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VAN DE VOORZITTER 
 

  
Door Gerrit Schinkel 
Voorzitter 
 

 
De vakantie zit er weer op. Ik hoop u een fijne vakantie heeft gehad en 
goed uitgerust bent zodat we er de komende maanden weer volop 
tegenaan kunnen. Er breken n.l. drukke en spannende tijden aan voor 
onze partij. Ik beperk me hier verder tot de Goudse politiek.  
 
De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 
zijn volop aan de gang. Op de ALV van juni jl. is de onafhankelijke 
commissie officieel benoemd en heeft haar werkzaamheden inmiddels 
gestart (zie hierover meer in deze editie van Gouds Rood).      
 
Op de ALV van 26 juni is enthousiast gediscussieerd aan de hand van de 
eerste aanzetten voor het verkiezingsprogramma 2018-2022. De input van 
deze zgn. ‘tafeltjesdiscussies’ is meegenomen door de leden van de vijf 
werkgroepen. De vakantieperiode was gezien het tijdsbestek een kleine 
spelbreker, maar inmiddels zijn de vijf concepten gereed. Deze concepten 
worden op het moment dat ik dit schrijf verzameld en tot een concept 
verkiezingsprogramma geredigeerd. Dit concept programma zal door de 
leden worden besproken tijdens de ALV van 25 september a.s. Aangezien 
dit nog geen openbaar stuk is, wordt het concept niet in deze Gouds Rood 
afgedrukt, maar zal voor deze ALV per mail aan de leden worden 
gezonden. Op de website komt ook een bericht te staan dat het concept 
bij het afdelingsbestuur kan worden opgevraagd. Er zullen op de ALV 
exemplaren beschikbaar zijn. Na de discussies in deze ALV zal een 
‘definitief’ concept verkiezingsprogramma worden opgesteld waarna u tot 
18 oktober amendementen kunt indienen. Op de ALV van 18 december 
2017 zal het verkiezingsprogramma worden vastgesteld door de leden. 
 
Ik hoop u in groten getale te mogen begroeten op 25 september voor een 
goede discussie zodat we de Goudse burger aan het eind van dit jaar een 
mooi verkiezingsprogramma kunnen aanbieden. 
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UITNODIGING ALV  
maandag 25 september 2017 

 

  
 
 
Datum 

 
 
Maandag 20 maart 2017 

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

Tijd 20 uur 
  

 
AGENDA 
 
 

1. Opening. 
2. Mededelingen.  
3. Notulen ALV 26 juni 2017 
4. Discussie en concept-verkiezingsprogramma 2018 - 2022 
5. Stand van zaken kandidatenlijst 
6. Nieuws uit de fractie 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 
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Notulen ALV 

  
 

Verslag Algemene Ledenvergadering PvdA afdeling Gouda 
 
Datum:  maandag 26 juni 2017  
Plaats:  Café Résistance 
Aanvang:  20.00 uur 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering. Afwezig met kennisgeving: Klaas Bolt, 
Michiel Sikkes, Rogier Tetteroo, Peter den Boer, Siham Massrour, Khalid 
Tatou, Jaap Warners, Herman Kleijn, Lotte Klene en Ben de Bruijn 
 
Mededelingen/jubilarissen 
Gerda Paans wordt gehuldigd voor haar 50 jarig lidmaatschap van de 
PvdA. Er zijn dit jaar nog een aantal jubilarissen; die zijn vanavond niet 
aanwezig maar krijgen hun speld nog uitgereikt. 

Jaarrekening 2016 
De penningmeester geeft een toelichting. De kascommissie heeft de 
stukken bekeken en adviseert de ALV de penningmeester decharge te 
verlenen. De jaarrekening wordt vervolgens vastgesteld.  

Uit de fractie 
Marion Suijker geeft een toelichting op de actuele politieke zaken in 
Gouda. 
 
