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tische	kompas.	Op	weg	naar	een	gemeente	waar	iedereen	tot	zijn	recht	komt.	Sociaal,	dichtbij	en	betrokken.	Daar-voor	vragen	wij	steun	op	13	november.	
Als	iemand	vraagt	waar	je	woont,	wat	zeg	je	dan?	Noem	je	de	naam	van	je	straat	zoals	kinderen	dat	doen,	denk	aan	je	buurt	of	je	dorp,	de	gemeente	waar	je	woont	of	voel	je	je	in	de	eerste	plaats	Ne-derlander?	De	plaats	waar	je	woont	is	meer	dan	alleen	een	geo-gra ische	aanduiding.	Het	zegt	iets	over	je	iden-titeit.	Daarom	is	de	fusie	van	de	nieuwe	gemeente	Alphen	aan	den	Rijn	een	onderwerp	dat	mensen	bezighoudt.	Zeker	in	de	kernen	van	Boskoop	en	Rijnwoude	die	hun	eigen	identiteit	willen	bescher-men.	En	terecht.	De	PvdA	is	een	social	democratische	partij.	Als	je	aan	ons	vraagt	waar	wij	willen	wonen,	schet-sen	wij	een	gemeente	waar	iedereen	tot	zijn	recht	komt.	Waar	ie-dereen	naar	vermogen	bijdraagt.	Waar	wij	samen	verantwoordelijk	

zijn	voor	onze	welvaart	en	bereid	zijn	die	te	delen.	Wij	zetten	alles	op	alles	om	ervoor	te	zorgen	dat	niemand	door	de	bodem	zakt.	Want	dat	is	het	bestaansrecht	van	de	Partij	van	de	Arbeid.	Het	zijn	onzekere	tijden	en	niemand	weet	hoe	de	sociale	wetgeving		in	2015	er	precies	uit	zal	zien.	Maar	laat	een	ding	duidelijk	zijn:	Nederland	wordt	ingrijpend	ver-bouwd.	Niet	door	minis-ters	en	kamerleden	maar	door	de	gemeenten.	Dat	is	waar	het	gebeurt	de	komende	jaren.	2015	wordt	een	beslissend	jaar.	In	Alphen,	Boskoop	en	Rijnwoude	zijn	we	al	volop	bezig.	Het	funda-ment	is	reeds	gelegd.	Wie	houvast	zoekt	kan	op	dit	moment	beter	naar	het	gemeentebestuur	kijken	dan	naar	Den	Haag.	Wat	de	PvdA	betreft:	onze	koers	is	helder.	Wij	vol-gen	het	sociaaldemocra-

Waar	woon	jij?	S P E E R P U N T E N !  

> Werkgelegenheid 

> Geen gedwongen 
Mantelzorg 

> Wijken en Kernen 
zijn maatgevend 

Werk	

ALPHEN AAN DEN RIJN 

VERKIEZINGSKRANT 
 13 November 

Hélène	Oppatja,	Lijsttrekker		
Boomkwekerijmuseum  in Boskoop 

Werk	geeft	zelfrespect,	brengt	zelfstandigheid	mee	en	is	de	aanjager	van	integratie	en	par-ticipatie.	Daarom	wil	de	PvdA	dat	iedereen	die	dat	kan,	ook	iets	doet;	betaald	of	onbetaald.	Uiteraard	gaat	de	voorkeur	uit	naar	betaald	werk.	Het	verleden	heeft	ons	echter	ook	geleerd	dat	onbetaald	werk	vaak	een	goede	weg	is	naar	betaald	werk.	Van	het	(lokale)	bedrijfsleven	verwachten	wij	betrokkenheid	bij	de	lokale	samenleving.	Ook	vinden	wij	het	belangrijk	dat	er	een	goede	samenwerking	is	tussen	het	beroepsonderwijs	en	het	bed-rijfsleven.		Zo	verbeteren	wij	de	afstemming	tussen	opleidingen	en	beschikbare	banen,	gericht	op	uitbreiding	van	lokale	sterke	sectoren.	Het	zelfstandig	ondernemerschap	is	voor	veel	mensen	een	goede	manier	om	economische	zelfstandigheid	te	verwerven.	Vooral	het	groeiende	aantal	ZZP’ers	(zelfstandigen	zonder	personeel)	verdient	daarbij	aandacht	omdat	onder	hen	een	aanzienlijke	groep	is	die	er	ternauwernood	in	slaagt	om	voldoende	inkomen	uit	het	bedrijf	te	halen.	

