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VAN DE VOORZITTER 
 

  
Door Gerrit Schinkel 

Voorzitter 
 

Op het moment dat ik dit schrijf gaat de zon net onder na een 
stralende dag. De zomer zit er hopelijk aan te komen. En dat is 
natuurlijk nooit weg want de vakantie staat langzamerhand ook 
weer voor de deur en dan is een beetje mooi weer lekker 
meegenomen.  
 
Ik kom nog even terug op onze 1 mei viering. Tijdens de goed 
bezochte bijeenkomst op die zondagmiddag in het Verzetsmuseum 
werd gediscussieerd over het onderwerp Basisinkomen. Er werd 
stilgestaan bij het overlijden van Arie Slinger, jarenlang een markant 
lid van de PvdA. Na het voorlezen van een gedicht van Arie werd 
een minuut stilte in acht genomen. 
 
En natuurlijk werden op 1 mei onze seniorleden weer in de tulpen 
gezet, hetgeen zoals elk jaar zeer op prijs werd gesteld. Bovendien 
werd een aantal trouwe leden verrast met een speld voor jarenlang 
lidmaatschap. We hebben dit jaar zelfs iemand die al 70 jaar lid is 
van de Partij van de Arbeid. U kunt hier in deze editie van Gouds 
Rood meer lezen. 
 
Onze laatste ALV voor de zomervakantie is op maandag 27 juni. Er 
staan geen schokkende dingen op de agenda. Een agendapunt is 
de ledendemocratie. Tijdens het laatste congres van de PvdA is  
besloten dat de officiële functie van vertegenwoordiger namens een 
afdeling bij vergaderingen van het gewest en bij congressen 
verdwijnt. Een belangrijke reden hiervoor is om alle leden meer bij 
de politiek te betrekken. Maar zo op het eerste oog zitten hier 
misschien in de praktijk toch nog de nodige haken en ogen aan. Het 
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bestuur wil met de leden tijdens de ALV van 27 juni hierover van 
gedachten wisselen. 
 
De verkiezingen voor de 2e Kamer zijn volgend jaar en de 
verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad pas in 2018. Maar het 
bestuur wil op tijd beginnen met de voorbereidingen van deze 
verkiezingen en dan vooral met die van de verkiezingen voor de 
gemeenteraad. Denk b.v. aan het proces m.b.t. het opstellen van 
het verkiezingsprogramma en het samenstellen van de 
kandidatenlijst.  
 
Ik hoop u in groten getale op maandag 27 juni a.s. te verwelkomen. 
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UITNODIGING ALV  
maandag 27 juni 

 

  
 
 
Datum 

 
 
Maandag 27 juni 2016 

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

Tijd 
 

20 uur 

  

 
AGENDA 
 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen ALV dd. 21 maart 2016 
4. Ledendemocratie 
5. Verkiezingscampagne Tweede Kamerverkiezingen 2017  
6. Start planning raadsverkiezingen 2018 
7. Van de fractie, het Congres en van het Gewest 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
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Notulen ALV 

  
 

Verslag Algemene Ledenvergadering PvdA afdeling Gouda 
 
Datum:  maandag 21 maart 2016  
Plaats:  Café Résistance 
Aanvang:  20.00 uur 
 
Opening en welkomstwoord door afdelingsvoorzitter Gerrit Schinkel 
Rogier Tetteroo heeft zich afgemeld (ziek), Gerard Struijk heeft zich ook 
afgemeld. 
 
Bespreking notulen 14 december 2015 
- geen opmerkingen 
 
Vaststelling Jaarverslag 
- Marion Suijker merkt op dat er een kleine verschrijving staat in het 
jaarverslag. Johan Veld is niet de opvolger van Hein Pierhagen als 
burgerraadslid. Nadat Johan als 2e burgerraadslid is geïnstalleerd heeft 
Hein te kennen gegeven met het burgerraadslidmaatschap te willen 
stoppen. Op dit moment heeft de fractie geen vacature voor 
burgerraadslid.  
- De voorzitter roept de leden op gebruik te maken van de mogelijkheid 
om 1 keer in het jaar in het Huis van de Stad een gratis partijbijeenkomst  
te mogen organiseren. 
 
