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Van de redactie 
 

  
 
Door Gerrit Schinkel 
 
Daar is hij weer, de nieuwe editie van ons lokale partijorgaan Gouds 
Rood. U zult misschien denken ‘heb ik het juninummer’ gemist’? Nou dat 
klopt in zoverre dat er in juni geen Gouds Rood is verschenen. Dat had te 
maken met het feit dat de ALV van 25 juni niet is doorgegaan omdat er 
vlak daarvoor ook al een speciale ALV werd gehouden. Bovendien was er 
nauwelijks kopij.   
 
Maar nu ligt er weer een dikke editie. Daarin leest u o.a. een bijdrage van 
Rogier Tetteroo over de nieuwe energie en een artikel van onze nieuwe 
fractievoorzitter in de gemeenteraad Mohamed Mohandis.  
 
Op mijn oproep om vooral toch ook artikelen aan te leveren voor Gouds 
Rood hebben meteen al spontaan twee leden gereageerd. Een eerlijke 
ontboezeming van Frank van der Knaap (terug van weggeweest) en Hans 
de Pré die zich onverdroten blijft  inzetten voor de natuur. En natuurlijk 
ontbreekt onze vaste columnist Co Caljouw niet met zijn bespiegelingen.  
 
Tot slot wil ik op deze plaats nogmaals Marjan Arenoe hartelijk bedanken 
voor de jaren dat zij verantwoordelijk was voor het maken van Gouds 
Rood. Ik heb deze taak van haar overgenomen. Samen met Co Caljouw 
vorm ik de redactie van Gouds Rood.  
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Van de voorzitter 
 

  
 
Door Patrick Verhoeven 

Voorzitter 
 
Beste partijgenoten, 
 
Voor mij is dit een bijzonder moment, mijn eerste bijdrage aan Gouds 
Rood als voorzitter van de afdeling Gouda. 
 
Sinds de laatste Gouds Rood is er veel gebeurd. Zo is er een nieuw 
bestuur aangetreden van capabele mensen waarmee het prettig 
samenwerken is. Tevens is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 
uiteindelijk vertaald in onze deelname aan het nieuwe college. Iets wat mij 
zeer verheugt want op deze manier heb je de beste kans je idealen voor 
de stad om te zetten. 
 
En ik moet zeggen dat onze gemeenteraadsfractie, als geen ander, enorm 
aan de weg timmert. We zien het allemaal terug in de media exposure, in 
de actie die zij deze zomer ondernam vanwege onveilige fietspaden en de 
vasthoudendheid in het stellen van de juiste vragen aan het college. 
Complimenten voor dit alles ! 
 
Ook wij als bestuur hebben allerlei plannen. Zo zijn we nu bezig om een 
nieuwe locatie te regelen voor onze bijeenkomsten want de vergadering 
van 24 september zal de laatste reguliere vergadering zijn in het 
Verzetsmuseum. 
 
Tevens zijn we als bestuur bezig om in oktober een informele bijeenkomst 
te houden met alle bestuursleden van alle gemeenteraadspartijen. Puur 
om elkaar te leren kennen. Politiek blijft mensenwerk en goede menselijke 
verhoudingen, ook op bestuursniveau, zijn het waard om in te investeren. 
 
Ook als bestuur proberen we bij te dragen aan de omzetting van onze 
idealen. En idealen hebben we genoeg of het nu gaat om de extra 
woningen die nodig zijn, het veilig en leefbaar houden van de wijken, het 
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opkomen voor de zwakkeren of de verduurzaming van de stad. Allemaal 
zaken waar wij als PvdA voor staan en waarvoor we ook in de komende 4 
jaren samen gaan knokken. Samen met onze raadsleden, samen met 
onze wethouder en samen met u! 
 
Ik roep ieder lid op om hieraan mee te doen! Dat kan door het aandragen 
van goede ideeën op ALV’s of tijdens onze politieke cafés, het meedoen 
met canvassen buiten de verkiezingstijd om maar ook heel simpel door 
het staan voor rechtvaardigheid gewoon in uw dagelijkse praktijk.  
 
Ik hoop u te mogen begroeten op onze volgende ALV op 1 oktober! 
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.                                                              

 

 

Uitnodiging ALV dd. 1 oktober 2018 
 

  
 
 
Datum 

 
 
Maandag 1 oktober 2018 

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

Tijd 20.00 uur 
  

 
AGENDA 
 
 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Laatste stand van zaken college en raad (Rogier Tetteroo en 

Mohamed Mohandis) 
4. Provinciale Staten (Bünyamin Erdogan) 
5. Laatste stand van zaken bestuur (Patrick Verhoeven) 
6. Rondvraag 
7. Borrel 
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Nieuwe energie 

 
 

 

Door Rogier Tetteroo 
Wethouder 

 
 
De gemeenteraadsverkiezingen 2018 vond ik wel zo’n beetje de aller 
spannendste van het afgelopen decennium. De PvdA had in maart 2017 
ongelooflijk op z'n falie gekregen (ik ga hier nu niet in op de oorzaken, 
(on)rechtvaardigheid etc. van die electorale oorwassing) en net aan een 
jaar later zou de proef opnieuw op de som genomen worden. En dan nu in 
meer dan 350 gemeenten. In veel van die gemeenten - ook de aller-
grootste - stond de voortgang van een PvdA bestuurder met een 
betrokken fractie op het spel. 
  