Voorbereiding verkiezingen 
Het voorstel van het bestuur voor de benoeming van leden voor de 
onafhankelijke commissie wordt bij acclamatie aangenomen. Tot leden 
worden gekozen Bea Marsman (voorzitter), Peter van Diesen, Will 
Oosterom, Wilbert van der Griend ten Herman Klein. Cor Punt wordt als 
reservelid benoemd. 
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Discussie aan tafels 

Er wordt in groepjes gediscussieerd over verschillende onderwerpen die 
door de werkgroepen zijn aangebracht t.b.v. het verkiezingsprogramma. 
De output van deze discussies vormt input voor het concept 
verkiezingsprogramma. 

 
De afdeling beveelt de fractie aan akkoord te gaan met het 
onderhandelingsresultaat. 
 

 
Sluiting 
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Toekomst 
 

  
Door Co Caljouw 
Redactie Gouds Rood 

Wat de toekomst brengen moge…Deze op muziek gezette vraag in de 

Hervormde Liedbundel waarmee ik in mijn prille jeugd ben opgegroeid 

kent een vertrouwen wekkend antwoord: mij geleidt des Heeren Hand. 

 

Toen ik later de Hemelse Vader verruilde voor vadertje Drees en de 

zondagse psalmen en gezangen waren vervangen door de begeesterde, 

dagelijks door de VARA via de distributieradio uitgezonden strijdliederen 

van de Stem des Volks, bleef mijn welhaast kinderlijk vertrouwen in de 

toekomst groot. 

 

En daar was alle reden toe. De oorlog was voorbij, de wederopbouw 

vorderde gestaag, de slogan Indië verloren rampspoed geboren verloor al 

snel haar betekenis; de eerste tekenen van een stijgende welvaart met 

minder arbeidsuren, steeds betere sociale voorzieningen en een vrije 

zaterdag dienden zich aan.De watersnood van ’53 en de inmiddels 

ontstane koude oorlog vermochten niet deze positieve ontwikkeling ook 

maar enigermate te blokkeren. De woningnood daarentegen bleef 

vooralsnog groot, mede door de komst van een kwart miljoen repatrianten 

uit ‘de oost’, de babyboom en dit ondanks de emigratie van vele 

duizenden naar verre oorden als Australië, Nieuw Zeeland en Canada. 

De nog jonge Partij van de Arbeid met prominenten als genoemd vadertje, 

Suurhoff, Lieftinck, Vorrink, Mansholt  en vele anderen blies in dit 

naoorlogse herstel een belangrijke partij, zo niet de grootste (wisselend 

met de Katholieke Volkspartij) mee. 
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Almaar groeiend en geschraagd door de grootste krant van het land, Het 

Vrije Volk, het NVV en als belangrijke spreekbuis de VARA zorgde de 

PvdA als grote politieke machtsfactor ervoor dat de tot werknemer 

gepromoveerde arbeider het in dit lage land steeds beter kreeg. En daar 

hoorde een verheffing van diens geest nadrukkelijk bij. 

Ruim een halve eeuw verder in de tijd is er van enige erkentelijkheid 

jegens het door de sociaal-democratie (mede) bereikte vrijwel niets meer 

over. 

 

Op de vele mogelijke oorzaken zoals een verregaande individualisering ga 

ik verder niet in. Ik herhaal slechts de vraag uit de aanhef: wat zal de 

toekomst brengen? Verder als splinter naast de vele andere? Zonder een 

krachtige partijstrucuur waaruit bekwame politici plachten te komen? In 

plaats daarvan een uitstervend en dus slinkend aantal ouwe getrouwen? 

Zij zal toch niet verworden tot een loszandbeweging als zovele andere 

met slechts oog voor een enkele doelstelling en geen algemeen publiek 

belang? 

 

Door mijn geboortejaar 1935 heb ik vanzelfsprekend geen toekomst meer. 

Laat dan mijn  partij, die ik tot mijn laatste snik trouw zal blijven, zichzelf 

desnoods aan de eigen haren uit het huidige zompige politieke moeras 

trekken en op termijn terugkeren op haar eens zo machtige zetel. In het 

algemeen belang en dat van de doorsnee man en vrouw, voor wie de 

andere politieke groeperingen het als vanouds zullen laten afweten! 
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Stel je kandidaat voor de raad 
 

  
Door Bea Marsman, 

lid onafhankelijke commissie kandidatenlijst 

De onafhankelijke commissie voor de kandidatenlijst is benoemd en 
aan het werk. Wie zitten erin? Hoe gaan ze te werk? 
 