Jaarrekening/Verslag kascommissie. 
De penningmeester Ronald Greven houdt een presentatie over de baten 
en lasten van de afdeling. Het afgelopen jaar gaf geen verrassingen te 
zien. We sparen voor de campagne in 2018. Met betrekking tot het 
betalen van de contributie door de fractie is enige achterstand ontstaan. 
Die wordt naar verwachting binnenkort recht getrokken. De extra 
afdrachten van het partijbureau lopen verder terug gelijk aan het 
teruglopen van het aantal leden.  
 
Oordeel kascommissie 
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De penningmeester wordt door de kascommissie (Herman Klein en José 
van Eijkelenburg) décharge verleend. Sander van Alten zal samen met 
José de nieuwe kascommissie gaan vormen. 
 
 
Terugblik fractie 
Vanuit de door de fractie in oktober 2014 (fractieweekend) gestelde 
doelen (terrein: leegstand, werkloosheid, zorg en veiligheid) kan gesteld 
worden dat we daar goed op ingezet hebben. In het werk van de raad 
bestaan gelukkig nu normale werkverhoudingen (t.o.v. de vorige periode) 
tussen raad en college. De fractie concentreert zich op de eigen sterke 
punten. We krijgen in samenwerking met anderen nu ook meer voor 
elkaar in de raad dan dat we in het college hadden afgesproken 
(voorbeeld: analfabetisme en veiligheid in de buurt/buurtgestuurd 
politiewerk door Khalid Tatou). De politie helpt nu de buurt ook, in plaats 
van dat de buurt de politie helpt. Michiel Sikkes zorgt in goede 
samenwerking met Rogier Tetteroo voor een plan van aanpak op het 
terrein van huisvesting sociale woningbouw om leegstand te voorkomen. 
In de woonvisie is nu een taakstelling opgelegd om 33% na te streven 
voor de nieuwbouw van woningen in de sociale huursector. Siham 
Massrour zet in op het voorkomen van te hoge salarissen bij bestuurders 
van zorgcorporaties. De VOG (verklaring omtrent gedrag) doet nu ook zijn 
intrede bij de medewerkers in de thuiszorg bij de inkoop van de zorg. 
Meer aandacht voor laaggeletterdheid. 
 
Rapport van Waarde 
Sander van Alten blikt terug op het PvdA Congres in Amersfoort al waar 
de motie inzake zorgvastgoed is aangenomen. Tevens meldde hij dat de 
voorzitter van de JS (Bart van Bruggen) graag een keer naar Gouda komt 
voor een speech. 
 
Verkiezing afdelingsbestuursleden 
Aangezien zowel Mark Maijenburg als Mayke Nieuwenhuis het bestuur 
hebben verlaten, zijn er twee vacatures. Na geheime stemming met 
stembriefjes worden Guido Prinsenberg en Patrick Verhoeven gekozen in 
het bestuur. Guido is tevens nu de nieuwe afdelingssecretaris. 
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Vooruitblik 
Op 1 mei 2016 wordt er op de Dag van de Arbeid in het verzetsmuseum 
gesproken over het basisinkomen. Iedereen wordt geadviseerd voor te 
stemmen bij het Referendum Verdrag Oekraïne. 
 
Sluiting 
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In memoriam Arie Slinger 
 

  

Door Siebe Keulen 
 
 
Op 29 april 2016 is Arie Slinger overleden, hij is 81 jaar oud 
geworden. Arie is op vele plekken en in vele functies actief 
geweest voor de Partij van de Arbeid. 
 
Als lid van de jongerenbeweging Nieuwe Koers en haar opvolger de 
Federatie van Jongerengroepen (FJG). Als lid en voorzitter van het 
PvdA afdelingsbestuur in Waddinxveen. Als lid van de redactie van 
het herdenkingsboek Gouda vooruit!, honderd jaar sociaal-
democratie in Gouda. Als raadslid in Gouda van 1998 tot 2002. En 
ten slotte jarenlang als redactielid van Gouds Rood, altijd weer 
bereid om een bijdrage te leveren.  
 
