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Inhoudelijk jaarverslag 2020 Progressief Oegstgeest. 

Het jaar 2020 heeft net als voor bijna heel Nederland, ook voor Progressief Oegstgeest in het teken 
gestaan van de coronapandemie.  
Hierdoor zijn de activiteiten beperkt gebleven.  
Tot 17 maart konden we nog onze activiteiten houden. Na 17 maart, dat was het moment dat de 
eerste Lockdown inging, zijn er bijeenkomsten geweest wanneer dat mogelijk was. Daarbij hebben 
wij ons gehouden aan de maatregelen die door het kabinet zijn gesteld zoals onder andere de 
anderhalve meter maatregel. 
 
De fractie heeft zijn fractievergaderingen voor 80% met Teams gehouden. De live vergaderingen 
waren in aantal weinig en in de periode dat dit nog was toegestaan. De anderhalve meter maatregel 
werd hierbij gevolgd door op die momenten te vergaderen in de college vergaderzaal, een van de 
grotere vergaderzalen in het gemeentehuis. 
De commissie vergaderingen en gemeenteraadsvergaderingen zijn bijna allemaal ook via Teams 
gehouden.  
 
Ook het bestuur heeft dit jaar vergadert. Dit werd gedaan of telefonisch of via de groepsapp met de 
camera aan. 
Voor ons allen een heel andere wijze , maar ervaren is dat ook deze technieken goede 
communicatiemogelijkheden biedt. 
 
Activiteiten 
Op 5 januari heeft er de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst plaatsgevonden. Voorzitter Marja 
Kraakman en fractievoorzitter Melanie van Driel uitten de verwachtingen en politieke lijn voor 2020. 
 
Op 11 maart heeft het bestuur samen met D66 een bijeenkomst georganiseerd in het Dorpscentrum 
in het kader van internationale vrouwendag 8 maart, 100 jaar vrouwenkiesrecht en meer diversiteit 
te gaan realiseren van onder meer vrouwen in de politiek.  
5 landelijk bekende spreeksters gaven hun visie op het onderwerp. 
Ons bestuurslid Gerritjan van Oven sprak over de wetswijziging waardoor vrouwen eigen 
zelfbeschikkingsrecht kregen. Een verslag van de avond is naar de leden gestuurd en is geplaatst in 
de Oegstgeester Courant. 
Het was vanwege de pandemie nog spannend of de avond kon doorgaan. Dat is gelukt. 6 dagen later 
werd de Lockdown afgekondigd. 
 
Steun de Oegstgeester Courant. 
De Oegstgeester Courant werd door teruggang in het advertentiebestand onder meer door de 
Lockdown met de voortgang van hun bestaansrecht bedreigd. Met een gezamenlijke advertentie van 
de politieke partijen in de gemeente werd de Oegstgeester Courant gesteund. 
 
Het Dorpscentrum werd op 29 augustus na een verbouwing geopend. De voorzitter was namens PrO 
aanwezig. 
 
 
Algemene Leden Vergadering 
In 2020 is er twee maal een ALV gehouden.   

• In juni in verband met het opstappen van wethouder Glasbeek, vrij snel daarna gevolgd door 
het opzeggen van de coalitie door de fractie PrO 
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• In september vanwege het weer aangaan van de samenwerking in de coalitie met CDA en 
VVD met een aanvulling op het coalitie programma. En opnieuw aantreden van Peter 
Glasbeek als wethouder. 

Tijdens de ALV in september was Ruud Koole aanwezig die toelichting gaf op het hernieuwde coalitie 
programma. Ruud Koole was als intermediair ingezet t.b.v. een nieuw te vormen coalitie. 
De fractie van PrO had zich in juli geprofileerd snel een nieuwe coalitie te kunnen vormen. Hiervoor is 
toen Ruud Koole aangezocht om dit te begeleiden.  
 
