door de voorzitter. Aan de agenda worden 2 punten toegevoegd, 
terugkoppeling van de gewestelijk afgevaardigden als punt 4a en actuele 
politiek/vanuit de fractie als punt 4b. 
 
2. Mededelingen 
Er zijn 3 kennisgevingen van afmelding ontvangen. 
 
3. Notulen ALV 23 maart 2015 
De vraag van Peter Schekkerman over de OZB voor/bij religieuze 
gebouwen uit de rondvraag is momenteel lastig te beantwoorden. Is een 
aspect om richting de volgende gemeenteraadsverkiezingen te 
achterhalen.  
 
4. Discussie rapport Van Waarde  
Sander van Alten en Herman Klein geven een toelichting op het rapport 
Van Waarde en centraal hierin staat een omslag in denken, van ‘ik’ naar 
‘wij’. Binnen de partij is herhaaldelijk aandacht geweest voor Van Waarde, 
op 16 mei is een bijeenkomst geweest binnen onze afdeling met dhr. 
Marco Florijn, mede auteur van het rapport. Op 31 mei is een deel van het 
rapport besproken in een politieke ledenraad, ieder lid kan naar deze raad 
toe na. In september is een nieuwe ledenraad, om uiteindelijk op het 
congres in december 2015 het rapport Van Waarde vast te stellen, al dan 
niet na amendering.  
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De ambitie is om als afdeling ons meer te laten horen op deze ledenraden 
en het congres. Daarvoor vragen Herman en Sander input vanuit de ALV. 
Welke onderwerpen, thema’s zou de afdeling graag nader uitgewerkt zien 
in bv. een motie die we op het congres willen laten aannemen? Als tip 
geeft Sander mee dat concrete moties kansrijker zijn dan technische 
moties of amendementen. Vanuit de aanwezigen worden enkele 
suggesties gedaan: 

- Standen maatschappij, waar is de verheffing? 

- Belasting gebedshuizen 

- Mensen leidend of zijn organisaties leidend? 
 
Graag zouden Sander en Herman met enkele leden de ALV van 
september en het vervolg hiervan voorbereiden. Henk v/d Ploeg meldt 
zich hiervoor aan.  
 
4a) Terugkoppeling van de gewestelijk afgevaardigden 
Toinie de Kamper en Nils van Teijlingen geven een terugkoppeling over 
de gewestelijke vergadering van mei.  

- In het werkplan van het gewest staat de ze ‘iets’ willen met de 
lokale afdelingen, maar concreet wordt dit niet gemaakt.  

- De Rosa-leergang gaat binnenkort weer van start. 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden.  

- Agnes Jongerius was als gast aanwezig en gaf en inkijk in en 
ervaringen met haar werkzaamheden als Europarlementariër.  

 
4b) Actuele politiek/vanuit de fractie 
In de gemeenteraad speelt het dossier van de PWA kazerne. Marion 
Suijker vertelt enkele achtergronden vanuit het coalitieakkoord en het 
collegevoorstel. Concreet wordt de raad gevraagd om krediet te verlenen 
voor de huisvestiging van de Ark en Gemiva. In de raad zal Marion een 
duidelijk PvdA geluid laten horen rondom dit debat en de voorjaarsnota.  
 
Andere onderwerpen die het afgelopen half jaar in de Raad zijn 
behandeld: 

- Huisvestingverordening opnieuw vastgesteld.  
De fractie heeft een motie ingediend om personen met een 
urgentie verklaring ook in de particuliere sector te kunnen 
onderbrengen. Deze heeft het helaas niet gehaald.  

- Participatiewet en Wsw 
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- Stedenbanden / zustergemeenten worden (helaas) afgebouwd.  
 
5. Rondvraag 
Nils van Teijlingen vraagt ieder lid om wijzigingen zijn/haar gegevens voor 
de ledenadministratie goed door te geven zodat de verzendlijst voor 
Gouds Rood correct is en blijft.  
 
Peter Schekkerman vraagt of Gouda zich nog inspant voor de opvang van 
bootvluchtelingen.  
 
6. Sluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering 
na de oproep om onder het genot van een drankje na te praten.  
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Socialisten of opportunisten 

  

Door: Arie Slinger 
 
Wat betekent de PvdA voor gepensioneerden? Na de oorlog veel 
meer dan vandaag de dag.  
 
Denk in dit verband aan de AOW en - deels - de bedrijfspensioenen. In het 
laatste kabinet Lubbers was Wim Kok minister van financiën. Daarna 
leidde hij twee paarse kabinetten met VVD, D’66 en PvdA. De invloed van 
de neoliberale politiek nam hand over hand toe.  
 