 a
lp

he
na

an
de

nr
ijn

.p
vd

a.
nl

/ 

pv
da

.a
ad

r@
gm

ai
l.c

om
 

Pagina 1 



Gezondheid is niet eerlijk 
verdeeld in Nederland. 
Mensen met een laag 
inkomen leven gemid-
deld minder lang en in 
minder goede gezond-
heid. Wij vinden dat on-
acceptabel en gaan daar 
wat aan doen. Dat doen 
we samen met huisart-
sen en wijkverpleegkun-
digen, apothekers en 
fysiotherapeuten, wel-
zijnswerkers, sportvere-
nigingen, het ziekenhuis, 
de zorgverzekeraar, 
maar vooral ook met de 
mensen in de wijken zelf.  
Bij de deskundige wer-
kers in het veld, die 
dichtbij de mensen 
staan, is de kennis. De 
gemeente helpt hen om 
de beste samenwer-
kingsvormen te vinden, 
passend bij de wijk of 
kern waar zij actief zijn. 
De PvdA wil de menselij-
ke maat terug. De wijk-
verpleegkundige moet 
volledig in ere worden 
hersteld.  De wijkver-
pleegkundige staat dicht 

bij de mensen in de buurt, 
kan snel problemen signa-
leren en in samenwerking 
met de huisarts oplossin-
gen bieden. Zo bevorderen 
we dat zorg dichtbij de 
mensen thuis wordt gele-
verd. Mede hierdoor kun-
nen ouderen en gehandi-
capten langer in hun eigen 
vertrouwde omgeving blij-
ven wonen. Dat is niet 
alleen beter voor hen en 
hun omgeving, maar het 
bespaart ook nog eens 
geld. Door de economi-
sche tegenwind moeten er  
moeilijke beslissingen 
worden genomen. Daar-
naast schreeuwen de stij-
gende zorgkosten en toe-
nemende vergrijzing om 
duurzame oplossingen. Er 
moet veel veranderen, 
soms meer dan ons lief is. 
Wij weten dat dit veel 
vraagt van mensen die het 
nu al zwaar hebben, maar 
alleen op die manier kun-
nen wij het stevige vang-
net dat wij met elkaar heb-
ben gemaakt, behouden. 
Wij geven prioriteit aan de 

ondersteuning van chronisch zieken en 
gehandicapten. Mantelzorg komt niet 
in plaats van professionele zorg wn 
wordt niet afgedwongen. Als het nodig 
is, biedt de gemeente een vangnet. 

Door de overheveling van taken door 
het Rijk verschuift het zwaartepunt 
binnen de gemeentelijke begroting 
naar het sociale domein: Werk en Inko-
men, Wmo en Jeugdzorg. Deze  onder-
werpen bevinden zich in het hart van 
de sociaaldemocratie. De PvdA geeft  
topprioriteit aan eerlijke en toekomst-
bestendige uitvoering van het sociale 
beleid in Alphen aan den Rijn.  

aanleg van de noord-
westelijke rondweg 
die N11 met de N207 
verbindt, zodanig dat 
zo min mogelijk land-
schap wordt aange-
tast of verstedelijking 
kan plaats vinden.  

Ter bevordering van 
de samenhang van de 
dorpsgedeelten van 
Hazerswoude-Dorp en 
ten behoeve van de 
doorgang van het 

Een goede wegenstruc-
tuur is voor Alphen van 
belang; niet alleen voor 
het functioneren van 
bedrijven maar ook 
voor recreatief verkeer.  
We stellen een ge-
meenteregisseur aan 
die ervoor zorgt dat 
werkzaamheden aan 
de wegen goed op el-
kaar zijn afgestemd om 
de hinder zoveel moge-
lijk te beperken. We 
zetten ons in voor de 

verkeer van en naar de 
N11 (waaronder 
Greenportverkeer) 
sturen we sterk op de 
ondertunneling van de 
Dorpsstraat en we 
bevorderen de aanleg 
van een westelijke 
randweg rond Bos-
koop, aansluitend op 
de Hoogeveenseweg 
naar de Gemeneweg.  
Dus geen verbindings-
weg door het Zaans 
Rietveld 

	 Zorg	

Bereikbaarheid	
dorp en het postkantoor 
is er ook al lang niet 
meer. De school en de 
huisarts zijn er gelukkig 
nog wel. De PvdA wil dat 
voorzieningen ook in 
kleine kernen op peil 
blijven, daarbij is het van 
belang om een afweging 
te maken tussen wat 
dichtbij 'moet' en wat op 
afstand 'kan'. Zo moet 
een school open blijven 
vanwege de leefbaar-
heid in het dorp, maar 
een winkelcentrum kan 
verder weg zijn.  

