
Oppositie…… 
De PvdA in Terneuzen is na 15 jaar  in de oppositie beland. De 
nieuwe coalitie wilde zonder het inhoudelijk debat  over het 
coalitieakkoord maar liefst 6 wethouders aanstellen.  Uiteindelijk 
is dat ook gebeurd maar niet voordat de juiste vragen over kosten, 
kwaliteit en kwantiteit waren gesteld. Ons eerste optreden werd 
niet gewaardeerd; de macht van het getal liet zich al snel voelen. 
Zonder enige inhoudelijke reactie  stelde de fractievoorzitter van 
de grootste coalitiepartij: “Laten we er maar over stemmen”. Met 
deze opstelling is de democratie niet gediend; het gaat niet om  de 
meeste stemmen maar of er naar de kleinste minderheid wordt 

geluisterd en hoe transparant beslissingen zijn.  Wij  worden op deze 
manier wel gedwongen om  vuur in het debat te brengen; we 
citeren graag Jules Deelder: “Liever opbranden, dan uitdoven!”.  

 

 
 
 
 
 
Vier partijen en zes wethouders  

College B&W zonder PvdA  
Woensdagavond 9 mei werd het nieuwe college van B&W van Terneuzen geïnstalleerd. Dit 
ondanks protesten van PvdA, 50PLUS, SP en PVV. Onze partij wilde  uitstel van de 
installatie omdat de oppositiepartijen pas tijdens de vergadering voor het eerst het 
coalitieakkoord te zien kregen. Laszlo van de Voorde vroeg om de agenda te wijzigen. Hij 
wilde ruimte om eerst het akkoord te bediscussiëren om pas daarna te praten over de 
installatie van het nieuwe college. “Misschien kunnen we in het coalitieprogramma 
rechtvaardiging vinden waarom er zes  wethouders nodig zijn, net zoveel als Rotterdam.” 
 
Het coalitieakkoord is het 
belangrijkste kader stellende 
stuk voor de komende jaren. Het 
was erg vervelend dat we dat 
niet vooraf hebben kunnen 
inzien, terwijl dat wel was 
beloofd en ook gebruikelijk is. 
We hebben geprobeerd dat aan 
de orde te stellen maar dat werd 
niet echt gewaardeerd. De 
fractie van de PvdA wilde graag 
weten of de inhoud van het 
akkoord de inzet van maar liefst 
zes wethouders rechtvaardigt. 
Dat is gewoon echt veel en kost 
ook veel geld. Wij hebben de 
formateur gevraagd ons dat voor 
te rekenen. 

Kwaliteit  
Het gaat de PvdA niet alleen om 
kwantiteit maar ook om 
kwaliteit. Dat lijkt een 
ongepaste vraag maar de raad 
heeft eerder aan zichzelf de 
vraag gesteld waar een goed 
raadslid aan moet voldoen. Via 
de werkgroep Bestuurlijke 
vernieuwing is er in december 
nog op gewezen dat er een 
kwaliteitsimpuls nodig is. De 
complexe bestuurlijke rollen die 
door raadsleden vervuld moeten 
worden vragen om mensen die 
in staat zijn hun taak naar 
behoren te kunnen vervullen. 
Belangrijk zijn de volgende 
competenties : 1- bestuurlijke 
capaciteiten (inzicht in bestuur-
lijke processen etc.), 2- speci-
fieke deskundigheden (juridisch, 
financieel, HR, etc.). 3- vol-
doende kennis van c.q. betrok- 
kenheid bij de inhoud. 
 
Wij vinden het niet vreemd om 
de kwaliteiten die raadsleden 
aan zichzelf op willen leggen 
ook te mogen verwachten bij de 
kandidaat-wethouders. Wij 
wilden graag het oordeel van 
hun fractie over de nieuwe 
kandidaten door te vragen welke 
bestuurlijke capaciteiten, speci-
fieke deskundigheden en kennis 
of betrokkenheid zij bij de 
inhoud van hun portefeuille 
inbrengen. Zij worden tenslotte 
verantwoordelijk voor zaken die 
onze inwoners diep kunnen 

raken. 
 
Omdat we dat allemaal niet 
konden afwegen zonder iets te 
hebben gelezen heeft de PvdA 
met een groot deel van de 
oppositie, blanco gestemd bij 
de benoeming van de nieuwe 
wethouders.  
 
Het coalitieprogramma wordt 
besproken tijdens de raads-
vergadering van 31 mei. 