Nu zitten we, de PvdA, in het kabinet Rutte II. Dit heeft de PvdA een 
enorme desillusie opgeleverd. We zijn opgesloten in de visie van de VVD, 
d.w.z. het beeld, liever gezegd,de drogreden van de ”hardwerkende 
Nederlander”. Dit doet me denken aan de politiek van voor de oorlog: “Wie 
niet werkt, zal ook niet eten!”. Zo kras als toen is het - gelukkig - nog niet. 
Maar wie zijn de dupe van dit kabinetsbeleid? De gepensioneerden, de 
uitkeringsgerechtigden en de bedrijfs- en overheidsgepensioneerden. Ook 
degenen, die boven de 45 jaar zijn en werkloos worden; evenals veel 
jongeren die niet aan de bak komen. 
 
De  overheid bemoeit zich niet enkel met de AOW en andere uitkeringen, 
maar ook met de pensioenen via de nieuwe pensioenwet. Ik heb altijd 
begrepen, dat de pensioenen een zaak waren van de werkgevers, de 
werknemers en de gepensioneerden. Maar de nieuwe bezuinigingshand 
van de overheid slaat overal toe, waar zij met haar fikken af moet blijven. 
In 1990 en 2001 profiteerde iedereen van de belastingverlaging. De 
inkomstenbelasting gold tot nu toe voor iedereen: een belasting naar 
draagkracht! Maar ja, de PvdA durft niet meer, omdat veel keizers en 
leden haar de rug hebben toegekeerd. Door de voorgestelde maatregelen 
betalen werkenden straks 10 tot 15 procent minder belasting dan ouderen 
bij hetzelfde inkomen. “De inkomstenbelasting verwordt zo tot een 
subsidiestelsel voor werkgelegenheid”, las ik in Trouw van woensdag 19 
augustus. 
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Door de ingevoerde indexering, d..z. de aanpassing aan de lonen van 
bedrijfsleven en overheid, af te schaffen, is er een nieuwe politiek 
ontstaan: een belasting naar leeftijd! Hoe lang moet dit kabinet nog blijven 
regeren, wanneer het discrimineert naar leeftijd? Hoe ver is de PvdA 
afgedreven van haar beginselen, stel ik mij de vraag. 
Laatst las ik in Gouds Rood, dat we gaan discussiëren over waarden. Nou 
laat maar: niet lullen maar poetsen! 
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De toekomst van de 
sociaaldemocratie 

 

  
Door: Sander van Alten 
 
De toekomst van de sociaaldemocratie bepalen we als afdeling zelf 

toch! ALV 29 september a.s. in teken van de concept resolutie ‘Over 

wat van waarde is’. 

 

Op  31 mei en 29 juni j.l. spraken we in de ledenvergadering over het 

discussiedocument, conceptresolutie ‘Over wat van waarde is’. In dit 

document worden voorstellen gedaan voor de koers van de PvdA op 

actuele landelijke politieke thema´s. Verschillende thema´s  komen aan de 

orde in discussiesessies tijdens de landelijke ledenraden. Eind november/ 

begin december wordt een congres gehouden waarop het document als 

richtinggevende resolutie wordt vastgesteld. 

Als afdeling Gouda bereiden we ons hierop voor en willen een goed 

afgewogen bijdrage leveren aan deze resolutie. Wij zijn immers afdeling 

van een landelijke partij. Een werkgroep o.l.v. onze 

congresafgevaardigden Sander van Alten en Herman Klein zal de 

tekstvoorstellen voorbereiden. Verschillende leden hebben zich hiervoor 

reeds aangemeld en ontvangen een uitnodiging voor de 

werkgroepbijeenkomst. Leden die zich nog niet gemeld hebben en toch 

aan de voorbereiding willen meedoen kunnen zich via de mail aanmelden 

bij Herman of Sander. 

Wij houden binnenkort twee werkgroepbijeenkomsten en wel op 

woensdag 16 september en maandag 21 september a.s.  om 20.00 uur. 

Deze data zijn gekozen in verband met de politieke ledenraad die 

zaterdag 19 september gehouden wordt in de Jaarbeurs in Utrecht. Op 

woensdag 16 september treffen we o.a. voorbereidingen voor de 

ledenraad. Op maandag 21 september verwerken we alle inzichten - tot 
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dan toe - in voorstellen voor amendementen op de tekst van de concept 

resolutie. Via de secretaris zorgen we  ervoor dat dit document een week 

voor de ALV van 29 september – via de mail – aan de leden wordt 

toegezonden. Tijdens de ALV zullen de voorstellen en gedachten 

daarover worden toegelicht en ter discussie worden aangeboden. 

De concept resolutie ‘Over wat van waarde is’, is te vinden op de website 

van de landelijke PvdA onder het kopje publicaties. De komende 

ledenraad van 19 september gaat over de verzorgingsstaat en 

werkgelegenheid met de volgende vier thema’s: 

 Basisinkomen 

 De rechten van patiënten en mantelzorgers 

 Goed werk voor mensen met een beperking 

 De sociaaldemocratische standaard in de zorg 

Het spoorboekje voor de behandeling van de resolutie ‘Over wat van 

waarde is’, ziet er samenvattend als volgt uit. 