O N D E R T U S S E N  I N   
A A R L A N D E R V E E N  

Aarlanderveen is een 
prachtig lintdorp met een 
kleine 1200 inwoners 
dat zich kenmerkt door 
een landschappelijk ka-
rakter en een bijzonder 
hechte gemeenschap 
met een indrukwekkend 
spectrum aan verenigin-
gen en activiteiten. De 
ruimte en het landschap 
maken Aarlanderveen tot 
een geweldige plek om te 
wonen en te recreëren. 
De voorzieningen die uit  
het dorp verdwijnen zijn 
echter een punt van zorg. 
Ooit waren er meer dan 
10 kruideniers in het 
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De N11 
De weg die er nooit zou komen.  

Roosje 

WORDT LID     PVDA.NL 



Midden in het Groene 
Hart tussen de grote ste-
den ligt Alphen aan den 
Rijn. De stad of het dorp 
(zo u wilt) is ontstaan uit 
een aantal dicht naar 
elkaar toegegroeide dor-
pen. Vanwege de woning-
nood een aantal decen-
nia geleden zijn er nieu-
we wijken, zoals Ridder-
buurt, Kerk en Zanen en 
Berendrecht, om de sa-
mengevoegde dorpen 
heen gebouwd. Daardoor 
is het beeld ontstaan van 
een nieuwe stad, terwijl 
de geboren en getogen 

Alphenaar het beeld van 
het dorp nog steeds voor 
ogen heeft. Alphen aan 
den Rijn heeft als groei-
stad de ontwikkeling van 
bijvoorbeeld sport, onder-
wijs en culturele voorzie-
ningen ruim baan gege-
ven.  Daar past ook de 
nieuwe eigentijdse biblio-
theek bij. Een stad of 
dorp blijft zich natuurlijk 
door ontwikkelen. Na de 
aanleg van de N11 is de 
bereikbaarheid van Al-
phen aan den Rijn verbe-
terd, maar de noordelijke 
ontsluiting van de N207 

en het vrachtverkeer 
dat dwarsdoor de stad 
banjert, baart de PvdA 
nog steeds veel zor-
gen. Voor een veilige 
en een schone stad is 
het van belang dat 
doorgaand verkeer om 
Alphen heen geleid 
wordt. Daarnaast 
moet het fileleed om 
Alphen in en uit te 
kunnen komen vanuit 
het noorden een halt 
worden toegeroepen. 
Om die reden is de 
PvdA een voorstander 
van een rondweg. 

vele vrijwilligers. De PvdA 
is van mening dat deze 
vrijwilligers gekoesterd 
moeten worden. Daar-
naast is de PvdA voor-
stander van de aanleg 
van een tunnel onder de 
dorpsstraat om het dorp 
te ontlasten. Deze tunnel 
is ook in het belang van 
het noord-zuid verkeer, 
welke route aangewezen 
is voor het Greenportver-

Hazerswoude-Dorp is een 
mooi dorp om in te wo-
nen. Rijk aan oude mo-
lens. Met de Rode Wip als 
de meest opvallende voor 
buitenstaanders. Voorzie-
ningen en activiteiten in 
het dorp zoals de Haze-
laar, de Juffrouw,  de 
Bibliotheek, Stek en de 
Jaarmarkt worden in 
stand gehouden door het 
goede werk en inzet van 

keer naar de N11. We 
bevorderen de aanleg 
van een westelijke rand-
weg rond Boskoop, aan-
sluitend op de Hooge-
veenseweg naar de Ge-
meneweg, zodanig dat 
geen natuur of land-
schap wordt aangetast. 
Dus geen weg door het 
Rietveld 

