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sDit is het beleidsplan van de afdeling Leiden-Haaglanden voor de bestuursperiode van 
2019-2020. Dit plan bestaat uit onze doelen en ideeën voor het komende jaar en wat wij als 
bestuur willen bijdragen aan de afdeling.  

 

Activiteiten 

We willen onze leden een divers scala aan activiteiten bieden. Ons streven is om twee tot drie 
keer per maand een activiteit te organiseren. Hierbij willen we gezellige en inhoudelijke 
activiteiten afwisselen. We willen afwisseling in sociale en groene thema’s en ook kijken naar 
onderwerpen die nog niet zo vaak aan bod zijn gekomen.. Ook de traditionele activiteiten 
waar veel vraag naar is, zoals de schoenzetactie, afdelingsweekend en de hippiebarbecue, 
zullen we dit jaar weer organiseren. Daarnaast is er vanuit de leden de vraag gekomen dit 
jaar weer een PJO nieuwjaarsborrel te organiseren en naar Gouda te gaan voor een 
activiteit. Daarvoor zullen we uiteraard ook ons inspannen dit te realiseren.  

Eén van de grotere thema’s dit jaar zijn studentenhuisvesting waarbij we samen willen werken 
met een GroenLinks-afdeling om te kijken naar het beleid rondom studentenwoningen in die 
stad. We hopen ook dit jaar de aandacht voor het Mbo weer te vergroten door daar een 
debatavond te organiseren en daarbij de andere lokale PJO’s uit te nodigen.  

We hopen de bestuursvergaderingen ook dit jaar weer zoveel mogelijk open te houden voor 
inspraak van leden door deze online te zetten en leden die ideeën hebben specifiek uit te 
nodigen om samen te kijken naar de haalbaarheid van hun idee. Ook zouden we willen 
experimenteren met een Open Ledenvergadering waarbij leden hun gedachten over de 
afdeling met ons kunnen delen en zo samen te werken aan het zo goed mogelijk functioneren 
van de afdeling. 

Een belangrijke activiteit dit jaar zal het 5-jarig bestaan van Leiden-Haaglanden zijn. We 
hebben hiervoor een lustrumcommissie (Lustcie) opgericht die in samenwerking met het bestuur 
de activiteiten rondom het lustrum gaat organiseren. De plannen voor die activiteiten zijn een 
reünisten borrel, een excursie of lezing en een gala of feest aan het einde van het jaar.  

 

Lokale GroenLinks-afdelingen 

Zoals altijd zullen wij aanwezig zijn bij de fractievergaderingen van de drie grote afdelingen 
in onze regio. We hebben deze verdeeld onder de bestuursleden en houden elkaar op de 
hoogte van wat er speelt bij de afdelingen. Op deze manier zijn we op de hoogte van het 
beleid en de belangrijke onderwerpen in de steden en kunnen we onze DWARSe stem laten 
horen wanneer nodig. 

Afgelopen jaar hebben we samen met GroenLinks Den Haag een thema-avond georganiseerd 
voor de Europese verkiezingen. Dit was een goede samenwerking en het was leuk om 
GroenLinks en DWARS op deze manier samen te brengen. Dit jaar is het plan om met de 
andere steden, Delft en Leiden, activiteiten te organiseren om ook hiermee het contact te 
versterken en de leden kennis met elkaar te laten maken.  
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Onze knuffelgemeente dit jaar is Rijswijk en we zullen proberen dit jaar ook bij hen langs te 
gaan bij de fractievergaderingen en wellicht iets te organiseren. In ieder geval zullen we hen 
dit jaar in de gaten houden! 

Daarnaast zullen we ook weer de vacatures van de GroenLinks-afdelingen delen in onze 
nieuwsbrief om zo ook te zorgen voor goede overgangsmogelijkheden naar GroenLinks voor 
de leden die daar behoefte aan hebben.  

  

Ledenwerving, ledenbinding en promotie 

Elk jaar hebben we door middel van de DWARS Zomertour succesvol veel leden kunnen 
werven en daarom hebben we dit jaar weer een dergelijke zomertour georganiseerd. We 
hebben op de EL Cid-week in Leiden, de OWee in Delft en de HOPweek in Den Haag 
gestaan. Op deze markten hebben we wederom weer veel mensen op de interesselijst 
gekregen.  

