
 

 
 
 
 

GOUDS ROOD 

 

     

• Eindelijk! Koud-/Goud-asfalt, The Complete Story 
 
• Co Caljouw over vrijheid nu en toen  *must-read* 
 
• Khalid betrekt bewoners bij veiligheidsbeleid 
 
• Lotte, Sander en Herman stellen zich voor! 
 
 

 
• Resolutie ‘Van Waarde’ 
 
• Notulen ALV maandag 23 maart 2015 
 
• Uitnodiging ALV maandag 29 juni 2015  

 

Juni 2015 
Ledenmagazine van de PvdA afdeling Gouda 



 2



 3

 

 

 
PvdA 

  
 
REDACTIE GOUDS ROOD 
 

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

Nils van Teijlingen telefoon:  06-19030683 
 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 september 2015 
in aanloop naar de ALV van:   29 september 2015 
De deadline voor uw kopij is:  29 augustus 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 
 
Sinds de laatste ALV van 23 maart jl. is er weer het nodige gebeurd in de 
(Goudse) politiek. Onze nieuwe congresafgevaardigden zijn voortvarend 
aan het werk gegaan en in deze editie van Gouds Rood leest u daar het 
nodige over. De discussie over Koudasfalt heeft er toe geleid dat er 
hopelijk mooie plannen kunnen worden gerealiseerd met dit terrein. 
Michiel Sikkes geeft nadere uitleg. Khalid Tatou schrijft over het 
veiligheidsbeleid van de gemeente Gouda en het betrekken van de 
Goudse burger bij dit beleid. Siham Massrour neemt u mee in de 
ontwikkelingen m.b.t. de burgerparticipatie in het sociaal domein. Peter 
den Boer wijdt u in in de geheimen van het duurzaam bankieren. Guido 
Prinsenberg werpt de vraag op of we moeten overgaan tot het invoeren 
van een basisinkomen. 
 
Een belangrijk discussiepunt de afgelopen maanden was de discussie 
over BBB (bed bad brood). Een aantal Goudse organisaties, waaronder 
de PvdA, heeft op 4 mei een open brief aan de burgemeester van Gouda 
geschreven waarin duidelijkheid wordt gevraagd over de consequenties 
van dit landelijke beleid voor de stad Gouda. U vindt deze brief integraal in 
Gouds Rood. 
 
Ik hoop u op 29 juni a.s. te kunnen verwelkomen op onze ALV. Tijdens 
deze ALV gaan wij uitgebreid discussiëren over het rapport Van Waarde 
over de richting van onze partij. 
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Vrijheid 

  
Door: Co Caljouw 
 
Het is al weer 70 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd en er zijn zelfs 
al 75 jaar verstreken na het bombardement van Rotterdam. Ik had het 
voorrecht als kind dat bewust de oorlog heeft meegemaakt (geboortejaar 
1935) mijn herinneringen te delen met de groepen 8 van enkele Goudse 
basisscholen. 
Zelden waren de kinderen zo stil, aldus de juf, als tijdens mijn praatje over 
die nu volstrekt ondenkbare tijd, doorgebracht in Vught, grote 
garnizoensplaats en berucht vanwege het kamp.  
 
Los van de oorlog het leven van alledag: grote armoe; alleen op zondag 
een stukje vlees bij het eten. Geen televisie, geen radio (alleen distributie 
met Duitse en NSB-propaganda), geen telefoon, centrale verwarming, 
geiser, doortrek-w.c., vaatwasser, centrifuge, stofzuiger, elektrische 
koffiemolen (ook niet nodig want er was al gauw geen koffie meer). 
Dan de voedseldistributie met steeds meer surrogaatgoederen en dan 
toch de ook bij ons ondergedoken joodse familie Krop uit Rotterdam 
voldoende voeden. Algehele verduistering, gebrek aan brandstof voor 
haard en kachel. Strenge winters met veel sneeuw. Sint en Kerst zonder 
geschenken of kaarsen, een paar door moeder uit een oud vestje 
gebreide sokken als verjaarsgeschenk. 
 
En dan het verdwijnen van de joodse kinderen uit de klassen van mijn 
openbare lagere school, de deportaties van onze joodse burgers vanaf 
mijn schoolplein, in totaal bijna 13.000. Het verdwijnen van volwassen 
mannen uit het straatbeeld (behalve marcherende Duitse soldaten en 
leden van de zwart geüniformeerden weerafdeling van de NSB – W.A.). 
 
Na de over Vught trekkende massale luchtlandingen uiteindelijk de 
bevrijdingsstrijd (alleen al de Welsh Division vuurt 144.000 granaten op 
bezet gebied); weken in de zelf gegraven schuilkelder met strijd tegen het 
grondwater en zonder eten. Na de bevrijding door de Duitsers bestookt 
vanuit de overzijde van de Maas. 
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Nog maar nauwelijks de majesteit toegezongen bij haar bezoek aan Den 
Bosch: oranje boven, leve de Willemien, het Wilhelmus (twee coupletten) 
of de granaten slaan weer in: vele doden en gewonden. Inmiddels dan wel 
provisorisch verpleegd wegens schurft, hongeroedeem en hoofdluis. 
 
Dan komt onvermijdelijk de vraag: was u ongelukkig in die tijd? Het 
antwoord: eigenlijk niet. Ik vond de talloze luchtgevechten spannend, 
droeg uit vliegtuigwielen gesneden zooltjes onder m’n klompen en vooral 
de straat was voor mij en m’n vrindjes. Geen enkele auto dus alle ruimte 
voor tikkertje, verstoppertje, voetballen (prop papier met reepjes 
binnenband er omheen), tollen, hinkelen, knikkeren, vliegeren, touwtje 
springen (de meisjes), hoepelen, landje pik met een oud keukenmes en 
wat niet al meer. Geen angst voor de vele V1 en V2’s (de “roomsen” 
baden: Onze Lieve Vrouwke, gift’m nog een douwke, gift’m nog ’n zucht, 
dan valt ie nie in Vught). 
 