O N D E R T U S S E N  I N  
A L P H E N  A A N  D E N  R I J N  

O N D E R T U S S E N  I N  H A Z E R W O U D E - D O R P  

Ouderen en zij die zorg 
behoeven krijgen geclus-
terde sociale, medische 
en andere voorzieningen 
in zogenaamde woonser-
vice-zones zodat zij zo 
lang mogelijk zelfstandig 
kunnen blijven wonen. 
Extra aandacht is er voor 
kwetsbare wijken en voor 
wijken die dat dreigen te 
worden. Het buitengebied 
en zijn kernen zijn vitaal; 
jong en oud kunnen er 

wonen, werken en van 
basisvoorzieningen ge-
bruik maken. 

Het uitbreiden van de 
stad of kernen ten koste 
van het buitengebied 
heeft pas plaats als 
daarbinnen geen moge-
lijkheid tot bouwen meer 
is. Bedrijfsterreinen wor-
den eerst opgeknapt 
voordat uitbreidingen of 
nieuwe terreinen aan de 
orde kunnen zijn.  

Wonen	
De PvdA streeft naar een 
eerlijk en evenwichtig 
woningbeleid. Er is een 
gevarieerd woningaan-
bod: zowel koop als huur, 
duur en goedkoop.  Speci-
ale aandacht moet uit-
gaan naar doorstroommo-
gelijkheden - bijvoorbeeld 
voor ouderen -, zodat 
starters meer kansen 
krijgen. De PvdA wil dat er 
voldoende seniorenwonin-
gen komen in alle kernen. 
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“doorstroom mogelijkheden - 
bijvoorbeeld voor ouderen, zodat 
starters meer kansen  krijgen“ 

De Rode Wip bij Hazerswoude-Dorp 



Aan de rand van de nieuwe gemeente, 
waar het Groene Hart, grenst aan Zoeter-
meer ligt de dorpskern Benthuizen. Bent-
huizenaren hebben er met een overweldi-
gende meerderheid voor gekozen om een 
dorp te blijven in de nieuwe gemeente 
Alphen aan den Rijn, in plaats van een 

wijk in Zoetermeer. Het dorpse ka-
rakter van Benthuizen wil de PvdA be-
houden. Daarnaast wil de PvdA zoveel 
mogelijk samenwerken met betrokken 
bewoners die het beste met  het dorp 
voor hebben. Het vastgestelde wijk- en 
kernenbeleid ”Maatwerk en dichtbij.” 

is daarbij uitgangspunt. We betrekken 
Benthuizenaren in een zo vroeg mogelijk 
stadium bij belangrijke keuzes: 
‘Beginspraak’ komt het beleid ten goede. 
De kans op succes is groter als bewoners 
weten dat ze invloed op het beleid heb-
ben.  

tie. De gemeenschaps-
zin in Boskoop is groot 
wat goed zichtbaar is 
in het grote aantal 
verenigingen en stich-
tingen op tal van terrei-
nen. Boskoopse activi-
teiten zoals de Carna-
valsoptocht en het 
Luilakvoetbal moeten 
blijven bestaan en 
zelfs kunnen groeien. 
Boskoop blijft gewoon 

Boskoop ligt aan de 
Gouwe en heeft met 
zijn boomkwekerijen 
een economische 
sector van wereldfor-
maat: de Greenport. 
Iets om trots op te 
zijn. De PvdA wil de 
greenport versterken. 
Niet alleen om concur-
rerend te zijn, maar 
om voorop te lopen op 
het gebied van innova-

Boskoop. Bereikbaar-
heid is een probleem 
voor kwekers zowel als 
inwoners. Onderhoud 
van de Zijde en de 
aanleg van een weste-
lijke randweg zijn no-
dig. Hierbij moet reke-
ning gehouden worden 
met het groene land-
schap en de leefbaar-
heid in het woongebied  

O N D E R T U S S E N  I N  B E N T H U I Z E N  

O N D E R T U S S E N  I N  B O S K O O P  

dat sport en cultuur voor 
iedereen bereikbaar moe-
ten zijn. Gering inkomen 
mag geen beletsel zijn voor 
deelname. De gemeente 
past daarbij een onder-

steunende rol. Initiatie-
ven uit de samenleving 
mogen rekenen op waar-
dering en krijgen de ruim-
te om te bloeien.  