Om nieuwe leden aan ons te binden, nemen we zo snel mogelijk contact op met hen om ze bij 
de afdeling te betrekken en aan ons vast te houden. Hierbij zal er sprake zijn van een soort 
‘nieuwsbrief’ die eenmalig maandelijks naar alle nieuwe leden verstuurd zal worden.  

De promotie willen we aankomend jaar gaan verbeteren door sociale media planningen te 
maken zodat de leden op tijd op de hoogte zijn van onze plannen. Ook willen we de 
bestuurstelefoon weer gaan gebruiken zodat promotieberichten in de WhatsAppgroep niet 
ondergesneuveld zullen worden. Verder willen we actiever worden op Instagram met het 
aankondigen van activiteiten en laten zien wat wij allemaal doen.  

 

Samenwerking met andere PJO’s 

Op het moment hebben we goed contact met andere PJO’s. Zowel met partijen links als rechts 
organiseren we graag activiteiten en ontmoetingen om zo kennis te maken met andere politiek 
actieve jongeren.  

Linkse samenwerking vinden we erg belangrijk en dit bevorderen we graag door elkaar op te 
zoeken in debatten en acties. Voor World Clean Up Day hebben wij samen met de Jonge 
Socialisten een opruimactie in Leiden georganiseerd en dit jaar willen we ook Links Lullen weer 
oppakken in samenwerking met de JS en PINK!. In het verleden is dit een groot succes 
gebleken, helaas was het eind afgelopen jaar lastig te coördineren, maar dit jaar is er zeker 
weer animo voor.  

Ons belangrijkste stokpaardje vanuit DWARS moet het Mbo-debat zijn dat in Mbo Rijnland in 
Leiden zal plaatsvinden met zoveel mogelijk PJO’s in Leiden. We zijn uitgenodigd door één 
van de docenten en nemen deze activiteit graag aan om zo ook het belang van Mbo’s bij 
andere PJO’s onder de aandacht te brengen en de Mbo-studenten een breed scala aan 
politieke overtuigingen voor te leggen om hen te laten zien dat politiek toegankelijk is voor 
iedereen en dat iedereen hun idealen kan vertegenwoordigen. 

Daarnaast zullen we ook andere PJO’s opzoeken om samen sterker te staan op bepaalde 
onderwerpen in de gemeentes.  
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Politiek, actualiteit en media 

Wij zullen ons vooral bezighouden met grotere thema’s en problemen die spelen in de lokale 
politiek. Op dit moment zijn studentenhuisvesting, stadsgroen en duurzaamheid belangrijke 
onderwerpen die spelen in de grote gemeentes en daar zullen wij dan ook op focussen.  

Wij staan open om in te haken op grote issues die worden gepubliceerd in de media en actie 
van DWARS Landelijk.  

Hierbij willen we aanhouden dat we liever één project goed doen dan alles matig, dus we 
zullen bij acties en initiatieven goed overleggen wie zich ermee bezig wil houden en wat we 
doen en wat we laten gaan.  

In 2016 is er een politiek programma geschreven voor de verkiezingen. Er staat al jaren in het 
beleidsplan dat we deze eventueel zouden willen updaten en ook al is het geen hoge 
prioriteit is dit wel een doel wat we eventueel willen halen als er tijd voor is. 
 
 
Moties AAV 
 
Op de Algemene Afdelingsvergadering van juni 2019 is een motie ingediend om onderzoek 
te doen naar de mogelijkheden om een Lokale Kandidatencommissie in te stellen om het 
zoeken van nieuwe bestuurs- en kasco-leden te begeleiden. Natuurlijk zullen wij ons best doen 
om hier een document over op te stellen met onze bevindingen en deze aan de leden te 
presenteren. Wij presenteren dit bestand graag tijdens de winter-AAV. Het plan is om dit 
onderzoek te doen door te spreken met de landelijke zoekcommissie en kandidatencommissie 
en met ervaren leden.  
 