Arie was een markante verschijning, met een mooie beeldende 
spreek- en schrijftrant. Geen politicus van de harde confrontatie, 
maar wel met een goed onderbouwde mening. Zijn ervaring in het 
onderwijs zal daar niet vreemd aan zijn geweest.  
 
Arie was een groot liefhebber van literatuur en dichtkunst. Zelf 
publiceerde hij in 1994 een bundel getiteld Woordtemperaturen. Uit 
die bundel droeg Gerrit Schinkel als afdelingsvoorzitter op 1 mei het 
gedicht Gezongen Revolutie voor om stil te staan bij het overlijden 
van Arie.  
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Gezongen revolutie 
 
 
De snor, de pet, het revolutionaire zingen 
mijn opa op de eerste mei 
als jongetje ervoer ik al dees dingen 
aan zijn hand heel, heel diep in mij 
'op socialisten sluit de rijen' 
 
het was de rode balsem op m'n kleine ziel 
'het rode vaandel volgen wij', en 
de zaal, een bruisende zee van stemmen, de deal 
tegen het kapitaal en voor de rooien 
 
zoals toen hoor ik het nu niet meer 
nu is 't het schallen van lege woorden 
voor de doden, zij draaien zich nog één keer 
om in hun graf van vergane symbolen 
van de eigen en door anderen gestoofde kolen 
 
toch is 't mij lief en komt 't van heel ver  
van een jeugd met hoop gevestigd op een rode ster 
 
Arie Slinger 
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Niet tweedelen, maar samen delen 
 

  
 
Door Rogier Tetteroo, 
wethouder PvdA Gouda 
 
De gemeenteraad zette op 11 mei het licht op groen voor de 
ondertekening van een bestuursovereenkomst met het Centraal 
Orgaan Opvang asielzoekers (COA). Daarmee is de weg vrij voor de 
komst van 500 asielzoekers gedurende een periode van 10 jaar. 
 
Als PvdA wethouder in het Goudse college schreef ik u al in september 
2015 dat deze 500 mannen, vrouwen en kinderen van harte welkom zijn. 
Verdreven door oorlogsgeweld, natuurrampen, armoede, gebrek aan 
elementaire middelen van bestaan of vervolging, vinden 500 individuen 
binnenkort een veilig en menswaardig heenkomen in Gouda. Dat is goed 
voor Gouda. Een stad die van oudsher ruimte biedt aan 
andersdenkenden, aan vervolgden en aan ontheemden. Met de komst 
van een AZC wordt in de traditie van tolerantie en menslievendheid een 
nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de rijke Goudse historie. Een hoofdstuk 
van kansen, mogelijkheden en culturele en maatschappelijke verrijking. 
 
Stoom afblazen 
Natuurlijk zal de ontvangst van 500 nieuwkomers niet uitsluitend en alleen 
positief zijn. Het zal ook best af en toe mis gaan. 500 mannen, vrouwen 
en kinderen op een relatief kleine plek, waar men niet zelfstandig woont, 
waar men onder permanente druk van een procedure de dagen probeert 
door te komen zonder de mogelijkheden om snel aan de slag te kunnen; 
het zal een hele opgave zijn. Het vergt het uiterste van de 
opofferingsgezindheid, van de flexibiliteit en het improvisatietalent van de 
500 bewoners.  En ook buiten het AZC zal het heus wel eens misgaan. 
Zal er wel eens een geluid te horen zijn van een groep mensen buiten op 
het plein of al terugkerend van een wandeling van en naar het 
winkelcentrum. En er zal soms helaas wel eens sprake kunnen zijn van 
stoom afblazen en spanningen los laten. 
Maar laat ons niet de vergissing maken een automatische en 
onvermijdelijke relatie te zien tussen de komst van een AZC en 
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verstoringen van de openbare orde en de veiligheid. Een dergelijk 
automatisme bestaat niet. Een dergelijke relatie is nog nooit aangetoond. 
Gouda groeit door de komst van het AZC met 500 personen. Dit is gelijk 
te stellen aan het bewoner aantal van een gemiddelde buurt. En net zoals 
bij u en bij mij in de buurt een wonderkind, een dromer, een doener, een 
talent en een boefje woont, zo zal dat in het AZC zijn. Sterker nog, net als 
bij u en bij mij in de buurt zal het overgrote deel van de bewoners van het 
AZC bestaan uit "gewone mensen" met "gewone wensen". Die wat van 
hun leven willen maken en die klaar staan voor hun medemens. 
Als PvdA wethouder ben ik er trots op dat we als college met het COA 
afspraken hebben gemaakt om het verblijf in het AZC voor de mensen die 
het betreft zo aangenaam mogelijk te maken.  
 