Onderwijs,	sport	en	cultuur	
Onderwijs ,sport en cultuur 
bieden geweldige mogelijk-
heden  voor mensen om mee 
te doen in de samenleving 
en zijn niet weg te denken uit 
de gemeente. De PvdA vindt 
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“Gering inkomen mag geen 
beletsel zijn voor deelname 
aan sport en cultuur “ 

Boskoop blijft gewoon Boskoop: Floragebouw 

Landelijk Benthuizen 



In Hazerswoude Rijndijk 
staat het gemeentehuis 
van Rijnwoude. Het vereni-
gingsleven vormt het socia-
le hart van de Rijndijkse 
gemeenschap. Vrijwilligers 
zijn hard nodig. Zij moeten 
gesteund en versterkt wor-
den zonder dat hun activi-
teiten en organisaties wor-
den overgenomen. Al de-

cennia lang komen door de 
grote betrokkenheid van 
inwoners mooie dingen tot 
stand. Dat willen wij zo 
houden. De PvdA wil voor-
zieningen zoveel mogelijk 
behouden om te leefbaar-
heid te garanderen. In het 
voormalige gemeentehuis 
moet een gezondheidscen-
trum komen waar verschil-

lende disciplines zich 
verbinden en waar de 
ruim 5350 inwoners te-
recht kunnen voor goede 
basisgezondheidszorg. 
Ook kan een nieuwe toe-
komstbestendige biblio-
theek daar een goede 
plaats krijgen  

rustgevende woonomge-
ving met groen, water en 
historie. Een punt van 
zorg voor de PvdA is de 
krimp in het onderwijs 
die zich ook in dit dorp 
voordoet. Door de daling 
van het aantal leerlingen 
moest de openbare 
school helaas sluiten. 
Vanwege de historisch 
gegroeide landelijke 
wetgeving ten aanzien 

Zwammerdam is een 
dorp langs de Rijn met 
veel historie die terug-
gaat naar de Romeinen. 
In de jaren 60 werd het 
dorp verenigd met Al-
phen aan den Rijn. Anno 
2013 is het dorp veran-
derd (met nieuwe wonin-
gen en met Ipse de Brug-
gen), maar heeft hetzelf-
de groene karakter we-
ten te behouden. Een 

van het onderwijs heeft 
ook de inzet van de PvdA 
niet geholpen om de 
school open te houden. 
De PvdA staat voor goed 
openbaar onderwijs. Als 
lokale afdeling zullen we 
onze Tweede Kamerfrac-
tie blijven attenderen op 
de problemen die lande-
lijke wetgeving veroorza-
ken. 

O N D E R T U S S E N  I N  H A Z E R S W O U D E - R I J N D I J K  

O N D E R T U S S E N  I N  Z W A M M E R D A M  

gemeente moet voor ieder-
een op eenvoudige wijze 
mogelijk zijn. Wie niet zelf 
naar het loket kan, krijgt 
bezoek of er wordt naar 
een andere passende op-
lossing gezocht. Er is één 
vast aanspreekpunt (loket) 
voor bewoners en onderne-
mers. Maatschappelijke 
dienstverlening op het 

Serviceplein is geïnte-
greerd, zodat mensen 
maar een keer hun ver-
haal hoeven te vertellen 
en een vast aanspreek-
punt hebben, ook bij com-
plexe hulpvragen.  Wij 
willen af van het geschuif 
met dossiers.  

Gemeente	
De PvdA streeft naar een 
lokale overheid die zich 
dienstbaar opstelt. De 
gemeente is er voor de 
bewoners, niet andersom. 
We zien bewoners als 
verantwoordelijke burgers 
die het beste met de fusie-
gemeente voor hebben. 
Voor onverschilligheid is in 
onze gemeente geen 
plaats. Contact met de 
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“We zien bewoners als 
verantwoordelijke burgers 
die het beste met de 
fusiegemeente voor 

Lijstduwers: 
 
17.Rogier van Boxtel,     Boskoop 
18.Esther van Boxtel,     Boskoop 
19.Cor Boonstra,     Benthuizen 
20.Hans de Rooij,     Alphen aan den Rijn 
21.Albert van Kampen,     Hazerswoude-Dorp  
22.Nick van der Heul,     Alphen aan den Rijn 
23.Henk Stellaart,     Boskoop 
24.Hubert Zaalberg,    Koudekerk aan den Rijn 
25.Fred ter Meer,     Zwammerdam 