Ook in Gouda. Tussen 2014 en 2018 (met een onderbreking van drie 
maanden in 2016), nam de PvdA deel aan het gemeentebestuur. Ik vond 
het een grote eer om in die periode wethouder te mogen zijn. Met een 
mooie sociaaldemocratische portefeuille. Wonen, wijkontwikkeling, sociale 
zaken en werkgelegenheid en schuldhulpverlening en armoedebeleid. 
Hoe mooi wil je het hebben? 
  
Samen met de fractie onder de bezielende leiding van Marion Suijker 
hebben we in die vier  jaar mooie dingen kunnen doen. Ik begon meteen 
met een inloopspreekuur. Iedere Gouwenaar kon zonder aanmelden 
vooraf tweewekelijks binnenlopen met alle vragen die hij of zij wilde 
stellen. Honderden gesprekken heb ik zodoende gevoerd. Een enorme 
leerschool. En ik heb veel Gouwenaars rechtstreeks of via via goed 
kunnen helpen. Voor mij een essentieel onderdeel van m’n 
wethouderschap: rechtstreeks contact met de inwoner. 
  
Veel van wat we als PvdA belangrijk vonden en vinden hebben we de 
afgelopen vier jaar kunnen realiseren. Extra sociale huurwoningen, een 
nieuw armoedebeleid, experimenteerruimte in de bijstand, 
schuldhulpverlening terug naar de gemeente, een Stadswinkel met 
werkervaringsplaatsen en nog veel meer zaken waar de Gouwenaar die 
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een zetje kan gebruiken baat bij had. Ik ben er trots op. We hebben vier 
jaar lang onversneden sociaaldemocratisch beleid kunnen doorvoeren. 
 
Het ging de afgelopen periode helaas niet altijd over rozen (mooie 
beeldspraak :-) Een raadslid werd juridisch vervolgd en deze kwestie is tot 
op de dag van vandaag onder de rechter. Geen fijne tijd, die veel van de 
partij, de fractie, het bestuur en van mij heeft gevergd en die bij alle direct 
betrokkenen alleen maar verliezers kent. 
  
Dit speelde tegen de achtergrond van de nederlaag in 2017. Voor het 
bestuur, de partij, de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie en het 
campagneteam stond vast: we gaan niet bij de pakken neerzitten! We 
gaan laten zien dat de PvdA Gouda meer dan relevant is en gaan met een 
mooie afgewogen kandidatenlijst de verkiezingen in, met als inzet blijven 
meedoen aan het bestuur van onze mooie stad Gouda met een 
sociaaldemocratische agenda van betekenis. 
  
De campagne verliep in goede harmonie. We hadden een stel goede 
kandidaten, een mooi campagneteam en heel veel betrokken vrijwilligers. 
Echt hartverwarmend hoeveel steun zij kwamen bieden, keer op keer, 
weer of geen weer. De sfeer was goed. Ook op straat. We hadden een 
mooie zichtbare campagne. Met politieke cafés, debatten, rozenacties, 
een leuke poster en dito flyers en een goede “exposure” in de reguliere en 
sociale media. Deze campagne was echt gezellig. Wel zwaar en soms 
slopend en veeleisend maar de positieve energie die ervan uitging en die 
iedereen voelde, maakte alles altijd meteen weer goed. 
  
De verkiezingsdag was spannend, de verkiezingsavond nog meer! Zelden 
gierde er zoveel adrenaline door de kandidaten en mij als die bewuste 
avond rond 22 uurr. De stembureaus waren net dicht en de stemmen 
werden geteld. Bij de eerste voorlopige uitslag (1/3e van de stemmen 
geteld) kwam de ontlading: PvdA Gouda 4 (vier) zetels! Dit bleef de 
verdere avond het beeld. Super ongelooflijk gaaf deze uitslag. Liet de 
uitslag in 2017 - vertaald naar Gouda - nog een zetelaantal van twee zien, 
in 2018 scoorden we na een super gave campagne gewoon vier zetels. 
Man, wat waren wij met z'n allen apetrots. Op de verkiezingsavond liepen 
we met de borst vooruit, de rug recht en een grote glimlach op ons gezicht 
rond in de raadszalen van het Huis van de Stad. 
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We hadden het geflikt. We waren nog steeds relevant. Samen met vier 
andere partijen was de PvdA Gouda zelfs weer “de grootste partij van de 
stad”. Haha. Uiteindelijk - op basis van de uitgebrachte stemmen (nu het 
zetelaantal niet het onderscheid bood) - is komen vast te staan dat de 
PvdA Gouda de derde partij in de stad is, na D66 en de ChristenUnie. 
Toen de stof van de verkiezingsdag was neergedaald, begon het 
(in)formeren. Samen met Mohamed vertegenwoordigde ik de partij bij de 
informateurs (Alexander Rinnooy Kan en Heleen van den Berg) en tijdens 
openbare bijeenkomsten waarin de uitslag moest worden “geduid”. Ons 
advies aan de informateurs was om een coalitie te zoeken met als partijen 
D66, CDA en ChristenUnie en GroenLinks. Onze sociaaldemocratische 
idealen en onze “duurzame kijk op de samenleving” zou naar onze 
opvatting in een dergelijke coalitie het best tot z’n recht kunnen komen. 
 