Een tweede indringende vraag was: hoe voelde het weer vrij te zijn? Een 
duidelijk kant en klaar antwoord kon ik niet geven. Immers de 
hongerwinter boven de rivieren stond te gebeuren en de oorlog in 
Nederlands Indië was nog volop aan de gang. 
Bovendien: de jongste broer van mijn moeder en diens vriend, beiden uit 
Lage Zwaluwe, in Vught in militaire dienst gekomen en bij ons thuis te gast 
voor een potje kaarten, liggen op het erekerkhof Canti nabij Semarang op 
Midden Java (ik ken nog altijd de blinde kaart van onze voormalige kolonie 
uit het hoofd). Vrijheid, ik vind het een relatief begrip waar ik moeilijk 
uitdrukking aan kan geven wat uit de nazit van die schoollezingen blijkt. 
 
Nazit 
Met een handvol ouwe knarren, “oorlogsveteranen” zogezegd, werd een 
“nazit” gehouden in het Verzetsmuseum. En daar kwam, na een 
uitgebreide ervaringsronde hoe het op de bezochte scholen toeging, het 
begrip vrijheid uitgebreid aan de orde. En vooral de grenzen van en aan 
die vrijheid. We hadden net ervaren dat fuck de koning, koningin en 
koningshuis eigenlijk wel zou moeten kunnen. Wel wat navrant voor een 
oude sociaal-democraat die ooit zong Leve de Willemien. En wat te 
denken van de vrijheid om als cabaretier het publiek te amuseren met 
teksten als het neuken van (toen nog) majesteit Beatrix in de kont? 
Praten we dan niet over het einde van de beschaving en het schofferen 
van welke vrijheid dan ook? 
De ouwe knarren gingen nog verder. Ik wil mijn bijdrage daarin hier 
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memoreren. Voor de zoveelste keer is er in mijn appartementencomplex 
ingebroken en mijn vrouw is nu in overleg met de andere bestuurders van 
de vereniging van eigenaren om andere sloten aan te brengen en 
eventueel camera’s. Van mijn woonstee derhalve een soort fort makend. 
Schrijnender nog is het verhaal van de bejaarde schoonmoeder van mijn 
jongste zoon. Wonend aan de Christian de Wethstraat alhier is bij deze 
weduwvrouw ingebroken en is het enige kostbare sieraad dat het 
Jappenkamp en de Bersiap heeft overleefd gestolen. Bijkomend ongerief: 
ze durft nauwelijks haar huis meer uit en alleen te blijven. 
Dat bracht mij in het “knarrenoverleg” tot de eigenlijk uiterst lullige 
opmerking dat in de tijd van de Grüne Polizei er touwtjes uit de 
voordeuren hingen om de spelende kinderen te gerieven als ze naar 
binnen wilden. 
 
Vanzelfsprekend wil geen sterveling terug naar de moffentijd maar wat te 
denken als in het AD Groene Hart staat dat twee twintigers wegens 
inbraken respectievelijk al 27 en 35 keer voor de rechter zijn verschenen. 
Een beetje cynisch ben ik inmiddels wel; ja, je zou er zelfs een ultra 
rechtse ouwe knar van kunnen worden. 
Dat laatste echter nooit! 
  
Co Caljouw 
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UITNODIGING ALV 29 juni 2015 

 
  
Uitnodiging voor Algemene Ledenvergadering PvdA afd eling Gouda 
 

Datum:  maandag 29 juni 2015 
 

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

Tijd:   20.00 uur 
 

Agenda: 
 
 
1. Opening. 
 
 
2. Mededelingen. 
  
 
3. Notulen ALV dd. 23 maart 2015. 
 
 
4. Discussie rapport Van Waarde. 

 
 
5. Rondvraag. 
 
 
6. Sluiting 
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Notulen ALV 23 maart 2015 

 
  
NOTULEN Algemene Ledenvergadering PvdA afdeling Gou da 
 
Datum:  maandag 23 maart 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. 
 
2. Mededelingen 
Er zijn 7 kennisgevingen van afmelding ontvangen. 
 
3. Notulen ALV 15 december 2014 
Verder worden de notulen aangenomen, onder dankzegging aan de 
verslaglegger Nils van Teijlingen.  
 
4. Jaarverslag 2014 (4a), jaarrekening 2014 (4b) en verslag 
kascommissie (4c) 
 
4a) Wim Sonnemans geeft aan dat de groep van Wim de verliezers van 
de nieuwjaarsquiz was en helaas niet de winnaars.  
 
4b) Penningmeester Ronald Greven geeft een toelichting op de 
jaarrekening. In het boekjaar 2014 zit een opvallende meevaller van 
€500,-. Ten tijden van de switch van bank (vanuit het landelijk 
partijbureau) kwam een slapende rekening boven water met dit bedrag 
erop.  
 
4c) De kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd, maar 
konden beide vanavond niet aanwezig zijn. De e-mail van de 
kascommissie wordt voorgelezen: 
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• De PvdA-afdeling Gouda is financieel goed op orde. Alle inkomsten en 
uitgaven zijn volledig traceerbaar en opvraagbaar, inclusief de 
bonnetjes. De administratie is makkelijk toegankelijk  

• Controle op basis van het door het partijbureau vastgestelde 
controleprotocol bevestigt deze stelling.  

• Als je begroting 2014 en realisatie 2014 bekijkt zie je wel een 
opvallend verschil: namelijk de inkomsten en uitgaven voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Dit is enerzijds verklaarbaar doordat de 
storting vanuit de partij voor de verkiezingscampagne al eind 2013 
plaatsvond (en niet in 2014) en anderzijds doordat we een hele stevige 
campagne (met relatief stevige uitgaven zoals de uitgedeelde bloemen 
en de verschillende brochures/geschriften) hebben gevoerd. Dat is 
een heel bewuste keuze van de afdelingsvergadering en het 
campagneteam geweest. De hoger uitgevallen uitgaven dan begroot, 
worden gedekt/gecompenseerd door lagere uitgaven op andere 
posten, waardoor de financiën goed op orde zijn gebleven. Deze 
constatering is overigens snel en goed traceerbaar in de zeer 
transparante boekhouding.  