Lichtpuntjes 
De eindeloze wachttijd, de spannende toelatingsprocedure, het 
inspannende verblijf met meerdere mensen in een verblijfsunit kunnen 
gevoelens van uitzichtloosheid en eenzaamheid versterken als daar 
tegenover niet ook lichtpuntjes staan. En die zijn er. En veel ook. 
Godzijdank. Het eerste lichtpunt is dat er honderden betrokken 
Gouwenaars vrijwillig hun diensten aanbieden en in het AZC gaan helpen 
met van alles en nog wat. Het tweede lichtpunt is dat het maatschappelijk 
middenveld, de scholen, kerken en instanties hun kennis, betrokkenheid 
en compassie inzetten voor de bewoners. Het derde lichtpunt is dat 
ondernemers en bedrijven een talentenscan aanbieden om de bewoners 
te screenen op hun kansen, vaardigheden en expertise voor ontplooiing, 
(leer)werk, studie en stage als het eenmaal zover is dat men in Gouda en 
in Nederland wat mag gaan doen in en voor de samenleving. Het vierde 
lichtpunt is dat weldoeners, van groot tot klein, met (kleine) donaties van 
geld en goederen, de dagen van de mensen in het AZC iedere keer een 
stukje leuker en fijner kunnen maken. 
 
Tweedeling 
Er zijn mensen die deze lichtpuntjes niet makkelijk kunnen velen. Die 
daarin iets willen zien dat voortrekken heet. Die zeggen "waarom krijgen 
die vluchtelingen dat allemaal?!" En zich afvragen "waarom de normale 
(sic!) Gouwenaars dit niet ook allemaal krijgen?!" Want, zo zegt men dan, 
dit "leidt onvermijdelijk tot een tweedeling. Tot gedoe in de stad!" 
Vermoedelijk is het dagelijks reilen en zeilen in een AZC bij deze mensen 
niet bekend. Klaarblijkelijk weten deze mensen daarenboven niet dat een 
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bewoner van een asielzoekerscentrum geen recht heeft op een uitkering. 
Dat er geen recht bestaat op bijzondere bijstand of leenbijstand.  
Geen recht bestaat op het verrichten van werk. Geen recht op de geld-
terug-regeling. Geen recht op een Kinderfonds. Eigenlijk geen recht 
bestaat op zelfontplooiing zolang er geen status is verkregen. 
Ogenschijnlijk lijkt de waarschuwing voor een tweedeling terecht. Bij 
nadere beschouwing wordt deze tweedeling de verkeerde personen 
verweten. Niet de asielzoekers veroorzaken een tweedeling in de 
samenleving. Niet de komst van een AZC naar Gouda speelt hierin een 
doorslaggevende rol. Nee. De tweedeling in de samenleving wordt 
veroorzaakt door de almaar groeiende kloof tussen arm en rijk, tussen 
gezond en ziek, tussen "valide" en "invalide", tussen gestudeerd en 
ongeschoold, tussen geletterd en ongeletterd, tussen bekwaam en 
onbekwaam.  Hierin ligt in mijn optiek, voor mijn partij, de PvdA Gouda, de 
permanente basis voor het bestaan en het voortbestaan van onze partij.  
 