O N D E R T U S S E N  I N  K O U D E K E R K  A A N  D E N  R I J N  

 

Koudekerk aan den Rijn 
is een rustige woonom-
geving midden in een 
groene omgeving waar 
gefietst en gewandeld 
kan worden. Koudekerk 
staat ook bekend als een 
groot werkgebied met 
veel werkgelegenheid. 
Daarnaast kent het dorp 
vele betrokken vrijwil-
ligers die voorzieningen 

in stand houden. Waar het 
Prins Willem Alexander 
zwembad een goed voor-
beeld van is. De verkeers-
veiligheid en de verkeers-
ontsluiting van het dorp blijft 
een punt van zorg. Als de 
Maximabrug klaar is, wil de 
PvdA het dorp onaantrekke-
lijk maken voor doorgaand 
verkeer, net zoals in  

Zwammerdam.  
Geen doorgaand 
personen- en vracht-
verkeer meer in de 
dorpskern! Wat de 
veiligheid en leef-
baarheid van het 
dorp uiteraard ten 
goede zal komen.  



Wethouder	Hélène	Oppatja	is	geboren	in	Alphen	aan	den	Rijn.	Door	haar	praktische	instelling	en	be-reidheid	steeds	te	zoeken	naar	draagvlak	krijgt	zij	zaken	voor	elkaar.	Binnen	haar	politieke	prioritei-ten	staan	de	zwaksten	en	meest	kwetsbaren	voorop.			
 1  H E L E N E  O P P A T J A  4 7  L I J S T R E K K E R  

 3  W I M  R O E S T   5 4  
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 2  H E N K  G O E S   6 1  Henk	Goes	is	een	zeer	ervaren	en	krachtig	lokaal	politicus	uit	Rijnwoude.	Hij	slaat	bruggen	naar	de	achterban	en	burgers	zonder	daarbij	zijn	politieke	stellingname	prijs	te	geven.	Hij	koestert	zijn	baan	in	het	onderwijs.		
Wim	Roest	kent	het	klappen	van	de	zweep	in	de	Alphense	politiek	waarbinnen	hij	zich	door	vriend	en	vijand	gewaardeerd	weet.	Hij	staat	bekend	als	betrouwbaar	en	koersvast.	Een	authentieke	PvdA’er	die	altijd	woord	houdt.		

 4  E R N S T - J A N  S T R A V E R  3 1  

 5  G Ü L H A N  K E S K I N - A K D E M I R  3 0  

 6  A L B E R T  B R E M E R  5 4  

 7  P E T E R  B A K K E R  6 0  

 8  B E R N A D E T T E  W O L T E R S  5 4  

Ernst-Jan	Straver	uit	Boskoop	heeft	kennis	van	vele	dossiers	en	maakt	zich	nieuwe	dossiers	snel	eigen.	Hij	vindt	gemakkelijk	zijn	weg	naar	burgers	en	omgekeerd	vinden	burgers	gemakkelijk	hun	weg	naar	hem.		
Gülhan	Keskin-Akdemir	is	een	harde	werker	die	bekend	staat	om	haar	vasthoudendheid	en	gedegen	werkwijze.	Door	haar	werk	voor	de	Tweede	Kamer	fractie	weet	zij	landelijke	en	lokale	thema’s	met	elkaar	te	verbinden		
Na	vele	jaren	in	het	lokale	ombudswerk	is	Albert	Bremer	nu	kandidaat	raadslid.	Dienstverlening,	kernenbeleid	en	duurzaamheid	staan	voor	hem	centraal.	Oefent	diverse	functies	uit	in	het	maatschap-pelijk	leven.		
Peter	Bakker	uit	Rijnwoude	beschikt	over	uitmuntende	juridische	expertise.	Stelt	in	denken	en	doen	de	burger	centraal	en	werkt	met	overtuiging	aan	het	herstel	van	vertrouwen	in	de	politiek.		
Bernadette	Wolters	is	een	ervaren	raadslid	en	sinds	kort	wethouder	in	Rijnwoude.	Is	zeer	actief	in	het	vrijwilligerswerk	en	laat	zich	daardoor	inspireren.	Ziet	ondersteuning	van	vrijwilligers	en	man-telzorgers	als	topprioriteit.	
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Als	beginnend	politicus	heeft	Tom	Reedijk	zich	al	bewezen	als	een	getalenteerd	woordvoerder	met	een	eigen	geluid.	Hij	paart	bevlogenheid	aan	brede	interesse	en	een	stevige	werklust.				
Anthony	Polychronakis	is	slim,	inhoudelijk	en	gedreven.	Als	raadslid	heeft	hij	grote	inzet	laten	zien	op	het	gebied	van	veiligheid	en	het	bestrijden	van	huiselijk	geweld.	kwetsbaren	voorop.			
FNV’er	Ahmed	Sajid	is	initiatiefrijk	en	ambitieus	is	het	bereiken	van	zijn	doelstellingen.	Hij	is	makke-lijk	aanspreekbaar	en	beschikt	over	goed	lokaal	Alphens	netwerk.		

