
 
 
Nieuwjaarstoespraak van de afdelingsvoorzitter uitgesproken op 10 januari 2015 in het dorpshuis en 
sportcentrum Swanla, in Zevenhuizen. 
 
 
 
Beste Partijgenoten, politieke vrienden van GroenLinks, geachte aanwezigen. 
 
Het is een eer dat ik u als pas gekozen voorzitter van de afdeling Zuidplas hartelijk welkom mag heten 
en dat ik u namens het afdelingsbestuur een voorspoedig mag toewensen. Dit is de eerste keer dat ik 
mij in het openbaar als afdelingsvoorzitter vertoon en u mag toespreken. Ik doe dit graag en met 
overtuiging. 
   
Nieuwjaarsreceptie is traditie. 
De afdeling Zuidplas bestaat ruim 6 jaar en kent nu al een herkenbaar moment. Dat is de 
nieuwjaarsreceptie. Dit keer in het prachtige buurt en sportcentrum Swanla van ons dorp 
Zevenhuizen. Door de bezuinigingen en ook door een ander beleid van het huidige college van 
Zuidplas is het de vraag of wij de komende jaren elkaar nog in een buurthuis of sportcentrum kunnen 
ontmoeten. Ik hoop van wel, maar daar gaat een afdelingsbestuur niet over. Waar het wel overgaat, is 
het organiseren van de Nieuwjaarsreceptie waar en hoe dan ook. Dit doen wij met de onmisbare inzet 
van vrijwilligers en onze mensen van de gastronomische verrassingen die er ook dit jaar weer 
verrukkelijk uitzien. 
 
Het congres en de verkiezingen 
Volgende week is het congres van onze partij. Dit zal in het teken staan van de komende verkiezingen 
voor Provinciale Staten en voor de waterschappen, de belangrijke landelijke thema’s zoals de 
overdracht van zorgtaken aan de lokale samenleving en actuele thema’s.  
 
Internationale spanningen. 
Helaas zal tijdens het congres ook gesproken moeten worden over de toenemende internationale 
spanningen en de recente aanslagen door radicale en gewelddadige moslims die in naam van Allah of 
de profeet Mohamed op barbaarse en niet te tolereren wijze mensen vermoorden. 
De nationale en lokale reacties hierop zijn spontaan, indrukwekkend, noodzakelijk en gemeend. 
Deze gewetenloze misdaden tegen de mensheid kunnen vanuit geen enkele religie, ideologie of 
opvatting goed gepraat worden. De afdeling Zuidplas verafschuwt deze daden. 
 
Onze kernwaarden. 
In dit verband wijs ik op het rapport van de commissie Hamming, die het congres zal bespreken. Dit 
rapport “Politiek van Waarde” roept onze leden op om de emotionele waarden van de 
sociaaldemocratie in hun politieke werk te betrekken: 
Deze waarden zijn: Het voeren van pleidooien voor een bestaanminimum, het streven naar goed werk 
voor iedereen, de kans krijgen om het beste uit je zelf te halen (Volksverheffing) en het realiseren van 
een samenleving waar we ons sociaal aan elkaar verbinden of verbonden voelen. 
Een samenleving is alleen mogelijk als we ook echt samen leven. De PvdA gelooft hierin en werk 
hieraan. 
 
Samenwerking PvdA-GroenLinks. 
Onze afdeling heeft het afgelopen jaar veranderingen doorgemaakt. De samenwerking met 
GroenLinks heeft een goed programma en een voortreffelijke campagne opgeleverd, echter de kiezer 



heeft ons, vooral door landelijke onderwerpen niet de waardering gegeven die we door onze inzet na 
de fusie verdienen. Twee zetels is het resultaat, waarvan één door de PvdA en één door GroenLinks. 
Dit is te weinig voor een rol de coalitie. De rol van oppositiepartij nemen we zeer serieus. De fractie 
heeft een grote inbreng in de raad en komt vaak in de media. Door regelmatig met inwoners en 
organisaties in Zuidplas over actuele thema’s in gesprek te zijn, krijgen we alsnog waardering voor 
onze inzet en de geboekte resultaten. 
 
Toast en dankwoord. 
Beste mensen. Ik wil dadelijk gezamenlijk met u een toast uit brengen op het nieuwe jaar. Voordat ik 
dat doe wil ik Marco en zijn moeder Monique bedanken voor het verzorgen van de lekkere hapjes en 
drankjes. 
Ik wens u een prettige nieuwjaarsreceptie en ik dank u voor uw aandacht. 
 
Arjen Hazelebach 
Voorzitter afdelingsbestuur 
PvdA-Zuidplas 