Gelijke kansen 
Een partij die overtuigd is van gelijke kansen voor iedereen. Een partij die 
uitgaat van een solidaire samenleving gebaseerd op wederzijds respect, 
emancipatie en insluiting heeft tot hoofdtaak en tot wezensdoel de 
bestrijding van de tweedeling en het vergroten van de kansen voor 
eenieder op een goed, gezond en voorspoedig menselijk bestaan. Niet 
door het collectief als dwingende blauwdruk te nemen. Niet door een 
grootste gemene deler oplossing. Niet door plannen die achter een bureau 
zijn bedacht maar in de praktijk net even anders uitpakken. Wel door de 
wensen, dromen, verlangens, angsten, bezorgdheden en vooral de kennis 
en vaardigheden van allen te bundelen en zodoende aan een 
samenleving te bouwen waarin we elkaar zien staan. Een samenleving 
waarin we het nodige voor elkaar over hebben.Waarin we arbeidsduur 
inleveren voor de creatie van de baan van de ander. Waarin we arbeid 
minder belasten, zodat ondernemers mensen in dienst kunnen nemen. 
Waarin we zorgtaken delen zodat de ander zich op zelfontplooiing kan 
richten. Waarin mensen met een beperking worden gewaardeerd op wat 
men wel kan. Waarin sociaal-maatschappelijke werkzaamheden zonder 
loon- of dienstverband toch als economisch waardevol worden gezien. 
Waarin vrijwilligers zonder werk hun vrijwilligerswerk toch ook in geld 
gewaardeerd zien. Waarin mensen met een uitkering worden 
gestimuleerd hun eigenwaarde te vergroten door minder regels en minder 
dwang en drang. Waarin intrinsieke motivatie een economisch goed 
wordt. Waarin eenieder betaalbaar kan wonen op de plek en in de woning 
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van zijn of haar keuze. Waarin de zorg dichtbij huis is en wordt geleverd 
door professionals.  
Waarin een onderwijsadvies het begin is en niet het eind. Waarin kinderen 
niet in armoede opgroeien. Waarin problematische schulden na een 
moratorium in een korte periode duurzaam worden weggewerkt. Waarin 
arbeid en vrije tijd in balans zijn. Waarin de natuur en het milieu niet 
ondergeschikt worden gemaakt aan productie en kapitaal. Waarin 
raddraaiers met de wet te maken krijgen, maar ook perspectief geboden 
krijgen. Een samenleving waarin de koek groter wordt zodra we met meer 
moeten delen. Een samenleving waarin we de honderden miljarden die 
erin omgaan anders kunnen verdelen. Een samenleving waarin we niet 
tweedelen, maar samen delen! 
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Mevrouw Borgman is al 70 jaar lid 

  

Door Gerrit Schinkel, 
voorzitter PvdA Gouda 

Op 1 mei, de dag van de arbeid, is de traditie om de oudere PvdA leden in 
het zonnetje te zetten.  

Elk lid, ouder dan 67, ontving een bos mooie rode tulpen vanuit de afdeling 
Gouda. Een speciale dag was het voor mw. C. Borgman-Harting. Zij is lid van het 
eerste uur en altijd met de PvdA verbonden geweest. Haar  echtgenoot, Joop 
Borgman, was wethouder in Gouda en jarenlang  Gedeputeerde in de provincie 
Zuid Holland. Ze kenden elkaar uit de schoolbanken. Ze zaten bij elkaar in de 
klas.  Helaas is Joop ons zestien jaar geleden ontvallen. Gerrit Schinkel, 
afdelingsvoorzitter en Marion Suijker, fractievoorzitter, verrasten mevrouw 
Borgman met een speciale jubileumspeld. Ook overhandigden zij een speciale 
brief van partijvoorzitter Hans Spekman. Mevrouw. Borgman was zeer verguld 
met de speld. Marion Suijker mocht de speld bij haar opspelden. En natuurlijk 
ontbraken ook voor haar de rode tulpen niet. 