 
De kascommissie heeft op grond hiervan de door het partijbureau 
verstrekte protocol- annex verantwoordingsformulieren getekend. 
 
De ALV verleent decharge aan het bestuur voor het boekjaar 2014.  
Voor aankomen boekjaar zal de kascommissie bestaan uit Herman Klein 
en José van Eijkelenburg.  
 
5. Terugblik 2014 en vooruitblik 2015 van de fracti e  
Marion Suijker, fractievoorzitter, geeft een toelichting op het fractiejaar, 
waarin uiteraard de verkiezingen en de coalitievorming een groot deel van 
de tijd in beslag nam.  
 
In het tweede half jaar heeft de nieuwe fractie zich ingewerkt, onder 
andere via een fractiedag en –weekend. Tevens zijn diverse moties 
ingediend en succes behaald, waaronder: 
 
Sociaal 

- Motie ingediend over evaluatie inkoopproces jeugdhulp  
- Motie ingediend over evaluatie inhoud jeugdhulp en WMO en goed 

informeren 
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- Wijkteams: motie ingediend verbinding wijkaanpak en sociaal 
domein 

- Motie ingediend geld voor zorg moet gaan naar zorg en niet naar  
topinkomens. 

- Zorgmarinier geïntroduceerd 
- Kinderfonds gerealiseerd en geld voor armoede moet dit jaar 

besteed worden (toezegging wethouder) 
- Aandacht gevraagd in motie voor verbeterde voorlichting 

donorschap (in donorweek) 
 
Ruimtelijk 

- Motie invulling lege kantoorpanden 
- Motie zijlen en stegen: in binnenstad niet blokkeren van zijlen en 

stegen 
 
Naast de activiteiten in de bestuurlijke arena, is de fractie met enige 
regelmaat op straat te vinden, bijvoorbeeld via buurtonderzoeken.  
 
6. Opvolging evaluatie gemeenteraadsverkiezingen 
Op de ALV van 15 december 2014 is door het bestuur de evaluatie van de 
gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd, waarna vanuit de ALV 
diverse aanvullingen zijn gedaan. Conform de belofte van december, legt 
het bestuur deze aanbevelingen met een advies voor aan de ALV ter 
accordering.  
 

� Explicieter opnemen individuele competenties voor de top van 
kandidatenlijst (bij 4A in de notulen, laatste alinea, p. 9)  

– Advies bestuur – Overnemen 
– Besluit ALV – Overnemen  

� Inzichtelijk maken wat de afgevallen punten zijn na de input ALV  
(bij 4C, laatste zin, eerste alinea, p. 9)   

– Advies bestuur – Overnemen 
– Besluit ALV – Overnemen  

� Laten vervallen wethoudersprofiel (bij 4D, 2e alinea, p. 10) 
– Advies bestuur – Niet overnemen, omdat: 

anders ontbreekt inzicht in de gewenste, kennis, 
vaardigheden en affiniteit ten aanzien van een belangrijke 
vertegenwoordiger van de PvdA  

– Besluit ALV – Niet overnemen  
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� Instellen evaluatie commissie door het bestuur om te kijken op 
welke wijze een vooraf fatsoenlijke kandidatenlijst in tact kan 
blijven tijdens de vaststelling op een ALV (bij 4D, 9e alinea, p. 11) 

– Advies bestuur – Niet overnemen, omdat 
de ALV beslist over de uiteindelijke samenstelling van de 
kandidatenlijst. Wijzigingen t.o.v. het voorstel vanuit het 
bestuur zijn onderdeel van dit democratisch proces en 
geeft de betrokkenheid en dynamiek van de leden van de 
PvdA te Gouda aan.  

– Besluit ALV – Niet overnemen  
 
7. Verkiezing vertegenwoordigers congres 
Bea Marsman, sinds jaar en dag congresvertegenwoordiger, heeft 
aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Helaas is zij vanavond verhinderd, 
maar het bestuur zal voor een passend bedankje zorgen.  
 
Ten tijde van het ter perse gaan van Gouds Rood hadden 3 kandidaten 
zich bij het bestuur verkiesbaar gesteld: 
- Jaap Warners 
- Sander van Alten 
- Herman Klein 

 
Aan de voorzitter heeft Jaar Warners aangeven zich terug te trekken 
waardoor een stemming gaat tussen Sander en Herman.  
 
Sander geeft een toelichting op zijn motivatie om zich verkiesbaar te 
stellen. Herman is hiertoe vanwege afwezigheid niet in de gelegenheid.  
 
Na stemming wordt Sander van Alten unaniem verkozen tot 
congresafgevaardigde van de afdeling voor de aankomende 2 jaren. Het 
bestuur zal Herman vragen als reserve, waar de ALV mee instemt.  
 
8. Verkiezing vertegenwoordigers gewest 
Max de Groot stelt zich niet meer verkiesbaar na een zittingsduur van 2 
jaar.  
 
De afdeling heeft in totaal 5 plekken voor afgevaardigde bij het gewest en 
1 reserve plaats.  
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Bij het bestuur hebben zich 2 kandidaten (Tonnie de Kamper en Nils van 
Teijlingen) en 1 reserve (Wim Cornelis) gemeld. Ter plekke stelt Klaas Bolt 
zich ook verkiesbaar.  
 
Alle 4 worden verkozen voor een periode van 2 jaar. Dit betekent dat de 
afdeling nog 2 vacatures heeft voor gewestelijk afgevaardigde.  
 