Nieuwsbrief 
In 2020 zijn er 9 nieuwsbrieven uitgegaan. In de nieuwsbrief van februari werd aangeven dat we als 
partij in gesprek zouden gaan met de bewoners door langs de deuren te gaan. Dit hebben we in de 
nieuwsbrief van maart moeten herroepen omdat de eerste Lockdown inging. 
In februari is ook de uitnodiging naar de leden gegaan voor de themabijeenkomst op 11 maart  “Laat 
je stem horen”, over diversiteit in de politiek, gezamenlijk met D66 georganiseerd. 
In de daaropvolgende nieuwsbrief eind maart is het verslag van die avond opgenomen. 
In april is via de Nieuwsbrief de financiële jaarrekening  en het inhoudelijk jaarverslag naar de leden 
verzonden. 
In de periode juni tot met september zijn er 2 Nieuwsbrieven verzonden ten behoeve van de 
uitnodiging voor de hierboven genoemde ALV vergaderingen en is een Nieuwsbrief met het verslag 
van de ALV gestuurd naar de leden. 
In november is via een nieuwsbrief verzonden met een update op inhoudelijke onderwerpen. 
 
Werkgroepen 
Er zijn twee werkgroepen met leden actief namelijk de werkgroep Groen en de werkgroep sociaal. Zij 
adviseren de fractie op onderwerpen die spelen. In de Nieuwsbrief van November is informatie 
gegeven over de activiteiten.  
De werkgroep Groen heeft geadviseerd op de onderwerpen Overgeest, Endegeest.  
 
Op sociaal vlak gericht is op gemeentelijk niveau veel doorgeschoven en is het afgelopen jaar niet 
echt veel actie geweest. Hierdoor is de werkgroep niet veel in actie kunnen komen. Veel punten die 
op de politieke agenda stonden kregen geen voortzetting cq werden doorgeschoven. In december 
zijn wel de kaders aangegeven voor een nieuw sociaal beleidsplan 2021-2024. Dit zal in 2021 verder 
opgepakt gaan worden. 
 
De fractie 
De fractie heeft in 2020 zich gericht op onderstaande onderwerpen: 
- Contra kunstgras  
- Behoud Waterrad 
- Mondkapjes voor minima 
- Motie Iedereen kan stemmen: toegankelijkheid stemlokalen 
- Motie deadline Leo Kanner 
- Herinrichting Jeugdhulp met nieuwe toegang jeugdhulp 
- Niet afkopen sociale bouw 
- Behoud Kringloopfunctie Oegstgeest  
- Regionale Energiestrategie 
- Moties unanieme tegen geluidsoverlast/ groei Schiphol 
- Motie voor opvang vluchtelingen Moria 
- Aanpassing reclamenota voor verkiezingsuitingen 
- Legalisering softdrugs in openbare ruimte  
- Onderzoek naar plaatselijke rookverboden  
- Aanpassing Reclamenota 
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- Steun voor wijkverenigingen  
- Extra geluidspunt voor Schiphol 
 
Samenstelling bestuur en fractie 
Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende personen: 
Marja Kraakman, voorzitter 
Mia de Beun, penningmeester 
Monique Bruggeling, lid en adres secretariaat 
Gerritjan van Oven, lid 
 
Voor de website werd het bestuur ondersteund door Bart Hagendoorn. Voor de Nieuwsbrief uitgave 
door Marie-Jetta den Otter. 
 
De fractie bestond in 2020 uit: 
Melanie van Driel, fractievoorzitter 
Menno Welling, fractiesecretaris 
Kees Burger, lid 
Nico Janssen, lid 
Steyn Burger, commissielid 
Joan Veldhuizen, commissie lid tot november. 
Helaas door privé omstandigheden en toekomstige verhuizing moest Joan in november met het 
commissie lidmaatschap stoppen.  
Opvolging werd gezocht in Lucy Kerkman. Helaas door privé omstandigheden en toekomstige 
verhuizing heeft dit na januari 2021 geen vervolg kunnen krijgen. 
 
Verwachtingen voor 2021 
De pandemie is nog niet ten einde. De verwachting is dat pas na de zomervakantie van 2021 er weer 
mogelijkheden zullen zijn tot thema bijeenkomsten en ledenvergaderingen. Omdat in 2022 er 
gemeenteraadsverkiezingen gaan plaatsvinden zal in 2021 nadat de landelijke verkiezingen hebben 
plaatsgevonden, een start gemaakt worden met de campagne, het verkiezingsprogramma en het 
zoeken naar kandidaten. Voor al deze activiteiten zal een oproep om ondersteuning uitgaan naar de 
leden. 
 
 
 