Na	een	stevige	maatschappelijke	carrière	is	Ferd	Schelleman	nu	beschikbaar	voor	de	lokale	politiek.	Is	rustig	en	doordacht	in	zijn	optreden	en	heeft	ruime	kennis	van	 inanciën.		

Jimmy	Sewnath	uit	Alphen	heeft	deskundigheid	op	het	terrein	van	de	Wmo.	Is	makkelijk	in	de	contac-ten	en	heeft	een	goed	lokaal	netwerk.	Wil	zich	graag	inzetten	voor	de	partij.	

Jasper	Quintus	van	Esch	heeft	een	grote	politieke	betrokkenheid	die	hij	de	komende	jaren	verder	wil	ontwikkelen.	Kan	vanwege	zijn	leeftijd	gemakkelijk	de	brug	slaan	naar	jongeren.	
Bert	den	Elzen		is	een	gepassioneerd	lokaal	politicus.	Hij	houdt	van	een	dynamische	aanpak	en	demon-streert	daarin	zijn	politieke	ervaring	als	raadslid.	Stelt	de	burger	centraal	in	zijn	handelen	en	gelooft	in	‘het	vertellen	van	het	echte	verhaal	

 9  T O M  R E E D I J K  2 3  

 1 0  A N T H O N Y  P O L Y C H R O N A K I S  4 3  

 1 1  A H M E D  S A J I D  3 6  

 1 2  F E R D  S C H E L L E M A N  6 2  

 1 3  J I M M Y  S E W N A T H  5 3  

 1 4  D R I E S  D E  R O O D E  6 0  

 1 5  J A S P E R  Q U I N T U S  V A N  E S C H  2 3  

 1 6  B E R T  D E N  E L Z E N   

Dries	de	Roode	uit	Hazerswoude	is	een	 inancieel	expert	met	een	lange	staat	van	dienst	binnen	de	PvdA.	Is	graag	bereid	de	fractie	op	dit	terrein	en	op	andere	gebieden	te	ondersteunen		



Politieke speerpunten die het niet haalden:  
Noodfonds voor armoedebestrijding, de andere linkse partijen steunden deze mo-
tie niet. Referendum, steun aan de Nieuw Elan motie leidde niet tot een raads-
meerderheid.  Lokale belangenverenigingen, de meerderheid van de raad wilde de 
inspraak alleen informeel organiseren en vond de PvdA-motie te vergaand. 

D E  H E R I N G E D E E L D E  G E M E E N T E .  
B O S K O O P  R I J N W O U D E  E N  
A L P H E N  A A N  D E N  R I J N  

venterreinen te weren. Het bedrijf Vliko 
kwam er niet. Er wordt een actief monu-
mentenbeleid gevoerd. In Boskoop zaten 
wij de in de oppositie. Wij hebben elk be-
sluit langs de sociaaldemocratische meet-
lat gelegd en voorstellen soms wel en 
soms niet gesteund. 