Reacties social media: 
“Dus eigenlijk zijn deze mensen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geïnstalleerd zonder dat het 
akkoord besproken is én er 
advies gegeven kon worden op 
de verdeling van de porte-
feuilles? Ik dacht dat de 
gemeenteraad als volksvertegen-
woordigers wel enige inbreng 
kon hebben? Is dit democratie?” 

 

“De kwaliteit van een democra-
tie wordt niet gemeten in meeste 
stemmen gelden, maar hoe naar 
de kleinste minderheid wordt 
geluisterd en hoe transparant 
beslissingen zijn.”  

 

 

Met een kus van Marion Lippens-de Reu neemt Cor Reijn afscheid 
als raadslid voor de PvdA in Terneuzen.  
 

nieuwe Raadsfractie 
Partij van de Arbeid 
Op 29 maart werd de nieuwe Raad van Terneuzen 
geïnstalleerd. Met drie zetels en zonder wethouder in het 
college ziet het er voor de PvdA nu anders uit. Nieuw in de 
fractie zijn Cees Liefting en Laszlo van de Voorde. 
Oudgediende Johan van der Ha completeert de vernieuwde 
fractie. 

Cor Reijn   
Voor Cor Reijn, die met verve de laatste paar jaar de rol van 
fractievoorzitter op zich had genomen, was het minder leuk. Hij zit nu 
niet in de raad. Cor heeft aangegeven voorlopig als fractie-
ondersteuner te zullen optreden. De rol van fractievolger wordt  
ingevuld door Ronaut den Hollander. 
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Exit provinciaal belang en Cees Freeke 

Kiezer geeft stem aan 
De PVV, SP  en  50Plus 
 

OVER DE Rooie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met een pint en een zak friet 
met stoverij sloot het campagne-
team van de PvdA de campagne 
af in het vestzaktheater De Paer-
destal. Natuurlijk waren er ook 
bitterballen, niet omdat we ver-
bitterd zijn, maar gewoon omdat 
we er trek in hadden.  Het blijft 
even bijkomen van zo’n inten-
sieve periode.  Eigenlijk ben je 
er gewoon een vol jaar mee 
bezig … met deadlines voor 
programma, kandidatenlijsten  
en overleg met de leden.  “We 
zullen elkaar wat minder inten-
sief zien maar het is zoals met 
goede vrienden, je pakt zo de 
draad weer op...” 
Zo’n campagne bouwt zich op, 
de voorbereidingen begonnen al 
ruim voor de zomer van 2017. 
Het is een intensieve en energie-
ke tijd waarin veel overleg, dis-
cussies en  strategieën worden 
gedeeld . Eigenlijk is het begon-
nen met “Moedig Voorwaarts”, 
een aantal leden schetsten een 
toekomst van een gemeente 
waar de sociaal democraten uit 
verdwenen waren. Terugkerende 
bijeenkomsten in De Hoeve in 
Terneuzen moesten het tij keren. 
Eigenlijk werd daar het nieuwe 
elan geboren: Team PvdA, niet 
gehinderd door opgelegde struc-
turen toch het goede doen. Er 
zijn moties geschreven voor het 
landelijke verkiezingsprogram-
ma zoals over het kindpardon, 
meer vrouwen in topbanen en de 
tolvrije tunnel. Deze zijn allen 
landelijk aangenomen! 
 