- 16 september: Eerste werkgroepbijeenkomst in Gouda. 

- 19 september: Politieke Ledenraad - Verzorgingsstaat & 

Werkgelegenheid 

- 21 september: Tweede werkgroepbijeenkomst in Gouda 

- 29 september: ALV 

- Medio november: Politieke Ledenraad - Duurzaamheid & Internationaal 

- November/december Congres en vaststelling resolutie 

 

Tussen 29 september en het congres houden we nog een aantal 

werkgroepbijeenkomsten. 

Aanmelden bij de congresafgevaardigden, Sander van Alten en Herman 

Klein. 

Sander van Alten: e-mail aavanalten@planet.nl 

Herman Klein: e-mail hermanjgklein@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:aavanalten@planet.nl
mailto:hermanjgklein@gmail.com
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Bakfiets  

  
Door: Co Caljouw 
 
 

Mijn jeugd (geboortejaar 1935), kind van ouders die nog de 

kinderarbeid aan den lijve hebben ondervonden, is vanzelfsprekend 

geen maatstaf als ik mijn oordeel over de kids – want zo worden die 

tegenwoordig genoemd – van anno nu geef. Daarenboven gaat dit 

standpunt in feite over de ouders van het huidige kroost.  

Een hopelijk niet al te lange beschouwing. 

Aanleiding vormt de bakfiets, een omtimmerd en tegen regen beschut zitje 

voor een of twee kleuters van vier tot en met zes jaar (zo is mijn 

bevinding), door vaak moeder met menskracht voortgestuwd naar de 

basisschool. 

Ook al liggen de scholen vlak bij huis, in dezelfde wijk, het schoolkind 

wordt zeker tot zijn/haar tiende jaar gebracht en gehaald. 

 Je zou kunnen zeggen: het toenemend aantal kinderbakfietsen – in mijn 

jeugd werd met de bakfiets ons dagelijks brood rondgebracht -  is toch 

maar een mooie verbetering ten opzichte van het aan- en afvoeren der 

lieverdjes met de auto met alle gevaren van dien. 

Maar dan heeft men toch onvoldoende rekening gehouden met deze 

jongbejaarde fietser (geen rijbewijs) die op de veelal te smalle fietspaden 

niet alleen meer rekening moet houden met die snelle scooters doch ook 

die vermaledijde bakfiets als een toenemend hinderlijk obstakel ervaart. 

Zo freewheel ik stapvoets op het drukke Omlooppad achter een kleine 

optocht bakfietsen richting basisschool de Carrousel. Inhalen is 

onmogelijk en tegenliggers stappen opzij in het gras. 
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Tijd te over om bij dat transport der prinsjes en prinsesjes te verwijlen bij 

mijn eigen schoolgang. 

Een half uur tot drie kwartier te voet langs karrensporen, al rennend, 

spelend, avonturen belevend met de andere schoolvrindjes. 

Geen ouder te bekennen. Sterker, ik zou het als een grote schande 

hebben ervaren als ik ook maar één keertje door moeder zou zijn 

gebracht of gehaald. Die lieve vrouw had trouwens wel andere zorgen aan 

het hoofd. 

Steeds meer prangt de vraag: bereiden wij onze kinderen wel voldoende 

voor op een later keiharde maatschappij; treden wij niet te beschermend 

en verwennend jegens onze nazaten op? Iedereen kan zich wel een 

voorstelling maken van een dergelijke pedagogie. 

Mijn ervaringen met veel kleine kinderen zijn niet erg bemoedigend. Veel 

ouders, die hiervoor verantwoordelijk zijn, zouden bij de opvoeding best 

een paar tandjes terug dienen te schakelen. 

Of de bakfiets bij een regenbuitje een keertje in het schuurtje laten… 

    

 

.  
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AGENDA 

  
 

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 
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TELEFOONNUMMERS 
 

AFDELINGSBESTUUR       Tel. 
Gerrit Schinkel voorzitter      531229 
Mark Maijenburg secretaris     756675 
Ronald Greven penningmeester    537199 
Mayke Nieuwenhuis          06-30081169 
Lotte Klene          06-17106216 
Johan Veld    0182 535081 /   06-10278000 
 
WETHOUDER 
Rogier Tetteroo          06-42200196  
 
RAADSFRACTIE 
Marion Suijker fractieleider     534553 
Khalid Tatou vice-fractieleider      
Peter den Boer fractie-penningmeester    511084 
Michiel Sikkes fractiesecretaris       06-13305542 
Siham Massrour 
Hein Pierhagen burgerraadslid 
 
OVERIGE PVDA-CONTACTPERSONEN IN GOUDA  
vacature  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 
vacature Kadenbuurt/Kort Haarlem/Stolwijkersluis  
vacature Goverwelle      
José van Eijkelenburg Bloemendaal     513220 
 
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 