9. Verkiezing bestuursleden  
Nils van Teijlingen stelt zich niet herkiesbaar na diverse jaren binnen het 
bestuur.  
 

� Aftredend en herkiesbaar zijn:  
–  Gerrit Schinkel (voorzitter)  
–  Mark Maijenburg (secretaris)  
–  Ronald Greven (penningmeester)  

� Verkiesbaar zijn: 
–  Lotte Klene (algemeen bestuurslid) 
–  Johan Veld (algemeen bestuurslid) 

 
Allen worden bij acclamatie verkozen in het bestuur.  
 
10. Rondvraag 
Wim Sonnemans maakt van de gelegenheid gebruik om het 
defensienetwerk van de PvdA onder de aandacht te brengen.  
 
Johan Veld vraagt ieder die achterop Gouds Roods staat zijn/haar 
telefoonnummer aan te leveren, zodat deze weer compleet wordt. 
 
Peter Schekkerman zou graag willen weten hoeveel religieuze gebouwen 
zijn vrijgesteld van het betalen van OZB en wat de totale omvang daarvan 
is. Daarop heeft geen van de aanwezigen een antwoord. 
 
Gerrit Schinkel nodigt iedereen uit voor de 1 mei viering vanaf 20 uur met 
als spreker John Kerstens.  
 
11. 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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Even voorstellen: Lotte Klene 

  
Door: Lotte Klene  

bestuurslid 
 
Beste allemaal, 
 
Als nieuw bestuurslid van onze afdeling, wil ik me hierbij graag even 
voorstellen. Mijn naam is Lotte Klene. Ik ben 31 jaar oud. Sinds 1,5 jaar 
woon ik samen met mijn man in de Goudse wijk Goverwelle. 
 
Ik heb de PvdA Gouda leren kennen tijdens een bijeenkomst voor nieuwe 
leden en sindsdien bezoek ik regelmatig de ALV’s en de overige 
bijeenkomsten. Nu wil ik me actiever inzetten voor de PvdA dus heb ik een 
aantal bestuursvergaderingen bezocht en heb ik me aangemeld als 
bestuurslid.  
 
Op dit moment werk ik als secretaris van de bezwaarschriftencommissie 
sociale zekerheid bij de gemeente Rijssen-Holten. Houd me vooral bezig 
met bezwaarschriften vanwege de nieuwe Wmo 2015 en de Participatie-
wet. 
Verder zit ik namens Ieder(in) in de UWV Cliëntenraad in de regio Den 
Haag/Leiden en ben ik een belangenbehartiger voor mensen met een 
beperking of een chronische ziekte.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lotte Klene 
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Vakminister 

 
  
Door: Co Caljouw  
 
Dit lijkt te eniger tijd een vrouwonvriendelijk, ja zelfs anti-feministisch 
stukje te worden maar dat is allerminst de bedoeling. Aan de orde het 
miljarden verslonden hebbende drama rond onze hoge snelheidslijn, 
waarnaar het parlement zo nodig weer eens een nader onderzoek instelt. 
 
Het was ooit Neelie (toen nog) Smit-Kroes, minister van Verkeer en 
Waterstaat, die opmerkte dat Nederland het Jutland van Europa zou 
worden als we ons dure geld niet in een dergelijke lijn zouden steken. 
Deze kordate bewindsvrouw is inmiddels na onder veel meer een 
langdurige Europese topbaan als dikke 70-plusser inmiddels vrijwel 
(hoewel…) uit beeld verdwenen en nog altijd flitst er niks en boemelt er 
soms een dergelijk object door Hollands vlakke dreven. 
Daar kon ook een lange stoet opvolgsters op dat ministerie, inmiddels 
getooid met de titel infrastructuur en milieu, niets aan veranderen. Ik noem 
de dames Maij-Weggen, Jorritsma, Netelenbos, Peijs en thans Schultz 
van Haegen. 

 
Kort figureerden de heren De Boer en Eurlings op deze Haagse zetel 
maar de laatste decennia waren zaken als spoorlijnen (ook die van de 
onrendabele Betuwe), rivier- en zeedijken, kanalen, tunnels en wat niet al 
in vrouwenhanden. Waar Eurlings nog ir. voor zijn naam mocht zetten en 
De Boer zeeofficier was ontbrak en ontbreekt het alle genoemde dames 
aan technische certificaten. 
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Ooit was ik bij de persconferentie waarop staatssecretaris Ginjaar-Maas 
van onderwijs de schoolmeisjes in dit land een kontje gaf om toch vooral 
meer exacte vakken te kiezen: een slimme meid was aldoende beter op 
de toekomst voorbereid. Het is er maar zuinigjesaan van gekomen… 
Nu zal de lezer mij ongetwijfeld tegenwerpen dat voor een ministerschap 
veeleer andere bekwaamheden als dossierkennis, onderhandelings-
vaardigheid en “oplossend vermogen” dan technisch inzicht van belang 
zijn en daarenboven karaktereigenschappen als standvastigheid, 
doorzettingsvermogen en betrouwbaarheid zijn geboden. 
Maar als ik als eenvoudige burger en belastingbetaler zie welke gigantisch 
miskleunen er in de sfeer van ons aller infrastructuur er de laatste 
decennia zijn te betreuren dan zou ik willen pleiten voor een vakminister, 
die zich op dit o zo technische gebied geen peperdure knollen voor 
citroenen laat verkopen. En dat mag vanzelfsprekend, anders dan Wim 
Kan bedoelde, een o zo bekwame vrouw zijn. 
 