Lijst 
De kandidatencommissie heeft 
zo’n honderd mensen gebeld en 
een groot deel ook gesproken. 
Uiteindelijk is daar een lijst uit 
voortgekomen die er mocht zijn. 
Veel aandacht in de pers kreeg 
Laszlo van de Voorde, die 
“vernieuwend” als tweede op de  
lijst kwam te staan. Kritiek was 
er natuurlijk ook. Het ontbreken 
van een vrouw hoog op de lijst 
werd niet door iedereen begre-
pen. Toch stemde de ledenver-
gadering in met de voordrachten 
van de kandidatencommissie en 
werd het verkiezingsprogramma 
vastgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vijftig jaar Rijkspont: aandacht van 
het campagneteam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Campagne! 
Of het nu op facebook was, op 
straat aan lantaarnpalen, in de 
bushokjes, op een polderweg in 
Koewacht, overal zag je uitin-
gen van onze campagne. De 
plakploeg heeft overuren 
gemaakt dit jaar! Spontane 
ideeën kregen vorm, terwijl de 
ander meer voorbereiding vroe-
gen zoals de lessen en de forum-
discussie bij SCALDA waar 
Ronaut den Hollander vorm aan 
gaf.  Leuke dingen als bezoeken 
van de oudere leden én 
natuurlijk de duurzame taxi van 
Simon de Pooter. 
Veel tijd is gestoken in de 
Kieswijzer, waar de grootste 
partij TOP/gemeentebelang zich 
ook deze verkiezingsronde weer 
aan onttrok. De campagnebus 
werd net op tijd voorzien van 
een andere motor, waarna deze 
geheel in stijl beplakt werd. 
Meer dan 600 kilometer reed hij 
soepel van wijk naar wijk en 
van kern naar kern.   Nieuw was 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ook aansluiting bij NL-Doet.  
Op de plaatsten waar vrijwil-
ligers ondersteuning boden aan 
verschillende organisaties bracht 
de PvdA arbeidsvitaminen rond 
met optredens van de in het rood 
gestoken leden van de  
Tomorrowband. Er is geflyerd 
en er zijn optredens geweest in 
Sas van Gent, bij de Vurssche 
en op de markt in Axel, in de 
Maxima, in winkelcentrum 
Zuidpolder en op de markt in 
Terneuzen.  We waren overtui-
gend in de verkiezingsdebatten 
en met onze “Meet and Greet” 
in Luwak wisten we ook een 
jonger publiek te bereiken. 
Facebook is overspoeld met 
aanmoedigingen en kiekjes van 
waar we allemaal mee bezig zijn 
geweest.  Het gebeurde gewoon 
en het was goed, dankzij onze 
campaigners en de steun van het 
thuisfront!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Tommorrowband 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landelijk politieke partijen 
zonder wortels in onze ge-
meente hebben de lokale 
verkiezingen gekaapt. Het 
bezoek van Wilders was daar 
wel de meest opvallende uiting 
van. De SP, landelijk op de 
terugtocht, lokaal door hen zelf 
vorige periode te licht be-
vonden, mocht van het bestuur 
ook deze periode “proberen”. 
Tegen de landelijke aandacht 
voor 50 Plus was Cees Freeke 
van 55 Terneuzen niet op-
gewassen. 
   
Ondanks een verlies van 3 zetels 
blijft TOP/Gemeentebelang met 
7 zetels de grootste partij in 
Terneuzen. Het CDA sprok-
kelde er een zetel bij. Grote 
winnaar is de Partij voor de 
Vrijheid (PVV) die uit niets, 
leunend op hun grote roer-
ganger, vier raadszetels 
veroverde.  
 
De PvdA behaalde drie zetels, 
evenals de VVD.  PvdA 
lijsttrekker Cees Liefting was 
niet ontevreden: “Met op links 
de SP, op rechts de PVV en van 
binnenuit de afvallige leden 
D’Hooghe en Wojtal, hebben 
we het eigenlijk heel goed 
gedaan.”  Teleurstelling was er 
bij D66 met het verlies van een 
zetel en GroenLinks welke niet 
kon profiteren van het Jesse 
Klaver-effect.  
“De versnippering op links geeft 
nu toch ruimte aan ‘Rechts met 
de bijbel’”, aldus Liefting.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De SGP gaat van twee naar één  
zetel.   Na  de  openlijke  vrijage  
van TOP/Gemeentebelangen 
afgelopen jaar een domper voor 
de SGP. Zij leken af te stevenen 
op college deelname. De afstraf-
fing is voor de PvdA het bewijs 
dat ook binnen de SGP mensen 
kiezen voor modernisering zoals 
de gelijke behandeling van man-
nen en vrouwen. Liefting doelt 
hiermee op de kledingvoor-
schriften voor peuters bij de 
Schatzoekertjes  

De nieuwe raad heeft  50Plus en 
SP verwelkomd , allebei nieuw 
binnengekomen met 1 zetel. 
ChristenUnie behoudt twee 
zetels en Sociaal Terneuzen 
heeft er nu 1 zelf ver-
diend. Provinciaal Belang Zee-
land en 55Terneuzen zijn buiten 
de boot gevallen. 

Social Media:  
“Als meeste stemmen  gelden 
zou tellen, is dit de uitslag van 
de verkiezingen: Nr.1 PVV, van 
der Hoef met 1769 stemmen. 
Nr.2. CDA, Begijn met 1494 
stemmen, Nr.3 PvdA Liefting 
met 1419 stemmen, Nr.4 TOP 
Van Hulle met 1060 stemmen. 
Nu ik nog eens door de 
definitieve lijst loop, er zijn 59 
mensen op de lijst waar 10 of 
minder mensen op hebben 
gestemd waarvan 7 met 1 stem 
en 2 met nul stemmen. Zouden 
die kandidaten niet eens in 
zichzelf geloven?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankzij inzet vrijwilligers tijdens verkiezingstijd 

Campagne PVDA was goed 
zichtbaar en vernieuwend 