De onafhankelijke commissie die de concept- PvdA-lijst opstelt voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 2018 is in de ALV van 26 juni 2017 
vastgesteld. Peter van Diesen, Herman Klein, Wilbert van de Griendt, Will 
Oosterom en Bea Marsman zijn benoemd.Cor Punt is als vervanger 
aangewezen mocht er uitval plaats vinden. 
 
Inmiddels heeft Herman Klein zich wegens te drukke werkzaamheden 
teruggetrokken en is Cor Punt actief geworden als lid van de commissie. 
De commissie heeft al enkele vergaderingen gehouden, heeft 2x met het 
bestuur overlegd, over de onderlinge taakverdeling, de inhoud van de 
procedures en dergelijke. Verder heeft de commissie alle procedurele 
aspecten van het proces om tot een goede lijst te komen, doorgenomen.  
 
Op basis daarvan is een draaiboek opgesteld met procedurele 
aandachtspunten. Daarnaast is op basis van de profielen die door de ALV 
zijn vastgesteld een formulier opgesteld die de commissie bij alle 
gesprekken met kandidaten als leidraad gebruikt. Op dit formulier staan 
ook de formele aspecten waaraan moet worden voldaan. De commissie 
hoopt op aanmelding van veel goede kandidaten, is goed voorbereid om 
alle noodzakelijk en gewenste gesprekken te gaan voeren en heeft er ook 
zin in! 
 
We doen hierbij een beroep op alle leden om ervoor te zorgen dat we 
straks een mooie kandidatenlijst hebben. Dus meld je aan voor 18 
september bij het bestuur als kandidaat of geef het aan als je potentieel 
geschikte kandidaten wilt aanbevelen. 
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Willem Dreespenning voor mevrouw 
De Jong 

 

  
 
Door Gerrit Schinkel, 
voorzitter 
 
Dit jaar waren er ook weer een aantal leden van de Partij van de 
Arbeid die een jubileum te vieren hadden vanwege hun trouwe 
lidmaatschap van de PvdA. 
 
- Jan de Lange   25 jaar lid 
- Gerda den Hollander  50 jaar lid 
- Peter van Eijkelenburg  50 jaar lid 
- Wim Hommels   50 jaar lid 
- Co Caljouw   50 jaar lid 
 
Maar je hebt altijd baas boven baas, want we hebben dit jaar zelfs iemand 
dat al 65 jaar lid is van onze partij. Op vrijdag 14 juli zijn wethouder Rogier 
Tetteroo en ondergetekende op bezoek geweest bij mevrouw Versluis-de 
Jong. Mevrouw Versluis, geboren in Ammerstol, is dit jaar dus 65 jaar lid 
van de Partij van de Arbeid. 
Zij kreeg behalve een mooie grote bos rode rozen van JP Bloeminders 
ook de Willem Drees Penning uitgereikt. 
 
Mevrouw Versluis en ook haar zoon Andre waren zeer verguld en 
mevrouw Versluis was zelfs ontroerd. ‘Als jonge meid ben ik lid geworden 
van de partij en ik ben nog steeds lid. De strijd is nooit af’, aldus een trotse 
mevrouw Versluis. Personeel en andere bewoners van de Hanepraij 
feliciteerden mevrouw Versluis. 
 
Rogier en ik hebben daarna nog lekker lang bijgepraat met mevrouw 
Versluis en haar zoon Andre. Hondje King zorgde intussen voor grappige 
taferelen 
 



 11 

 

 

 

Mais 

  

Door Co Caljouw 
redactie Gouds Rood 
 
 
Ik heb het hier al eens eerder betoogd: de PvdA is een ware 
stadspartij en heeft weinig tot niets met landschap en natuur en 
derhalve het platteland. Maar die afzijdigheid mag niet langer 
bestaan. 
 