Er waren in Gouda ook andere jubilarissen. Twee leden waren 50 jaar lid en drie 
leden 25 jaar lid. Ook zij ontvingen een speld. Er waren 5 leden die 5 jaar lid zijn 
en zij ontvingen een jubileumdopper. De spelden werden uitgereikt  aan de 
aanwezigen tijdens de 1 mei viering. Deze werd gehouden in het Verzetsmuseum 
Gouda en ging het over basisinkomen. De 1 mei viering in het Verzetsmuseum 
werd traditiegetrouw afgesloten met het zingen van De Internationale. 
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Pilot Buurt bestuurt 

  

Door Khalid Tatou, 
raadslid PvdA Gouda 
 
Door de inzet van de PvdA komt er in Gouda een pilot met het 
initiatief Buurt bestuurt. Dit heeft zich al bewezen in andere steden 
waaronder Rotterdam en Zoetermeer.  
 
De expertmeeting buurtgestuurd politiewerk op 2 maart, georganiseerd 
door de PvdA en de CU, en de bevlogen presentatie van 
buurtcoach/wijkagent Hans Hoekman over Buurt Bestuurt, heeft de 
burgemeester doen besluiten een pilot te starten met Buurt Bestuurt in 
één buurt binnen Gouda. Deze pilot begint na de zomervakantie in de wijk 
Plaswijck.  
 
Met Buurt Bestuurt maken bewoners samen een top-3 van zaken die 
aangepakt moeten worden in de buurt. Politie, Stadsbeheer en welzijns- of 
jongerenorganisaties geven vervolgens aan hoe die problemen kunnen 
worden aangepakt, maar bij elke actie of activiteit geven bewoners aan 
wat zij ook kunnen bijdragen.  
 
Deze nieuwe werkwijze is al in een flink aantal wijken in diverse steden 
ingevoerd. Omdat de ervaringen tot nu toe zeer positief zijn, gaan ook 
bewoners en mensen van de gemeente, Stadsbeheer of de politie er in 
andere wijken mee aan de slag. De PvdA is ontzettend blij dat Gouda hier 
nu ook mee begint. We hebben er alle vertrouwen in dat deze pilot ertoe 
zal leiden dat meerdere wijken zullen aanhaken op Buurt Bestuurt. Dit 
allemaal zal bijdragen aan een veiliger en mooier Gouda.  
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Excursie Europees Parlement 
 

 

  
Door Gerrit Schinkel, 
voorzitter PvdA Gouda 
 
De afdeling Rotterdam Alexander van de PvdA organiseerde op woensdag 
24 februari een excursie naar het Europees Parlement in Brussel. De 
Rotterdamse afdeling had ook leden van andere afdelingen de gelegenheid 
gegeven om mee te gaan en aangezien ik het een leuk idee vond had ik me 
ook opgegeven.  
 
De animo was groot en ik belandde eerst op een wachtlijst, maar al snel kreeg ik 
een mailtje van Mary Gerritse, de secretaris van de afdeling Rotterdam 
Alexander, dat er een paar afvallers waren en dat ik als eerste reserve stond 
genoteerd. Weer een paar dagen later kwam het verlossende antwoord: ik mocht 
mee. Ik meldde me op woensdagmorgen om 08.30 uur bij metrostation Capelse 
Brug. De bus stond al klaar en om 09.15 uur vertrok de bus met zo’n 45 PvdA’ers 
op weg naar Brussel. Er was van tevoren door reisleider Jan Tielen nog even 
gecontroleerd of iedereen zijn paspoort of ID-bewijs bij zich had, want de 
veiligheidsmaatregelen in Brussel waren zeer streng. En dat klopte zo bleek later. 
De reis verliep zeer voorspoedig zodat we zelfs een uur te vroeg in de Belgische 
hoofdstad arriveerden. Maar geen probleem volgens reisleider en 
penningmeester Tielen. “We gaan gewoon ergens lekker koffie drinken”. De ober 
van Café Ketje wist even niet wat hem overkwam toen er een horde Ollanders 
zijn heiligdom binnen kwam. De buschauffeur had daarvoor trouwens de nodige 
capriolen moeten uithalen om zijn bus door de smalle straten te manoeuvreren en 
ons veilig af te leveren.   
 
