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Jaarverslag 2019 Progressief Oegstgeest 

Inhoudelijk en puntsgewijs jaarverslag 2019 van Progressief Oegstgeest (PrO), de samenwerking van 
PvdA afdeling Oegstgeest en GroenLinks Oegstgeest.  

Het jaar 2019 is op 30 december 2018 ingewijd met een oudejaarsborrel in het Dorpscentrum. Het 
oude bestuur nam daar afscheid en het was het startpunt van het nieuwe bestuur . 

Het bestuur van PrO bestond in 2019 uit: 

Monique Bruggeling, Mia de Beun, Aukje Meppelink, Marie-Jetta den Otter, Marja Kraakman. In mei 
aangevuld met Gerritjan van Oven. 

Aukje Meppelink en Marie-Jetta den Otter zijn in november uit het bestuur gegaan. Conform de 
afspraak zouden zij ten behoeve van de continuïteit ongeveer een half jaar aanblijven. 

Bart Hagendoorn is de nieuwe webmaster. Mare-Jetta den Otter blijft zo nodig enige ondersteuning 
bieden ten behoeve van de website. 

De fractie bestond in 2019 uit Ria Pasterkamp (tot april), Melanie van Driel, Menno Welling, Nico 
Janssen, Kees Burger (vanaf april).                                                                                                        

Commissie leden (voorheen steunfractieleden genoemd) waren Kees Burger(tot april), Steyn Burger 
en Joan Veldhuizen (vanaf mei). 

Door verhuizing naar Amsterdam heeft Ria Pasterkamp per april de gemeenteraad verlaten. Kees 
Burger heeft haar opgevolgd. Joan Veldhuizen is per mei commissie lid geworden. 

Op 8 januari gaf wethouder Huri Sahin aan op te stappen. Zij ervaarde een visie verschil bij haar 
collega wethouders met betrekking tot de 25 % sociale woningbouw die zij vanuit haar portefeuille 
wilde realiseren. Dit visie verschil was voor haar onoverkoombaar en stapte per direct op. 

Bestuur en fractie hebben een profiel opgesteld en een werving en selectie gehouden en eind maart 
is Peter Glasbeek als wethouder aangesteld en geïnstalleerd. Ervaring opgedaan als wethouder in 
Leiderdorp en Harlingen en woonachtig in Leiderdorp. 

De leden zijn middels een extra ALV in januari en in april en via de (extra) Nieuwsbrief geïnformeerd. 

In april(al eerder benoemd) en in november zijn er algemene ledenvergaderingen gehouden waar de 
leden door de fractie op de hoogte zijn gebracht van de  gemeentelijke politiek. Op de ALV van april 
is het jaarverslag 2018 en de financiële verantwoording 2018 vastgesteld. 

In mei heeft het bestuur de jaarlijkse strategiebijeenkomst met de besturen van de moederpartijen 
gehouden. 

Op de ALV van november is het werkplan 2020 en de begroting 2020 aangenomen.  De ALV van 
november was tevens een thema bijeenkomst over het onderwerp fairtrade gemeente. 

Er zijn 2 werkgroepen actief geweest om de fractie op onderwerpen te adviseren;  de werkgroep 
duurzaamheid en groen, bestaande uit Mia de Beun, Sieward Nijhuis, Leendert Jonker, Anton van 
Kempen, Pieter Koning , Nico Janssen en Melanie van Driel. Deze werkgroep heeft de fractie advies 
gegeven over het bestemmingsplan De Geesten. 

De  werkgroep sociaal bestaande uit Leo Tijssen ( december), Anke Polak, Marja Kraakman, Ilse 
Russchenberg (oktober en november), Menno Welling, Steyn Burger en Joan Veldhuizen is in 
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september gestart. Enkele leden van deze werkgroep hebben a titre personnel een reactie gegeven 
naar de gemeente over de notitie Preventief jeugdbeleid. 

Onderwerpen waar de fractie zich in 2019 op heeft gericht:  

Onderwijshuisvesting 
We hebben kunnen realiseren dat in 2020 de noodzakelijke uitbreiding voor Het DOK echt gaat 
komen. Het gaat niet alleen huisvesting bieden voor onderwijs aan meer kinderen in Nieuw-
Rhijngeest, maar wordt tevens het meest duurzame schoolgebouw in onze gemeente.  

Daarnaast is na jaren van uitstel begonnen met het onderzoeken van de haalbaarheid voor een 
nieuw schoolgebouw voor de Leo Kanner in de Geesten. Na het nieuwe bestemmingsplan voor de 
Geesten zal hierover definitieve besluitvorming plaatsvinden.  

Sociaal domein 
Sinds de decentralisatie in 2015 zijn we voor de tweede keer begonnen met het inkopen van de 
jeugdzorg. Zowel voor als na de decentralisatie was nog geen sprake van monitoren en daardoor is 
weinig bekend over waarom kinderen zorg nodig hebben en of passende zorg geboden is. In de 
Leidse regio zijn we met elkaar tot een nieuwe visie gekomen waar meer aandacht is voor kind en 
gezin centraal in de zorg, hulp dichterbij, vroegsignalering en preventie. 
 
Jeugd en jongeren 
Aan de kinderactiviteiten van St. Evenementen dreigde in 2019 plots een einde te komen door een 
meer wijkgerichte aanpak van het jeugd- en jongerenwerk. De nieuwe aanpak was nodig voor 
efficiëntere en effectievere inzet van de beperkte middelen voor de meest kwetsbaren maar we 
hebben ervoor kunnen zorgen dat St Evenementen een extra jaar subsidie krijgt om haar activiteiten 
in het Dorscentrum aan te passen aan de nieuwe realiteit.  

 
Wonen 
Ondanks de moeizame voortgang over de aanpassing van de woonvisie hebben we voor elkaar 
gekregen dat in het grootste project in Oegstgeest, Nieuw Rhijngeest Zuid, er 25% sociale huur komt 
in plaats van 15% 
 

Sport 
Het is een moeizaam proces geweest maar in 2019 is eindelijk het Oegstgeester sportakkoord 
getekend waarin onze sportverenigingen zich scharen achter onze sociale doelen zoals gezondheid 
en inclusie. In ruil hiervoor krijgen de clubs indirecte ondersteuning.  

 
Groen 
We hebben een nieuw bomenbeleid en bomenverordening gerealiseerd waardoor er binnen 
Oegstgeest veel meer bomen en groen beschermd is dan voorheen. Dit omdat de groene kaart 
uitgebreid is. Daarnaast is ook de bebouwde kom grens aangepast waardoor ook bosgebieden in 
Oegstgeest binnen de bebouwde kom vallen waardoor ze ook onder de bomenverordening vallen. 
Ook hebben we gezorgd dat de snippergroen reserve in stand blijft.  
 
Duurzaamheid 
Dankzij onze inspanningen heeft de gemeente actie ondernomen om vergroening van betegeld 
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gebied te stimuleren. Dit heeft ook feestelijk plaatsgevonden met een publieke ceremonie aan de 
Lange Voort. 

 

 

 

 

 

 