Parallel aan dit traject verliep een ronde om te zien waar mogelijkheden, 
kansen en aanknopingspunten waren voor raadsbrede samenwerking op 
specifieke beleidsterreinen. Ons gewaardeerd lid en oud Raadsgriffier 
Marjan Lint was aangezocht om dit proces vorm te geven. Marjan heeft 
een advies opgesteld en aan de raad aangeboden. Dit traject - om te 
komen tot raadsbrede samenwerking - loopt momenteel nog. Daarin wordt 
goed doorgepakt op de aanbevelingen die door Marjan zijn gedaan. 
 
Er ging ondertussen nog best wat water door de Gouwe maar op enig 
moment kwamen de beide informateurs tot de conclusie dat een coalitie 
zoals door ons was bepleit het meest kansrijk zou zijn. Een periode van 
onderhandelen brak aan. Eigenlijk ging dat prima. Het duurde alleen best 
een beetje lang. Ook wel even wennen hoor, vier partijen die even groot 
zijn. Met een externe procesbegeleider kwam een en ander mooi in een 
stroomversnelling en in juni stond de ploeg er dan toch. 
  
Van meet af aan was mijn inzet - met volle support van bestuur, fractie en 
afdeling - om de portefeuille waarin ik mij als een vis in het water voelde, 
voort te kunnen zetten. Dit is ook gelukt. De komende vier jaar kan ik als 
wethouder wonen, wijkontwikkeling, werk en inkomen, armoedebeleid en 
schuldhulpverlening mijn hart ophalen. 
  
Het nieuwe coalitieakkoord is getiteld “Nieuwe Energie”; nou, geloof me, 
dat krijg je er ook echt van. Inzet op energietransitie (voor iedereen 
betaalbaar, vergroening (goed voor klimaat en leefbaarheid), veiligheid (in 
de eigen buurten en wijken), jeugd en jongeren (goede huiswerk-
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begeleiding, voorzieningen), wonen (200 extra sociale huurwoningen, 200 
extra middeldure huurwoningen), langdurig bijstandsgerechtigden weer 
perspectief bieden, Oranjenacht voor iedereen toegankelijk, 
Kinderboerderij uit de problemen, heel veel ruimte voor de fiets, 
doorpakken in de schuldhulp, bezien of bijzondere bijstand anders moet, 
experimenteerruimte bijstand en bij armoedebeleid, geen bezuinigingen 
cultuur, aanpak schoolhuisvesting etc. etc. 
  
Samen met de fractie en het bestuur gaan we er de komende vier jaar 
weer vol tegenaan om Gouda socialer en eerlijker te maken. Met de steun 
en het commitment van een zeer betrokken afdeling! Zodat iedereen kan 
blijven meedoen. 
 
U gaat van ons horen. 
Rogier Tetteroo  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Van de fractie 

  
 

Door Mohamed Mohandis 
Fractievoorzitter 

 
 
Partijgenoten, 
 
Woensdag 21 maart 2018 lijkt alweer een tijd geleden. Een bijzondere dag 
met een avond waar we een toch verassende uitslag meemaakten, het 
landelijk beeld van de PvdA en de exitpolls werden gelogenstraft met een 
mooi Gouds resultaat van vier zetels. We haalden meer zetels dan menig 
partij had verwacht. Kort daarna begon het formeren.  
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Tijdens een extra ALV hebben wij JA gezegd tegen een coalitieakkoord 
waar veel punten in staan die in onze eigen verkiezingsprogramma staan. 
Samen met Rogier hebben we als fractie hard gewerkt om een sociaal en 
stabiel coalitieprogramma te realiseren. Naast het uitvoeren van politieke 
beloftes en het hebben van goede voornemens voor de komende periode 
is er meer nodig om de kiezers van de PvdA te blijven binden. De Goudse 
PvdA zal zichtbaar moeten strijden voor gelijke kansen en een 
rechtvaardige en solidaire samenleving waar iedereen meetelt. Het gaat 
dus om een zichtbare strijd die wij moeten voeren op de punten waarvan 
de mensen verwachten dat de Goudse PvdA er staat. 
 