Om 12.00 uur gingen we op bezoek bij de PES, Party of European Socialists, 
waarbij Marije Lafeber tekst en uitleg gaf over de PES. En wat natuurlijk ook niet 
te versmaden was, de lekkere lunch die we daar kregen aangeboden. Daarna op 
weg naar het gebouw van het Europees Parlement. Zoals ik al eerder zei, de 
veiligheidscontrole was zeer streng. Je hoefde je nog net niet helemaal uit te 
kleden, maar de controle bij een willekeurig vliegveld gaat sneller dan bij het 
Europees Parlement. Toen wij eindelijk allemaal binnen waren werden we 
ontvangen door Agnes Jongerius en de publieksvoorlichter van het EP.  
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Plenaire zitting 
 
Om 16.00 uur mochten we de plenaire zitting van het EP bijwonen. Wij hadden 
geluk, want normaal zie je de Europese president Donald Tusk, de voorzitter van 
het EP Martin Schultz en spraakmakende parlementsleden als Marine Le Pen en 
Nigel Farage niet dagelijks in levende lijve. Simultaan werd alles vertaald en met 
een koptelefoon op konden we alles goed volgen. Precies om 17.00 uur werden 
we door bewakers gemaand om te vertrekken en plaats te maken voor andere 
bezoekers. Tijd is tijd. Het was een interessant uurtje. 
 
De bus vertrok met enige oponthoud, Brussel is een ramp voor het verkeer, om 
17.30 uur weer naar Rotterdam. Bij de bekende grensovergang Hazeldonk werd 
een tussenstop gemaakt om bij restaurant La Place de innerlijke mens te 
versterken. Om 21.00 uur draaide de bus weer de parkeerplaats bij metrostation 
Capelse Brug op. Ik bedankte nogmaals onze Rotterdamse partijgenoten, pakte 
ik de metro naar Rotterdam Alexander en van daar de trein naar Gouda. Het 
dagje Brussel zat er op. Een mooie belevenis.    

 
 
 

 
 
 
Gerrit Schinkel op stap in Brussel.  
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Bijdrage fractie aan AZC-debat 

  
Door Marion Suijker, 
fractievoorzitter PvdA Gouda 
 
Heeft u onlangs die bijzonder aflevering van de Reünie gezien? In 1997 

werd op Vlieland een AZC opgericht waar honderd vluchtelingen werden 

ondergebracht. De scepsis, achterdocht en wantrouwen over een groep 

onbekenden zorgde voor onrust en vragen bij de bewoners van het eiland 

met duizend inwoners.  

In de Reünie kwamen de bewoners die in 2002 in het AZC zaten weer bij elkaar. 

Om te praten over hun banden met de lokale bevolking, hun verwachtingen en 

perspectieven, maar ook over het vertrek uit hun eigen land en de vlucht hiernaar 

toe. Bovendien werd heel mooi zichtbaar hoe de bewoners van Vlieland de 

vluchtelingen uiteindelijk in de armen sloten. Bojan verliet na bombardementen 

zijn vaderland. Hij zou niet meer zonder Vlieland kunnen en woont er nog steeds. 

Sterker nog, hij is van grote waarde voor het eiland door zijn ijssalon en bioscoop.  

Wederkerigheid 

Gouda staat aan het begin van het proces van de komst van een AZC. Een 

belangrijk moment voor ieder van ons. Voor alle inwoners van Gouda, voor de 

buurtbewoners en voor de toekomstige vluchtelingen. Laat Vlieland hierin een 

voorbeeld voor ons mooie Gouda zijn. Onze wens is dat vele vluchtelingen een 

mooie toekomst hier in Gouda opbouwen en hun hart verpanden aan ons mooie 

historische stad. Net zoals Bojan aan Vlieland. Dat er sprake is van 

wederkerigheid. Maar wensen worden niet vanzelf werkelijkheid.   

Als PvdA zijn wij zeer verheugd dat het college zijn verantwoordelijkheid neemt 

en dat het ja heeft gezegd tegen de vestiging van een AZC in de leegstaande 

PWA.  Maar het goed inpassen van zo’n centrum in de buurt en wijk is geen 

sinecure. 