Dan wil ik tot slot toch nog wel even kwijt dat Tineke Netelenbos, als 
vrouw het zo nastrevenswaardige harmoniemodel hanterend, jegens 
premier Kok, destijds haar laatste pleidooi voor de Nederlandse 
Spoorwegen publiekelijk verscheurend, wat mij betreft als een harpij, een 
ware furie, een Kenau Simonsdochter Hasselaer, hem met de pump in het 
kruis had getreden, met pek had overgoten en het karwei had afgemaakt 
met het bestrooien van diens ideologische veren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Burger- en cliëntenparticipatie 
in het sociaal domein 

  
Door: Siham Massrour 

raadslid 
 
Cliëntenparticipatie is belangrijk. Zeker als het om het sociaal domein 
gaat. Immers daar gaat het over. De afgelopen weken is er flink 
gesproken over de verordening van de burger- en cliëntenparticipatie. 
Deze verordening is door het College van B&W uitgebracht, de Raad 
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heeft zich hier goed over gebogen. Deze verordening gaat over de 
adviesraad en de cliëntenadviesraad die er nu al is binnen het sociaal 
domein. Volgens het College moeten deze raden min of meer in de 
huidige vorm door blijven gaan. De WMO raad wordt dan breder en geeft 
advies over beleid en de Cliëntenadviesraad advies over uitvoeringzaken. 
De gemeenteraad was gemengd over het voorstel. Een aantal fracties 
was het er mee eens, een aantal andere fracties wilde per direct terug 
naar één raad. Dus die wilden deze twee raden samenvoegen tot één 
raad.  
 
Tijdens het debat heeft de PvdA een aantal punten ingebracht, waaronder 
het wel of niet samenvoegen van de raden en een belangrijk punt over de 
voorzitter van zo’n raad. De PvdA wil namelijk niet dat deze twee raden 
per direct worden samengevoegd, maar op termijn zien we dat wel zitten. 
Het sociaal domein moet immers ongedeeld worden. Wat voor de PvdA 
belangrijk is, is dat er deze afgelopen maanden al genoeg veranderingen 
zijn binnen het sociaal domein. Er moet de komende periode nog heel 
veel gedaan worden. De komende periode is al ingewikkeld genoeg voor 
de burger, vandaar dat wij niet willen dat er nog meer veranderingen 
komen, die nog wel kunnen wachten. De PvdA wil dus van start met twee 
raden en na een evaluatie nagaan of de raden eventueel samen verder 
kunnen gaan.  
 
Het punt over de voorzitter is ook erg belangrijk. Wij hebben als PvdA 
opgeroepen om deze beide raden nu al wel één voorzitter te geven. Dat 
wilt zeggen dat de voorzitter van de adviesraad één en dezelfde persoon 
is als de voorzitter van de cliëntenraad. Deze voorzitter kan de opdracht 
krijgen om de raden naar elkaar toe te laten werken zodat het 
samenvoegen beter verloopt. Deze voorzitter kan de samenwerking 
tussen deze twee raden ook beter behoeden zodat de agenda’s en 
werkzaamheden niet langs elkaar heen lopen.  
 
Hier hebben wij een amendement voor gemaakt. Met dit amendement 
wilden we aangeven dat deze twee raden één voorzitter gaat krijgen. 
Hiermee geef je meteen aan dat de raden in de huidige vorm van start 
gaan, dus als twee raden. Om na een bepaalde periode na een evaluatie 
samen te voegen. Dit amendement hebben we samen ingediend met de 
VVD en de Christen Unie en deze is met een ruime meerderheid 
aangenomen.  
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Even voorstellen: Sander van Alten   

  
Door: Sander van Alten 

congresafgevaardigde 
 
Op 23 maart jl. ben ik gekozen als congresafgevaardigde van onze 
afdeling. De reden is dat ik nogal veel op te merken had over de huidige 
PvdA en dat vooral thuis aan de  keukentafel deed. Daar help ik 
uiteindelijk de wereld niet veel verder mee besefte ik. Een bezoek aan het 
PvdA-congres van januari nam de groeiende twijfels over de partij bij mij 
weg en gaf het gevoel dat de PvdA nog steeds mijn club is. Ik ben al meer 
dan 30 jaar lid.   
Duidelijk is, dat als je wat op te merken hebt,  je dat daar dan - op dat 
congres dus - moet doen. Dit voorbereidt met je eigen afdeling, die actief 
een mening mag vormen over welk thema dan ook. De ledendemocratie is 
basis van onze partij en de leden hebben het uiteindelijk voor het zeggen.  
 
De mogelijkheid om als congresafgevaardigde de verbinding tussen 
afdeling en landelijke partij te organiseren heb ik met beide handen 
aangenomen. Samen met het bestuur en de tweede afgevaardigde van 
onze afdeling, Herman Klein, wil ik zorgen voor een stevige verbinding 
naar het congres en de tussentijdse ledenraden. Daarvoor zullen we in de 
afdeling regelmatig met elkaar moeten praten over landelijke thema’s en 
hoe onze partij daarin zou moeten staan. Dat is een hele mooie uitdaging, 
die ik graag met belangstellende leden invul.  
   De eerste bijeenkomst over de resolutie ‘ Van  
   Waarde’ geeft aan dat  de afdeling met landelijke  
   thema’s aan de slag wil. Ik denk dat het moet lukken 
   om op het volgende congres minimaal één goed  
   voorbereide motie Gouda in te dienen. 
 
   Sander van Alten was eerder lid van het bestuur van 
   de PvdA afdelingen Haarlem en Gouda en   
   congresafgevaardigde voor de afdeling Haarlem. 
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Even voorstellen: Herman Klein   

  
Door: Herman Klein 

reserve-congresafgevaardigde 
 
Alles van Waarde is weerloos.. 
 
Nadat Sander van Alten met een Noord-Koreaanse  
meerderheid is gekozen tot congresafgevaardigde 
(ik was de avond van de stemming verhinderd) ben  
ik bij verstek gekozen tot reserve-afgevaardigde. Ik  
schik mij overigens met vreugde in dat lot. 
 