Wij als fractie gaan samen met onze wethouder Rogier Tetteroo voor een 
activistisch en zichtbare PvdA. Zo blijven we o.a. strijden voor: 
   
1) Blijven bouwen van duurzame en betaalbare woningen.  
2) Meer investeren in veiligheid en voorkomen dat jongeren zonder 

werk of opleiding komen te zitten. 
3) Investeren in toegankelijke (zorg)voorzieningen en het op peil 

houden hiervan.  
4) Een bereikbaar, toegankelijk en bruisend Gouda dat maken we 

samen. 
 
De zichtbaarheid in de media en de stad die we in de campagne hebben 
ingezet, trekken we het liefst de komend vier jaar door. Wij zijn de 
afgelopen maanden al druk aan de slag gegaan met onze eigen agenda.  
Zo staan wij achter de bewoners in Kort-Haarlem als zij willen dat hun 
kinderen veilig buiten spelen. Onze Max zit dit college op de huid als het 
gaat om veilige fietspaden en het snel oplossen van verkeersknelpunten.  
 
Samen met Ahmed knokken wij hard voor een sociale, stabiele 
samenleving waarin oud en jong kan rekenen op de beste zorg in Gouda. 
Een samenleving waar bevolkingsgroepen niet uit elkaar worden gespeeld 
en waar we samen werken aan het koesteren wat ons bindt in Gouda. We 
strijden tegen extreemrechtse ophitsers zoals Pegida die de samenleving 
uit elkaar willen spelen en verwachten van iedereen dat hij of zij meedoet 
en een stad met zoveel diversiteit koestert. 
 
Onze Sophie weet de jongste generatie Gouwenaars aan de PvdA te 
verbinden. Zij werkt samen met jongeren aan een inclusieve stad waar we 
staan voor gelijke rechten van o.a.  LHBT’ers. Zo lieten we op roze 
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zaterdag zien dat de PvdA er staat. Door de aandacht die de PvdA - naar 
aanleiding van onze raadsvragen - heeft gevraagd voor de uitgaansituatie 
voor de jongeren in Gouda heeft de bekende uitgaansgelegenheid een 
doorstart gekregen onder de naam ‘Friends’. Ook maakt Sophie zich hard 
voor huiswerkbegeleiding in de wijk die jongeren nodig hebben om 
gemotiveerd onderwijs te volgen. Wij willen passende onderwijsvormen 
voor alle Goudse jongeren met goede onderwijshuisvesting. Een 
voorbeeld is dat wij een oplossing willen voor het huisvestingsprobleem 
van het Kesper-college.  
 
Johan Veld en Jopke Kruyt brengen een schat aan ervaring mee en 
versterken de gekozen raadsleden met al hun kennis en maatschappelijke 
ervaring; zij zijn dus onmisbaar als burgerraadslid en versterken onze 
collectieve denkkracht.  
 
Op het terrein van wonen, arbeid willen wij de komende periode concrete 
stappen zetten. Dat kan alleen met een PvdA die zichtbaar is en weet wat 
er speelt in Gouda.  
 
Als fractie gaan wij ons er hard voor maken organisaties in de stad te 
betrekken bij wat we doen. Wij willen niet alleen actief zijn in de raad, 
maar juist vanuit de wijken en in de stad werken aan een socialer Gouda. 
Dat betekent dat het wekelijks vergaderen in het huis van de stad meer 
gericht gaat zijn op onze eigen activiteiten en acties in plaats van het 
louter volgen van de raadsagenda.  
 
Wij roepen alle leden op om mee te doen bij manifestaties, campagne-
dagen of politiek cafés. 
 
In de komende edities van Gouds Rood stellen alle fractieleden zich aan u 
voor; ze leggen uit wat hun beweegredenen zijn om politiek actief te zijn 
en waar ze zich de komende periode voor willen inzetten.   
 
Samen met Sophie, Max, Ahmed, Jopke, Johan, Rogier en u bouwen wij 
graag aan een Gouda waarin het mooiste nog gaat komen.  
 
Strijdbare en rode groet! 
Mohamed Mohandis  
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Beter ten halve gekeerd…. 

  
Door Frank van der Knaap 
 
 
Ik ben heel wat jaartjes actief geweest voor de Partij van de Arbeid. In het 
bestuur, voor Gouds Rood, in de gemeenteraad, in het Politiek Forum. 
Waarom? Omdat ik iets wil doen voor de mensen in mijn omgeving. 
Omdat ik slecht tegen onrechtvaardigheid kan. Omdat ik eerlijk delen 
belangrijk vind. En omdat de PvdA voorop gaat in die strijd. Al vele jaren. 
 