In Alphen hebben wij ervoor gezorgd dat er 
niet is bezuinigd op de individuele Wmo-
verstrekkingen, cultuur, kwetsbare gezin-
nen en minimabeleid. Er zijn geen wacht-
lijsten in de schuldhulpverlening. De socia-
le werkvoorziening, SWA, is open geble-
ven. De PvdA is er trots op dat het budget 
van de SWA door de gemeente wordt aan-
gevuld waardoor deze ook in de toekomst 
open kan blijven. Laaggeletterdheid is in 
2010 door de PvdA op de agenda gezet. 
Nu is het een speerpunt in de hele regio 
Holland Rijnland en zijn er afspraken ge-
maakt met werkgevers, bibliotheken en 
maatschappelijke organisaties. Alphen 
aan den Rijn liep hierbij voorop. Het Jeugd-
theaterhuis is er nog, dankzij een PvdA-
motie die raadsbrede steun kreeg. Parkex-
pressie en theater Castellum kregen een 
financiële impuls. Ondanks het faillisse-
ment van Het Kasteel is het totale budget 
voor popmuziek behouden zodat de nieu-
we stichting Popmuziek Alphen straks kan 
programmeren op podia in Alphen, Bos-
koop en Rijnwoude. 

Op het gebied van emancipatie zijn mooie 

De PvdA is een sterke partij die resulta-
ten boekt. Wij zijn doeners. Gericht op 
verbeteringen waar mensen wat aan 
hebben, bereid om te werken aan 
draagvlak voor onze plannen binnen en 
buiten het stadhuis, ook als we daar-
voor soms water bij de wijn moeten 
doen. De PvdA verdedigt liever een 
eervol compromis dan met lege handen 
aan de zijlijn te staan. De PvdA is  een 
partij die van aanpakken weet en af-
spraken nakomt. Maar ook eerlijk is 
over de zaken die wij niet voor elkaar 
krijgen. 

Rijnwoude heeft niet bezuinigd op soci-
ale taken en armoedebeleid. Dankzij 
het door de PvdA gesteunde burgeriniti-
atief kan de woninglocatie Rijnpark 
worden ontwikkeld. Beleid begint met 
‘beginspraak’, de voetbalverenigingen 
kregen een kunstgras veld en de door 
vrijwilligers gerunde zwembaden zijn 
gered. Jongeren hebben een plek om 
elkaar te ontmoeten en bij 75-plussers 
worden welzijnsbezoeken afgelegd. De 
buurtcentra De Ridderhof en De Juf-
frouw staan op eigen benen; het Anker 
krijgt voldoende tijd om zijn levensvat-
baarheid te bewijzen. Het voormalige 
gemeentehuis wordt omgevormd tot 
een gezondheidscentrum. De vier win-
kelcentra worden versterkt en het win-
kelcentrum in Koudekerk blijft. De Bar-
repolder bleef groen door nieuwe bedrij-

resultaten geboekt. Na de sluiting van vrou-
wencentrum Zara is op initiatief van de PvdA-
fractie de positie van kwetsbare vrouwen 
onderzocht. Met de resultaten is Participe nu 
aan het werk. Ook werd voor het eerst de 
Regenboogvlag gehesen, een doorbraak in 
de erkenning van homoseksuelen en trans-
genders in onze gemeente. Daarnaast wor-
den er roze koffie ochtenden voor ouderen 
georganiseerd. In de colleges van Rijnwoude 
en Alphen levert de PvdA de enige vrouwelij-
ke wethouder, in Alphen werd hiermee voor 
het eerst in 17 jaar het mannenbolwerk 
doorbroken. 

De PvdA heeft ervoor gezorgd dat onafhanke-
lijke experts hebben onderzocht hoe het 
mogelijk is dat opeens de Julianaburg op 
instorten stond en of gifmetingen in de grond 
onder de Coupépolder en de Julianastraat 
wel goed zijn verlopen. Uit deze onderzoeken 
zijn belangrijke aanbevelingen gekomen die 
nu worden opgevolgd. Zowel politiek als in-
houdelijk zware onderwerpen waar de PvdA 
zich in heeft vastgebeten in het belang van 
de veiligheid en de volksgezondheid. Maar 
dit zal aandacht blijven vragen. 

De EU heeft miljarden euro’s beschikbaar 
voor regionale ontwikkeling waar Alphen 
nauwelijks van meeprofiteert. Dankzij een 
motie van de PvdA krijgen wij een eigen lob-
byist met de opdracht om voor onze gemeen-
te subsidie binnen te halen. De eerste con-
tacten op Europees niveau zijn reeds gelegd.  

E E N  S T E R K E  P A R T I J  D I E  R E S U L T A T E N  B O E K T  
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