In de gang naar het congres en de komende ledenraadplegingen is de 
zeer lezenswaardige resolutie “van Waarde” richtinggevend voor de 
discussie over de ziel van de sociaaldemocratie.  Het document is niet de 
zoveelste beleidsnota maar is gebaseerd op gesprekken met mensen 
zoals U en ik met als centrale vraag:  
”Wat wil ik van de Partij van de Arbeid en hoe draag ik de idealen uit?” 
 
Een resolutie als deze draagt in zekere zin de verleiding in zich te denken 
dat vooral de Partij en hun actieve politici aan de slag moeten. In “van 
Waarde” wordt echter een sterk appel gedaan op het vormgeven van de 
ledendemocratie. Het meepraten en meedenken dus over de betekenis 
van de sociaaldemocratie in de praktijk van alledag.  
De afdeling Gouda van de Partij van de Arbeid zal de komende tijd in 
ledenvergaderingen en tussentijdse bijeenkomsten daarvoor een podium 
bieden. De resolutie schetst een hoopvol en positief beeld over onze 
toekomst waarbij overigens niet wordt ontkent dat idealen en praktijk soms 
behoorlijk kunnen schuren. Opmerkelijk is wel dat partijleden worden 
uitgenodigd het gesprek over de betekenis van de sociaaldemocratie niet 
te mijden en de discussie aan te gaan. Zeker daar waar de ondertoon in 
gesprekken kan worden geduid als “Van alles is weer waardeloos”. 
 
Herman Klein was voorzitter van de afdeling Boxtel, was van 2012 tot 
2014 lid van de gemeenteraad in Gouda en is al ernstig lang lid van de 
Partij van de Arbeid. 
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Duurzaam bankieren  

  
Door: Peter den Boer 

raadslid 

Vorige week stond tussen veel politiek vuurwerk ook de besluitvorming 
over een nieuw treasurystatuut op de agenda. Treasurystatuut? Wat is 
dat? Treasury (Engels voor 'schatkist') staat voor het beheren van de 
'treasures', de schatten: het geld van de gemeente. Binnen de gemeente 
is daarvoor een treasurer aangesteld, een ambtenaar, die er voor moet 
zorgen dat geld beschikbaar is op het moment dat dat nodig is, dat geld 
tegen gunstige tarieven wordt geleend en tijdelijke overschotten op een 
gunstige manier worden uitgezet. De treasurer handelt daartoe binnen de 
kaders van het door de gemeenteraad vast te stellen treasurystatuut en 
dat statuut moet regelmatig worden geactualiseerd. 

Saai dus? Ja, als er niets verandert zeker. Dan luidt de opdracht van de 
gemeenteraad: wees zuinig en druk de kosten van lenen. Er zitten echter 
wel politieke elementen in dit statuut. Willen we bijvoorbeeld het gebruik 
van financiële derivaten toestaan, zoals opties, renteswaps en willen we 
daar risico mee lopen (speculeren), en ook wat onze fractie deze keer aan 
de orde heeft gesteld: duurzaamheid. 

Binnen duurzaam bankieren valt onder meer de vraag met welke partners 
doet de bank, waarbij je bankiert, zaken? Wapenhandelaars, 
voedingsindustrie die zich bezig houdt met genetische manipulatie, 
bedrijven die productie naar lage-lonenlanden verplaatsen zijn daarvan 
voorbeelden. Actueel is: hoe gaat een bank om met hun eigen 
organisatie? Beloningsstructuur, bonussen, maatschappelijk 
verantwoordelijk ondernemen, diversiteit, social return on investment zijn 
elementen die daarbij te noemen zijn. 

De gemeente doet zaken met de BNG, de “eigen” bank van de 
gemeenten. Maar dan toch. Is de BNG duurzaam? Voldoet de bank aan 
de duurzaamheidscriteria die binnen de gemeente Gouda gelden?  
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Onze fractie heeft aandacht gevraagd voor duurzaam ondernemen. De 
eerste gedacht was een onderzoek te starten naar een mogelijke overstap 
naar een bank zoals ASN of Triodos. Bij de eerste discussie hierover blijkt 
dan al snel dat deze banken zich vooralsnog richten op de particuliere 
markt en zeker niet op gemeenten. Lenen bij deze banken is financieel 
nog niet haalbaar vanwege de substantieel hogere rente ten opzichte van 
de rente die de gemeente aan de BNG moet betalen. Er zijn misschien 
wel mogelijkheden het betalingsverkeer onder te brengen bij een andere 
bank, maar dat stuit op dit moment op bezwaren van praktische aard, die 
eerst onderzocht zouden moeten worden.  

Uitkomst van de interne discussie was dat we eerst eens dicht bij huis 
gaan kijken. Bij de BNG. We hebben in een motie gevraagd de BNG in 
een openbare raadspresentatie ons te komen uitleggen wat duurzaamheid 
binnen de BNG inhoudt. Verschillende partijen in de raad hebben al 
aangekondigd bij die gelegenheid eens stevig te zullen doorvragen, dus 
dat belooft een mooie bijeenkomst te worden. Afhankelijk van de uitkomst 
van die verkennende vergadering zullen we moeten bezien wat de 
vervolgstappen zijn. 

Saai dus? Dat valt eigenlijk best wel mee. Ook niet voor de BNG, de 
accountmanager van de BNG was speciaal naar Gouda afgereisd om de 
behandeling van dit onderwerp in de raad vanaf de publieke tribune bij te 
wonen. 

De motie is unaniem 
aangenomen door de raad.
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Van Koudasfalt naar Goudasfalt: 
Hoe is dat gegaan?  

  
Door: Michiel Sikkes 
 raadslid 
 
Het heeft wat moeite gekost, met flink wat politiek getrek en gesjor. Maar 
uiteindelijk is het gelukt: Goedkeuring van de gemeenteraad om het 
Koudasfalt-terrein aan te kopen. Nu wethouder Bergman over mag gaan 
tot aankoop zorgen we dat er geen (zware) industrie meer terug komt, en 
dat het terrein een invulling krijgt die met de stad bepaald wordt. 
 