Een paar jaar geleden heb ik mijn lidmaatschap opgezegd. Waarom? 
Omdat ik het beleid in Den Haag niet langer kon aanzien. In het kabinet 
Rutte-Samsom zijn thema’s uitgeruild. Geen slappe en vage compromis-
sen zoals we die kennen uit de kabinetten met het CDA, maar stevige 
keuzes: op het ene thema doen we wat de VVD wil en bij het andere 
volgen we de wens van de PvdA. Ik zeg eerlijk dat ik aanvankelijk 
enthousiast was over die aanpak. Maar het begon steeds meer te knellen. 
Het begon te voelen alsof de VVD alle belangrijke thema’s had 
binnengehaald en de PvdA het nakijken had. Bij mij knapte het definitief 
op de zorg. De zorg voor onze ouderen, zieken, voor de mensen met een 
beperking, voor de mensen langs de kant van de samenleving, werd 
afgebroken. Met de handtekening van de PvdA eronder. Met een zeer 
kundige bestuurder aan het roer, maar die zijn kwaliteiten voor het 
verkeerde doel inzette. Dat was niet meer mijn PvdA. Niet meer de partij 
die opkwam voor de mensen die in de hoek zitten waar de klappen vallen. 
Die niet meer streed voor solidariteit.  
 
Het deed mij pijn, maar ik kon niet anders dan een streep trekken. 
Waarom kon ik niet anders? Na jaren actief te zijn geweest, had ik mij 
voorgenomen om even voorrang te geven aan andere belangrijke zaken 
in het leven. Als je voelt dat je partij een verkeerde richting inslaat en je 
bent actief lid, dan kun je proberen om de boel weer in het juiste spoor te 
trekken. Met alle vergaderingen, fora en inspraak, biedt de PvdA daartoe 
tal van mogelijkheden. Maar als je hebt besloten om passief lid te zijn, dan 
lijkt stemmen met de voeten de enige optie die je hebt. 
 



 14 

De PvdA was loyaal aan het afgesloten regeerakkoord met de VVD. 
Afspraak is afspraak, zo werd keer op keer herhaald. Het is inderdaad een 
belangrijke waarde om door anderen betrouwbaar gevonden te worden. 
Maar het is een nog belangrijker waarde om betrouwbaar te zijn. Trouw 
aan jezelf, trouw aan de principes waar je voor staat. 
Het is ook niet gemakkelijk om daarin koers te houden. Kijk maar naar 
D66 in het huidige kabinet. Het referendum is (door Ollongren, D66-
minister) al opgeofferd, bestuurlijke vernieuwing (door dezelfde D66-
minister) in de vrieskist geplaatst, en over de almaar duurder wordende 
afschaffing van de dividendbelasting zegt Pechtold: ‘Ik kan niet terug, 
want afspraak is afspraak’. Maar het spijt druipt er vanaf. Hij wenste dat hij 
die afspraak nooit had gemaakt. Nu vindt hij het belangrijker om 
betrouwbaar gevonden te worden door anderen dan trouw te blijven aan 
de eigen idealen. Maar wie wil je als partij dan betrouwbaar vinden? Een 
partij die niet eens trouw kan blijven aan zijn eigen idealen? Een partij die 
niet sterk genoeg is om gaande de rit zeggen: wacht even, ik had het 
anders en beter moeten doen en dat ga ik nu recht zetten? 
 
Een paar weken geleden ben ik weer lid geworden. Waarom? Omdat ik 
zie dat er een andere wind waait in Den Haag. Omdat de PvdA boos is 
over de miljarden kostende cadeautjes die Rutte uitdeelt aan de 
aandeelhouders van multinationals, terwijl het onderwijs en de politie 
bergen geld tekort komen. Omdat Asscher weer vecht voor de mensen die 
niet profiteren van de economie die draait als een tierelier. Omdat 
Samsom een puike bijdrage heeft geleverd aan het steeds belangrijker 
wordende thema van de duurzaamheid. Omdat Ploumen - wat een heerlijk 
integer mens is dat toch! - haar mond open doet tegen Trump als die weer 
een van zijn opvattingen over vrouwen de wereld in twittert. En omdat, 
eerlijk is eerlijk, ook in Gouda een PvdA-ploeg aan het roer staat die heel 
goed bezig is. 
 
Nu denkt u misschien: ja nogal wiedes, in de oppositie kun je nu eenmaal 
gemakkelijker tegen heilige huisjes aanschoppen dan wanneer je zelf aan 
het bestuurlijke roer staat. Ja, dat is zo. Maar er is een verschil tussen 
opportunistisch vanaf de zijlijn roepen wat er volgens jou moet gebeuren, 
en integer proberen het beleid te beïnvloeden vanuit je idealen. 
 
Toen ik mij weer aanmeldde als lid van de PvdA zei iemand tegen mij: “ 
de verloren zoon is weer terug”. Dat geloof ik niet. Een verloren zoon is 
iemand die verdwaald is, die de weg is kwijtgeraakt. Ik geloof niet dat ik de 
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weg was kwijtgeraakt. Ik geloof dat de PvdA de weg was kwijtgeraakt. De 
weg van de solidariteit, de weg van rechtvaardigheid en de weg van 
integriteit. Die boodschap heeft de kiezer keihard laten horen. Toen de 
PvdA na de verkiezingen aangaf dat zij niet als eerste voor regeren in 
aanmerking kwam - een moedige opstelling voor een bestuurderspartij - 
liet zij daarmee weten die boodschap goed te hebben verstaan. Als zij die 
boodschap niet hadden verstaan, had ik geen eurocent meer gegeven 
voor de toekomst van onze partij. 
 
