Oegstgeest, 27 november 2013

Persbericht
Het lokale samenwerkingsverband van de Partij van de Arbeid, Groen Links en andere progressieven
“Progressief Oegstgeest” heeft in haar ledenvergadering van 26 november eensgezind en enthousiast
besloten om haar huidige fractievoorzitter, Tim van Tongeren, tot lijsttrekker te benoemen bij de
komende gemeenteraadsverkiezingen.
De top 7 van de lijst bestaat verder uit Ria Pasterkamp (PvdA), Gerlof Kruidhof (Groen Links), Ruud
Hessing (PrO), Remko Veenstra (PvdA), Anke Polak (PvdA), Cees Burger (PvdA).
Meer onderaan de lijst, belangrijke lijstduwers, zoals Ton Kohlbeck, Ruud Koole, maar ook de huidige
wethouder Financiën en Organisatie, Johanna Haanstra. Zij wil in principe door met haar werk. De
leden van PrO, maar niet alleen zij, zijn enthousiast over haar inzet en prestaties om het “huis van
Oegstgeest” weer op orde te krijgen.
De leden van PrO hebben dinsdagavond ook het verkiezingsprogramma vastgesteld.
Dit programma is inspirerend en vernieuwend van opzet en toon. Vanuit een progressief perspectief
worden keuzes gemaakt voor een groen, sociaal en duurzaam Oegstgeest.
PrO wil dat iedereen in Oegstgeest mee kan blijven doen. Wie het zelf niet kan, krijgt een hand
toegestoken. En wie een hand over heeft, kan die uitsteken.
In het programma extra aandacht voor een goed jeugdbeleid, voor een bibliotheek, die zou moeten
uitgroeien tot een “cultuurfabriek” en voor een goede ondersteuning van mensen, die hulp nodig
hebben. Uitgaan van eigen kracht, mantelzorg en sociale netwerken, zijn hierbij sleutelwoorden, maar
bij het ontbreken hiervan wil PrO dat de gemeente in overleg met de aanvrager professionele hulp
organiseert en dit doet zoveel als mogelijk via één en dezelfde contactpersoon.
PrO wil duurzaam met de bebouwde en niet bebouwde ruimte omgaan. Zij wil dat onder meer doen
met behulp van leefbaarheidsplannen, die samen met de inwoners van wijken worden opgesteld.
Voor Nieuw Rhijngeest wil PrO een nieuwe strategie, die beter aansluit bij eigentijdse werkwijzen en
vernieuwende initiatieven. Bijkomend voordeel is dat hiermee de lasten van de door de gemeente
gedane voorinvesteringen verminderd kunnen worden.
PrO wil dat diverse knelpunten rond verkeerssituaties en de toegankelijkheid van de wijken Poelgeest
en Nieuw Rhijngeest worden opgelost. In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor specifiek
genoemde fietsroutes en openbaar vervoer.
Op het terrein van sportvoorzieningen wil PrO dat speelvelden vaker en beter gebruikt worden o.a.
door de aanleg van kunstgras.
Het belang van een eigen zwembad wordt nog eens benadrukt. Een initiatiefvoorstel, mede van PrO,
heeft er toe geleid dat het zwembad voor in ieder geval een periode van minstens 10 jaar gered is.
PrO stelt dat de financiële organisatie en positie van Oegstgeest moet verbeteren. Dat proces is net
begonnen en verdient het om afgemaakt te worden.

Over het actuele vraagstuk van samenwerken of samengaan met andere gemeenten, zet Progressief
Oegstgeest in op behoud van identiteit en een uitstraling, die past bij het dorpse karakter. PrO vindt
dat samenwerking met Leiden het meest voor de hand ligt, maar vindt het belang van het onderwerp
zo groot dat zij wil dat de inwoners van Oegstgeest zich hierover in een referendum uitspreken.

Eventuele nadere inlichtingen over dit persbericht zijn te verkrijgen bij:
Anton van Kempen, voorzitter Progressief Oegstgeest.
Telefoon: 06-30089436.
Zie ook: www.progressiefoegstgeest.nl