Ik wil jullie hierbij meenemen met hoe dat gegaan is. Aanvankelijk voelde 
de meerderheid van de raad namelijk weinig voor dit initiatief. In het eerste 
debat over dit onderwerp kwamen de zorgen over de mogelijk 
saneringskosten naar boven, als het terrein klaar gemaakt zou moeten 
worden voor woningbouw. Daarnaast was er het risico of de gemeente het 
terrein met een positief resultaat zou kunnen exploiteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens het debat formuleerde ik met fractiecollega’s Marion Suijker en 
Peter den Boer een aantal voorwaarden als middenweg: probeer binnen 
een termijn tot een goede invulling te komen, verkoop het terrein mocht 
dat niet lukken. Als er woningbouw zou gaan plaatsvinden, moesten de 
hoge saneringskosten daarvan verwerkt worden in de verkoop/exploitatie 
zodat de gemeente hier in ieder geval niet een nadeel van zou  
ondervinden. In het debat werd dit voorstel aanvankelijk niet met het 
grootste enthousiasme ontvangen, en legde wethouder Bergman zich bij 
deze uitkomst neer: er zou geen poging ondernomen worden het 
Koudasfalt-terrein aan te kopen. Er waren echter wel een aantal partijen 
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(zoals de ChristenUnie) die graag tot aankoop van het terrein over zouden 
gaan als de risico’s beter in kaart gebracht zouden kunnen worden. Ik heb 
daarom via de mail contact opgenomen met de fractie van de 
ChristenUnie om te kijken of we samen tot een oplossing konden komen. 
Door deze mail is de bal weer gaan rollen, en is er daarna een motie 
aangenomen om de wethouder nog een kans te geven. Vervolgens is er 
een nieuw debat in de gemeenteraad geweest. In dit debat heeft de 
wethouder de opdracht gekregen om binnen bepaalde voorwaarden tot 
aanschaf van het terrein over te gaan. 
 
Ofwel: mooi dus, dat met wat moeite het idee van onze fractie uit het 
eerste debat, toch nog uitvoering heeft kunnen vinden. En dat we binnen 
een aantal maanden aan de slag kunnen gaan om een goede invulling 
voor het Koudasfalt-terrein over te gaan. 
 
Heb je hier vragen of opmerkingen over? Stuur gerust een mail! 
 
michiel.sikkes@gouda.nl 
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Basisinkomen?  

  
Door: Guido Prinsenberg  
  
Er zijn een groot aantal ontwikkelingen die de verhouding tussen arbeid 
en kapitaal grondig veranderen. Zo zal de hoeveelheid benodigde arbeid 
om de productie op gang te houden drastisch verminderen door de inzet 
van computers en robots. Dat de vraag of “werk, werk, werk”, het mantra 
van de PvdA, wel vol te houden is, wordt daarmee actueel.  
 
Het bijdragen aan de maatschappij in sociaal verband is enerzijds een 
behoefte van elk mens en anderzijds een noodzaak om de maatschappij 
in stand te houden. Werk dat commercieel interessante producten 
oplevert is er daar bij een belangrijk deel. De huidige ontwikkeling op het 
gebied van zorg, waar steeds meer zorg via mantelzorg en informele 
netwerken wordt gegeven, geeft aan dat de samenleving behoefte heeft 
aan andere zaken dan alleen commercieel interessante producten. De 
inzet die veel mensen leveren bij de zorg voor hun familie, vrienden en 
buren, geeft aan dat mensen dit belangrijk vinden en er een goed gevoel 
bij hebben. 
 
Er is nu sprake van een grote werkloosheid, kijkend naar de 
beroepsbevolking, daarnaast zijn er ook nog heel veel mensen, niet 
meegeteld in de beroepsbevolking, die graag werken (betaald, mantelzorg 
en vrijwillig). De samenleving is van en voor iedereen en moet daar dan 
ook ruimte voor geven. President Kennedy zei “Vraag niet wat je land voor 
jou kan doen, maar wat jij voor je land kan doen”. Het gros van de mensen 
geven daar, met hun daden, dagelijks antwoord op. 
 
Met de uitspraak dat een baan de beste zorg is heeft de PvdA zich 
overgegeven aan de werkwijze en keuzes van het kapitaal. Niet meer de 
behoefte van de mens maar de behoefte van het kapitaal staat centraal. 
Aan de steeds groeiende beloningsongelijkheid binnen bedrijven en de 
druk om arbeid goedkoper en flexibeler te maken is dit duidelijk te zien. 
 
Arbeid is het bijdragen aan de samenleving met de inzet van eigen tijd en 
moeite. Betaalde arbeid is daar een belangrijke vorm van, maar zeker niet 



 25

de enige! De behoefte van het kapitaal aan goedkope en volgzame 
arbeiders zorgt ervoor dat onbetaalde arbeid, inmiddels, als tweederangs 
arbeid wordt beschouwd. Dat is onterecht, want de samenleving kan 
alleen bestaan dankzij die onbetaalde arbeid. Met de nieuwe zorgwet 
komt veel arbeid, die eerst betaald werd, nu terug als onbetaalde arbeid. 
In wezen profiteert het kapitaal daarvan want de samenleving blijft goed 
functioneren zonder dat daar door het kapitaal een bijdrage aan hoeft te 
worden geleverd. Bovendien wordt de werkloosheid vergroot en daarmee 
de macht van het kapitaal. Het kapitaal kan kiezen voor de meest 
passende en goedkoopste werknemer, er is toch voldoende aanbod. De 
regels van de verzorgingsstaat dwingen mensen om elke vorm van 
betaalde arbeid te aanvaarden, waardoor er een sterke neerwaartse druk 
op de prijs van arbeid is ontstaan. 
 