Maar zij hebben gezien dat het roer om moest. Beter ten halve gekeerd, 
dan ten hele gedwaald, luidt het toepasselijke spreekwoord. Een partij die 
durft bij te sturen, is niet onbetrouwbaar, maar juist het vertrouwen waard. 
Ik geloof dat de Partij van de Arbeid nu bezig is om die weg weer te 
vinden, zich te herpakken, het vertrouwen te herwinnen. Of dat stand 
houdt wanneer de PvdA weer bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt, zal 
moeten blijken. Maar mocht dat gebeuren, dan ben ik er bij als actief lid 
om, samen met jullie, het schip weer op koers te brengen. Want dat 
spreekwoord geldt net zo goed voor mij. 
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De waterkant is de mooiste kant van 
Nederland 

  
Door Hans du Pré 
 
De waterkant is de mooiste kant van Nederland. Om die schoonheid te 
kunnen benutten biedt de Hollandsche IJssel nog ongekende mogelijk-
heden. Maar net nu we daar in Gouda zo lekker mee bezig zijn, met een 
onlangs geopende struinpad tussen IJsselkade en IJsselhof en een tot 
leven komend GOUDasfaltterrein, is het over 25 meter verkleinen van het 
venster op de Krimpenerwaard bij de molen voor polder Beneden 
Haastrecht, een domper van jewelste. Het fraaie uitzicht op rivier, molen 
en Krimpenerwaard, wat daar dagelijks al fietsend of wandelend vanaf de 
Goejanverwelledijk door iedereen kan worden ervaren, is werkelijk een 
ruimtelijke topkwaliteit voor Gouda.  
 
Volgens meerdere Goudse beleidsdocumenten dient dit bestaande 
uitzicht dan ook behouden dan wel versterkt te worden. Binnen de 
mogelijkheden en beperkingen van het bestemmingsplan kan nieuwe 
bebouwing ook zo gesitueerd worden dat dit uitzicht behouden blijft. Maar 
desondanks heeft het college besloten af te wijken van het 
bestemmingsplan en vrijstelling te verlenen en de in het besluit 
omschreven waarden als uitzicht op de rivier, openheid van de uiterwaard, 
landschappelijke waarden in de rivierzone en openheid rond de molen, 
aan te tasten. Een 15 meter brede openbare groenstrook, waarover via 
een dijktrap naar de rivier gelopen kan worden, zou deze schade moeten 
compenseren. Iedere openbare groenstrook is uiteraard welkom in Gouda 
en deze is als verbinding ook een voorwaarde uit de gebiedsvisie 
Hollandsche IJssel in Zicht 2020. Hiermee kan echter niet de schade aan 
het landschap gecompenseerd worden. De verontrusting hier over is groot 
en roept woorden op als 'verkwanselen'.  
 
Stichting Gouda ~sterk~ aan de IJssel heeft, samen met Werkgroep 
Gouda Krimpenerwaard dan ook bezwaar aangetekend tegen de 
omgevingsvergunning. Het vervolg is nu te beoordelen door de 
bezwaarschriftencommissie en mogelijk de bestuursrechter. Mocht er 
onder de PvdA-leden nog een Ruimtelijke Ordeningsjurist zijn die ons 
daarbij wil ondersteunen dan horen wij dat graag. Deze locatie verdient 
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o.i. beter(e bebouwing) met behoud van het venster op de Krimpener-
waard. Om die reden en om na 15 jaar zoeken naar een passende 
bebouwingsmogelijkheid voor deze locatie heeft Werkgroep Gouda 
Krimpenerwaard eerder dit jaar een ontwerpschetsplan aangeboden aan 
de projectontwikkelaar en college van B&W, dat wel voldoet aan de 
beleidsuitgangspunten en planvoorschriften van de gemeente Gouda. 
Hopelijk kan dit alternatieve bebouwingsvoorstel in een volgende fase ter 
inspiratie dienen. 
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 Aandoenlijk 
 

  

Door Co Caljouw 
 
Dat was een aandoenlijk tafereel: de grijze eminentie Jan Terlouw, D66-
coryfee, op de televisie zijn bewondering en respect te zien betuigen 
jegens het sobere madeliefje. Als hobbyist op het gebied van onze 
inheemse wilde flora was ik aanvankelijk sterk onder de indruk van Jan’s 
liefdesverklaring. Hadden we maar meer van zulke (ex)politici…. 
Maar allengs ging bij mij de scepsis de boventoon voeren. Ik heb namelijk 
in het midden van de jaren ’70 van de vorige eeuw gepubliceerd over een 
voor de provincie Zuid-Holland uitgevoerd veldbiologisch onderzoek van 
de uit Gouda stammende drs. A.J. den Held. In duizenden hectaren 
boerengrasland in de Alblasserwaard had zij namelijk geen enkel 
madeliefje meer aangetroffen (om over andere inheemse wilde planten 
maar te zwijgen). 
 