Het platteland, tot dusver in de politiek vooral vertegenwoordigd door met 
name het CDA onder de karikaturaal aandoende kwalificatie rentmeester, 
is in groot gevaar. 
 
Hele groepen planten en dieren sterven in ras tempo uit. 
Een paar simpele doch gruwelijke voorbeelden: van de tot in de jaren 
vijftig vorige eeuw voorkomende talloze miljarden harlekijnsorchissen (een 
van onze inheemse orchideeënsoorten) zijn er nul over. Hetzelfde kan 
worden gezegd van die zo fraaie kievitsbloem (ook wel kievitstulp 
geheten). Van de honderden miljoenen in hetzelfde gebied resteren er 
hopelijk nog enkele. Ik spreek stadgenoten die, al fietsend door de 
Goudse dreven, in twintig jaar geen leeuwerikje meer hebben gehoord of 
gezien en al in geen jaren het sonore geroep van de koekoek. Nou, dat 
klopt, beide soorten staan met talloze andere op de rode lijst van met 
uitsterven bedreigde dieren.Door de aanleg van steeds weer nieuwe 
wegen, huizenblokken en bedrijventerreinen verdwijnt hun leefgebied en 
wat er aan biotoop resteert, inclusief de officiële natuurgebieden, wordt 
vergiftigd door de nog altijd stijgende nationale CO2-uitstoot. En of dat 
nog niet genoeg is spuit de intensieve landbouw, waaronder de veeteelt, 
daar duizenden tonnen aan herbiciden, pesticiden en ander vergif, onder 
de welluidende titel gewasbescherming, overheen. 
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Wat het fijnstof van de auto, motor en brommer voor de stadsmens is is de 
neerslag van (ammoniak)stank voor de plattelander. En daar komt nog het 
nodige ongerief bij. Door de honderdduizenden hectaren Engels raaigras 
waarin zelfs het iele madeliefje ontbreekt geen insecten meer en dus geen 
voedsel voor vooral jonge vogels.  
 
In Rijnland-Westfalen heeft onderzoek uitgewezen dat 80 procent van de 
biomassa aan insecten door bovengeschetste praktijken is verdwenen. En 
daarmee gehele vlindersoorten en onder meer voor de bestuiving van ons 
fruit zo belangrijke bijen. Nu we toch even over de grens zijn… 
Kortgeleden reed ik met enkele vrienden naar Hamburg (zou eigenlijk met 
de trein moeten…). Na de Veluwe en de IJssel tot aan de stadsgrens van 
deze havenstad onafzienbare velden snijmais (voor dierlijke consumptie). 
Mais gedijt als enige gewas goed op de overdosis aan miljoenen tonnen 
stront die de megastallen produceren en waarmee dus de vrijwel gehele 
Noordduitse laagvlakte wordt bemest. 
 
Waar mais groeit is ander dierlijk of plantaardig leven uitgesloten. Dus 
bleef de voorruit van ons vehikel glimmen als na een bezoek aan de 
wasstraat. Geen mugje, vliegje, vlindertje, torretje, kevertje geplet.  
Terug en in eigen land en tot slot. De bodem in sommige delen van ons 
land is zo vervuild en wel tot grote diepte dat drinkwaterbedrijven de 
dolste capriolen moeten uithalen om ons, dus ook de stadsbewoner, van 
een veilig kopje thee te voorzien. 
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AGENDA 

  

    

    

    

25 september 
2017 

20:00 ALV Café Résistance 

18 december 
2017 

20:00 ALV Café Résistance 
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TELEFOONNUMMERS 
 

AFDELINGSBESTUUR       Tel. 
Gerrit Schinkel voorzitter                   06-39102778  
Guido Prinsenberg secretaris       06-81916959 
Ronald Greven penningmeester    537199 
Lotte Klene          06-17106216 
Patrick Verhoeven          06-24406510  
Johan Veld    0182 535081 /   06-10278000 
 
WETHOUDER 

Rogier Tetteroo          06-43385611  

 
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 