Welke plaats moeten alle vormen van arbeid innemen in de samenleving 
en hoe richten we de overheid in om dat mogelijk te maken; dat is de 
discussie waar we voor staan. Mijn eerste gedachte daarbij is de invoering 
van een basisinkomen. Een basisinkomen vergroot de vrijheid van arbeid 
ten opzichte van het kapitaal, immers de leverancier van arbeid heeft een 
betere onderhandelingspositie ten opzichte van de afnemer van arbeid. 
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Open brief aan de burgemeester 
van Gouda 

  
Gouda, 4 mei 2015 
 
 
Betreft: open brief aan de burgemeester van Gouda 
 
 
Geachte burgemeester Schoenmaker, 
 
 
 
Op 22 april jl. maakte het kabinet haar Bed-Bad-Brood-akkoord bekend 
rondom het asielbeleid in Nederland. Dit akkoord heeft veel reacties en 
onzekerheid opgeleverd in de samenleving, ook in Gouda. Met deze brief 
willen wij onze zorgen uiten en om verduidelijking vragen over het beleid 
in Gouda. 
 
 
Op korte termijn is duidelijkheid nodig uit Den Haag over de uitwerking 
van het BBB-akkoord voor gemeenten. Met name omdat er gesproken 
wordt over sancties wanneer ongedocumenteerden een Bed-Bad-Brood 
regeling aangeboden krijgen.  
Wij willen u daarom vragen om duidelijkheid over de volgende zaken: 
 
• Wat de consequenties zijn van het BBB-akkoord voor Gouda en de 

mensen in Gouda die ongedocumenteerd zijn? 
• Onderschrijft u de reactie van de VNG? 
• Is Gouda betrokken bij de flitspeiling, zo ja wat was uw mening? 

Zo nee, wat zou uw mening zijn geweest? 
• Bent u van mening dat in Gouda gezorgd moet worden voor BBB 

en indien sancties worden opgelegd vanuit het rijk aan de 
gemeente, wat zijn de consequenties van die (financiële) sancties 
voor gemeente Gouda en instellingen die werken binnen Gouda? 

 
We hechten aan een goede samenwerkingsrelatie met het rijk om een 
goede, humane en sluitende asielaanpak te bereiken. Daarin zijn 
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noodopvang en begeleiding om te werken aan het  perspectief op 
terugkeer of indien niet mogelijk (tijdelijk) verblijf in Nederland een 
belangrijke voorwaarde. 
 
Wij zien het als onze verantwoordelijkheid en als onderdeel van de 
gemeentelijke zorgplicht in het kader van de WMO om in de meest basale 
menselijke behoeften te voorzien. Daarom roepen wij u op om als 
burgemeester van Gouda pal te staan voor de bescherming van 
menselijke waardigheid. 
 
 
In afwachting van uw reactie,    
 
ChristenUnie Gouda  
 
Socialistische  Partij Gouda 
 
Partij Van de Arbeid, afdeling Gouda  
G. Schinkel, voorzitter 
 
VluchtelingenWerk Zuid-Holland Noord 
Esther van Zutphen, coördinator locatie Gouda 
 
Zorgvragers Organisatie GGZ MH   
Petra van Buren, Directeur 
Aart Jongejan, straatadvocaat  
 
Werkgroep  kerk  & vluchteling PKN Gouda  
Heike Blok, coördinator  
 
Diaconaal Consulent PKN Gouda 
Joyce Schoon 
 
Stichting 21 Maart Gouda 
 
Amnesty International, groep Gouda 
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Burgers meer betrekken 
bij veiligheidsaanpak 

  
Door: Khalid Tatou 

raadslid 
 
De PvdA wil dat burgers meer betrokken worden bij de veiligheid in de 
eigen buurt. Wat ons betreft zou de gemeente hierbij een coördinerende 
en faciliterende rol moeten spelen. 

De PvdA fractie heeft op zaterdag 4 april in de wijk Korte Akkeren een kort 
buurtonderzoek gehouden over het onderwerp “Veiligheid bij u in de 
buurt”. Hieruit is gebleken dat inwoners niet allemaal bekend zijn met de 
wijkagent en ook niet allemaal bekend zijn met bewonersavonden die 
georganiseerd worden door de gemeente. Het zijn meestal dezelfde 
mensen die naar de avonden gaan en er wordt niet altijd een grotere 
groep inwoners in de wijk bereikt.  

Als partij pleiten we ervoor om meer gebruik te maken van internet en 
(social) media bij het betrekken van buurtbewoners bij de veiligheids-
onderwerpen in de wijk. Bijvoorbeeld via WhatsApp, Twitter en andere 
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online nieuws- en chatmogelijkheden waar inwoners, gemeente en politie 
directer met elkaar in contact staan. Op deze manier wordt er een breder 
publiek betrokken. 

In het verlengde hiervan vinden we dat bewoners voor een deel moeten 
kunnen bepalen wat de prioriteit van de politie is. Op deze manier krijgen 
buurtbewoners regie over wat er op het gebied van veiligheid in hun buurt 
belangrijk is. Dit is wat de PvdA betreft het belangrijkste voor het nog vast 
te stellen veiligheidsbeleid van de gemeente. Verder zijn we het eens met 
de andere prioriteiten die in het vast te stellen beleid worden genoemd: 
high impact crimes/woninginbraken, jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit, 
sociale overlast, en voorkomen radicalisering en jihadisme. 

Op woensdag 22 april heb ik samen met de ChristenUnie tijdens de 
besluitvormende raadsvergadering een motie ingediend om de buurt te 
betrekken bij het veiligheidsbeleid in de buurt. Deze motie is met grote 
meerderheid aangenomen. Hiermee hebben we een speerpunt uit de 
hoofdstuk Veiligheid van ons verkiezingsprogramma verwezenlijkt. En 
maken we buurtbewoners meer betrokken voor de veiligheid binnen de 
eigen buurt.  
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AGENDA 

  
 
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 
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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 