We zijn nu ruim 40 jaren verder en hebben ervaren hoe door de 
ruilverkavelingen, verstedelijking, wegenaanleg,  intensieve veeteelt en 
andere landbouw met gebruik van herbiciden, insecticiden en wat niet al 
alsook door onze gezamenlijke uitstoot van CO2, fijnstof en nog een 
handvol kwalijke producten, fataal voor de mens en de natuur, de 
biodiversiteit tot een absoluut dieptepunt is gedaald. 
Onze flora en fauna alsmede ons in de wereld unieke landschap bevinden 
zich in een deplorabele toestand. 
Honderden soorten inheemse wilde planten verdwenen, mede daardoor 
ruim 70 procent van onze insecten. Een sterk teruglopende populatie van 
onze zangvogels, weidevogels, kust- en watervogels. Huismus, spreeuw, 
boeren- en huiszwaluw en wilde eend, om maar eens enkele voorheen 
algemene soorten te noemen, nu bedreigd. 
 
Terug naar onze Jan, fameuze wetenschapper (natuurkundige) met 
internationaal onderzoek op zijn naam alsook bekende schrijver. Zich 
ontwikkelend tot politicus: gemeenteraadslid, parlementariër (Kamerlid, 
fractievoorzitter, minister, vicepremier), Commissaris van de Koningin, 
senator. Jaren in het centrum van de macht vertoefd. Niet alleen de D66-
kroonjuwelen (referendum, gekozen burgemeester) verspeeld maar toen 
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kennelijk nog niet in het minst bezig met zoiets als de schoonheid van een 
madeliefje. 
Wellicht heeft hij even schamper gelachen toen in dezelfde periode 
minister Ginjaar (VVD) met milieu in zijn portefeuille op een door mij 
bijgewoonde persconferentie trots gewag maakte van een herenakkoord, 
afgesloten met de verpakkingsindustrie. 
Bijna een halve eeuw verder een wereldwijd verbreide vervuiling, zoals de 
plastic soep in de oceanen. En nog steeds ziet de politiek geen kans om 
zoiets simpels als statiegeld te heffen. 
 
Overigens valt al het bovenstaande niet alleen D66 en de VVD te 
verwijten. De gehele politiek, inclusief mijn eigen PvdA, vooral een 
stadspartij, heeft het tot de dag vandaag laten afweten op het gebied van 
natuur- en milieubescherming. 
 
En dan nu en tot slot het klimaatprobleem: vergroening van onze 
energievoorziening (zoals dit begrip abusievelijk wordt genoemd) heeft 
niets maar dan ook niets met natuur- en landschapsbehoud te maken. We 
zoeken slechts naarstig naar andere aanjagers van onze tot almaar 
doorgroeien gedoemde economie! 
 
 
 
   
 

 

 

Wonen 
 

  

Door Co Caljouw 
 
Wonen is niet alleen zoals schone lucht en drinkwater een primaire 
levensbehoefte, het is een (mensen)recht! Waar we in een rechtsstaat 
leven heeft dus de overheid de plicht naleving van dit recht te bevorderen; 
sterker nog: dit recht te handhaven. Maar onze overheid heeft zich ook op 
dit terrein wat terughoudender opgesteld en dus is de zogeheten 
woningmarkt in handen gevallen van geprivatiseerde - en naar al gauw 
bleek gecorrumpeerde - woningbouwverenigingen met veel te dik 
betaalde directeuren/managers die hun woningbestand, ooit gerealiseerd 
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voor de gewone man, in de verkoop gooiden. Zodat projectontwikkelaars 
en huisjesmelkers, gesteund door naar hoge courtages strevende 
makelaars, vrij spel kregen. 
Wel behield de (gemeentelijke) overheid mogelijkheden enkele revenuen 
uit de vrijgelaten woningmarkt in te boeken zoals uitgifte van bouwgrond, 
het verstrekken van (een reeks) vergunningen en zeker niet als minste het 
heffen van de onroerend zaakbelasting. De vrije jongens gingen en gaan 
inmiddels hun  vrije gang. En zo is het niet vreemd dat een half-prins van 
Oranje Vollenhove in ons aller Mokum maar liefst, naar ik ooit las, 160 
huizen in de verhuur heeft. Die stelt hij niet beschikbaar aan jonge 
woningzoekers voor een zacht prijsje, neen, hij stapelt er studenten en 
expats in en vult derhalve zijn royale zakken met godsvermogens. Hij 
oogst in koningsgezind Nederland zelfs lof. Hij ziet kans zijn eigen broek 
op te houden en hoeft dus niet op onze belastingcentjes te teren. Door 
deze en vele soortgelijke praktijken worden de huizen, zowel in de koop- 
als huursector, voor de minder draagkrachtigen onbetaalbaar en wordt de 
(jonge) gewone man gedwongen zijn heil buiten de stad te zoeken. 
 