 Want het is niet niks als er ineens 500 mensen uit een heel ander land  bij je in 

de buurt komen wonen en hun intrek gaan nemen in een jarenlang leegstaand 

pand.  Dit vergt een goed inpassingsproces. En tot nu toe verloopt dit 
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inpassingsproces naar onze mening op een constructieve en respectvolle wijze. 

Dank aan een ieder die zich hiervoor tot nu toe heeft ingespannen.  

Bruggen 

Er zijn, om met de woorden mevrouw Westerman te spreken, inderdaad bruggen 

geslagen. In ieder geval de palen. Er moet nog heel veel gebeuren in de 

uitwerking. Maar we zijn verheugd dat de prioriteiten die het bewonersplatform in 

hun gedegen advies hebben meegegeven serieus in de onderhandelingen zijn 

meegenomen. En dat vele van deze prioriteiten in de bestuursovereenkomst 

terecht zijn gekomen. Bij voorbeeld de gefaseerde opbouw, veiligheid en 

leefbaarheid, ontbindende voorwaarden en sancties, tijdelijkheid, communicatie 

en dagbesteding.  Dat geeft vertrouwen.  Maar inderdaad zoals meneer Van 

Galen afgelopen maandag al zei … eerst zien dan pas geloven.  

Als Partij van de Arbeid vinden we het goed  dat er niet alleen perspectief wordt 

geboden aan de toekomstige bewoners, zoals stageplekken, taalles, maar ook 

dat de komst perspectief biedt aan Gouwenaren, bijvoorbeeld doordat vacatures, 

ook al tijdens de bouw, worden ingevuld door bijstandsgerechtigden. Dat werkt in 

onze ogen en draagt bij aan het voor ons zo belangrijk element van 

wederkerigheid. Onze wens is dat het AZC een meerwaarde heeft voor heel 

Gouda. Goed dus dat naast het bewonersplatform, ook onderwijs, bedrijfsleven 

en vrijwilligersorganisaties vanaf het begin van het proces betrokken zijn.  

Zorgen 

Hebben we helemaal geen zorgen? Natuurlijk wel. We maken ons zorgen over de 

huisvesting na het AZC.  Zijn er voldoende woningen? Wordt de wachtlijst niet te 

groot en te lang? En hoe gaan we dat oplossen? We hebben hierover al eerder 

vragen gesteld, maar hier moeten we wel wat mee. Dit staat los van deze 

bestuursovereenkomst en de komst van het AZC. Deze problematiek is er 

sowieso, maar wel een punt waar we wat mee moeten in Gouda. Daarnaast 

vinden we het belangrijk dat het proces goed wordt gemonitord, zodat ingegrepen 

kan worden als het nodig is. 

Wij wensen ieder veel succes en wijsheid toe, maar hebben vertrouwen in het 

proces. Immers willen is kunnen, of misschien is het mooier om af te sluiten met 

de woorden die wij allen associëren met Gouda: door de doornen naar de sterren. 

 
 



 21 

 
 

 

 

AGENDA 

  

    

26 september 20:00 ALV Café Résistance 

27 juni 20:00 ALV Café Résistance 

19 december 20:00 ALV Café Résistance 
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TELEFOONNUMMERS 
 

AFDELINGSBESTUUR       Tel. 
Gerrit Schinkel voorzitter      531229 
Guido Prinsenberg secretaris        06-81915969 
Ronald Greven penningmeester    537199 
Lotte Klene          06-17106216 
Patrick Verhoeven          06-24406510  
Johan Veld    0182 535081 /   06-10278000 
 
WETHOUDER 
Rogier Tetteroo          06-42200196  
 
RAADSFRACTIE 
Marion Suijker fractieleider        06 48135702 
Khalid Tatou vice-fractieleider      
Peter den Boer fractie-penningmeester    511084 
Michiel Sikkes fractiesecretaris       06-13305542 
Siham Massrour 
Johan Veld 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 
 
CONTACTPERSOON VERSPREIDING  GOUDS  ROOD 
 
José van Eijkelenburg (Coördinator en Noord)   513220 
 
 
 
 
 

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