Wat in Amsterdam gebeurt vindt navolging in onze andere grote steden en 
ook de middelgrote gemeenten weten inmiddels wat de huizenprijzen 
betreft van wanten. Zo blijken in Amersfoort en Apeldoorn de koop- en 
huurprijzen met maar liefst 20 procent te zijn gestegen. Een forse 
meevaller voor al die “booming” gemeenten: lekker veel meer scoren via 
de ozb. En zo kan het gebeuren dat een dochter van een onzer vrienden, 
een paar jaar geleden een klein maar lief appartementje in onze hoofdstad 
op de kop getikt hebbend, nu met een ozb-aanslag wordt geconfronteerd 
die het drievoudige bedraagt van wat zij betaalde toen zij haar stulpje 
betrok. Mijn vriend haalde nog een aantal schrijnende gevallen aan, 
waarbij zelfs wegens te hoge woonlasten (inclusief ozb) een pand moest 
worden verlaten. Ja, je zult maar een gemeentebestuur hebben dat het zo 
goed met zijn inwoners voor heeft… 
 
Ik stel een zulke penningen incasserende wethouder op één lijn met die 
vrije jongens als boven beschreven. Wethouder? Roofridder zul je 
bedoelen. 
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Ontmoeting 

  

Door Co Caljouw 
 
Als je vanaf je 21ste jaar (stemgerechtigd destijds) PvdA hebt gestemd en 
de gouden lidmaatschapsspeld reeds lang opgeprikt; als je je journalis-
tieke loopbaan bij Het Vrije Volk bent begonnen; als je sedert je trouwdag 
(dik 55 jaar geleden) op de VARA-gids bent geabonneerd en ten slotte 
door de FNV (voorheen NVV-NKV) eveneens al een poosje her met goud 
bent bekroond, dan doet het je heel veel als je in de culturele hoofdstad 
Leeuwarden op het standbeeld van Pieter Jelles Troelstra stuit. Deze, 
mag je wel zeggen, grote Friese goeroe van de socialistische beweging in 
de tweede helft van de 19e eeuw staat er in brons pontificaal bij, pal naast 
de scheve majestueuze toren Olde Hove (trouwens Anne Vondeling, een 
veel latere PvdA-coryfee mag elders in de stad ook gezien zijn – maar dit 
geheel terzijde).  
 
Aan hetzelfde plein huist het Fries Historisch Museum Tresoar en daarin 
is een gehele afdeling aan Pieter Jelles gewijd. De ruimte is in feite 
ontoereikend want de advocaat, politicus, schrijver, dichter, journalist 
(eerste hoofdredacteur van Het Volk, voorloper van mijn eerste krant, bij 
de start nog een echte partijkrant) was vooral een intellectuele revolutio-
nair met een authentieke afkeer van ons koningshuis. 
Ik ga hier niet eens beginnen met het weergeven van de afbeeldingen, 
boeken, geschriften, pamfletten, vaandels; teveel om op te noemen. Ik 
maak slechts een uitzondering voor de fameuze tekening op de beroemde 
en indrukwekkende poster van Albert Hahn, gemaakt tijdens de 
spoorwegstaking van 1903: Gansch het raderwerk staat stil als uw 
machtige arm dat wil. 
Je ontkomt bij het aanschouwen van al dit historisch materiaal niet alleen 
aan nostalgische gevoelens maar je beseft eens temeer hoe bevlogen 
het, voornamelijk straatarme, mensdom idealen koesterde, waaraan, 
onder andere groten uit die tijd, Pieter Jelles concreet uitdrukking gaf. 
Wat mij betreft is de grootsheid die ik deze Friese voorman toeschrijf 
vooral gelegen in diens intellectuele bagage, die hij inzette voor de arme 
sloeber (die er ook in dit kabinet weer bekaaid vanaf komt). 
Kom daar nog maar eens om bij onze huidige politieke voorgangers…. 
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TELEFOONNUMMERS 
 

AFDELINGSBESTUUR       Tel. 
Patrick Verhoeven voorzitter                   06-24406510  
Bram van Welie secretaris       06-14387157 
Joost van Lier penningmeester      06-35122643  
Bünyamin Erdogan         06-30931713  
Michiel Sikkes          06-13305542 
 
WETHOUDER 

Rogier Tetteroo          06-43385611  

 
RAADSFRACTIE  
Mohamed Mohandis fractievoorzitter       06-28777993  
Sophie Heesen          06-39041019  
Ahmed el Haddaoui          06-36279162 
Max de Groot          520372 
 
Johan Veld burgerraadslid      06-10278000 
Jopke Kruyt burgerraadslid      06-20525875 
 
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: gj.schinkel@planet.nl 


