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Nieuwsbrief PvdA Veenendaal 

Keuzes maken, nu nog meer dan 

anders! 

Veenendaal doet veel aan armoedebeleid. 
De Partij van de Arbeid heeft altijd 
voorstellen gedaan om dit  beleid te 
verbeteren en te ondersteunen. 
Toch moeten we ons grote zorgen maken. 
Volgens het SCP zal het aantal kinderen dat 
in armoede opgroeit  snel toenemen en dit 
is niet alleen het gevolg van de crisis maar 
vooral van de keuzes die gemaakt gaan 
worden, landelijk en plaatselijk. 
 
Investeren is natuurlijk belangrijk voor de 
werkgelegenheid maar alleen kiezen voor 
meer stenen zal geen oplossing zijn: we 
moeten als Partij van de Arbeid kiezen voor 
mensen en zeker niet voor idiote 
maatregelen zoals het verhogen van de 
maximumsnelheid naar 130 km per uur! 
 
In Veenendaal moeten we ervoor zorgen 
dat het armoedebeleid hoge prioriteit 
houdt en landelijk moet er geknokt worden 
voor een eerlijke inkomenspolitiek, waarbij 
de mensen met de laagste inkomens echt 
geholpen en ontzien worden. 
In Veenendaal zal de Partij van de Arbeid 
zich inzetten om m.n. de armoede onder 
kinderen te bestrijden. 
In Alkmaar heeft de Partij van de Arbeid 
een stappenplan gemaakt met als motto: 

“Elk kind verdient een goede start en een 
eerlijke kans” 
Laten we dit in alle gemeenten als motto 
meedragen. De Partij van de Arbeid gaat 
ervoor! 

 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

Op 9 januari 2012 willen wij u graag in 

groten getale ontmoeten op onze eerste 
bijeenkomst in 2012. 
 
Onder het genot van een hapje en een 
drankje kunnen we elkaar al het goede 
toewensen voor 2012 en op een informele 
manier met elkaar van gedachten wisselen. 
Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in 
de ontvangstruimte van de 
voetbalvereniging GVVV aan de Verlengde 
Sportlaan. 

 

Hans Spekman komt naar 

Veenendaal 

Het Tweede Kamerlid Hans Spekman, 
tevens kandidaat voorzitter voor de Partij 
van de Arbeid, komt naar Veenendaal om 
te praten over het wijkgericht werken. 
 
Datum: 23 januari 2012, 20.00 uur 
Locatie De Panorama,   
Tinneweide 144A,  3901 KM Veenendaal.  
 

 
 

 
Stem op het beste raadslid ! 

Via www.veenendaalsekrant.nl  

Congres 

Op 21 en 22 januari wordt het PvdA 
congres gehouden. 
Naast het kiezen van een nieuwe voorzitter 
worden de statuten en reglementen 
aangescherpt en gewijzigd. 
Na het vaststellen door het congres, zullen 
we hier in Veenendaal een aanvullend 
reglement gaan maken. 
 

. . . 

Een miljoen voor één 

bezoekje en 

bezuinigingen op 

sociale activiteiten 

. . . 
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PvdA Veenendaal actief in 

Linkse vernieuwing 
De Partij van de Arbeid uit 
Veenendaal doet volop mee aan het 
debat over linkse vernieuwing dat 
binnen de PvdA gevoerd wordt. 
Zaterdag 5 november waren er in acht 
steden bijeenkomsten van PvdA-ers 
over hoe de sociaaldemocratie weer 
een grote sociale beweging in 
Nederland kan worden. 
Ali Groebe, voorzitter van de PvdA-
afdeling Veenendaal en Marjon 
Oostveen, PvdA-fractievoorzitter in de 
Veenendaalse gemeenteraad, gingen 
naar Tivoli in Utrecht om met 
tientallen andere leden in discussie te 
gaan. Maarten van Rossum, bekend 
historicus en lid van de PvdA, roept 
ons allemaal op om ons geluid te 
laten horen. 
Het is tegenwoordig politiek correct, 
zo stelde hij, om rechts en dom uit de 
hoek te komen. Mensen met een 
sociaaldemocratische opvatting 
hebben de neiging om deze geluiden 
te negeren of te tolereren. Maar, zo 
gaat Van Rossum verder, veel van de 
rechtse argumenten zijn gebaseerd 
op onwaarheden. En wij moeten 
daartegen in gaan! Wij moeten onze 
waarheid, ons eigen geluid laten 
horen. Wij moeten onze visie en onze 
argumenten uitdragen en mensen 
laten zien hoe wij tegen de 
samenleving en de actuele problemen 
aankijken. 
Ik hoop dat jullie, als actieve leden 
van de PvdA, deze boodschap net als 
wij ter harte nemen. Laten wij weer 
gewoon staan voor onze idealen en 
onze boodschap.  
Die is dat meer dan waard!  

 

Mopperuurtje 

Uit omgevingsonderzoek is ons 
gebleken dat wij Veenendalers veel te 
mopperen hebben op 
verjaardagsfeestjes. Dit is  jammer, 
want daardoor blijft het ongenoegen 
binnen de familiesfeer. 
Mensen die daaraan iets willen doen, 
kunnen voortaan terecht op het 
Mopperuurtje dat de fractie van de 

PvdA daarvoor heeft ingesteld. Niet 
alleen mopperkonten maar ook 
positivo’s en creatievelingen zijn 
voortaan welkom op het inloop 
spreekuur van de raadsfractie PvdA.  
Eerstkomend mopperuurtje is dinsdag 
13 december van 19.00 tot 20.00 uur 
in de Ritmeesterzaal van het 
gemeentehuis Veenendaal. 
Opmerkingen vooraf kunt u ook 
kenbaar maken aan 
veenendaal@pvda.nl of zie adressen 
op onze website. 
 

 
 

Zwemdiploma A voor 

minima veilig gesteld 

Door de bezuinigingen die het college 
in Veenendaal vanaf 2012 gaat 
invoeren is het schoolzwemmen 
opgehouden. Voor de meeste mensen 
is dit geen probleem. Hun kinderen 
gaan op zwemles zodra ze daar de 
leeftijd voor hebben. 
 

 
Maar, zwemles is duur. Heel duur. Het 
kost rond de 500 Euro voordat een 
kind het diploma A gehaald heeft.  

Welkom op het  

mopperspreekuur 

 

kijk op de website 

www.veenendaal.pvda.nl 

 

voor de volgende 

spreekuren 

PvdA Veenendaal 

 

 

 

 

PvdA afdeling Veenendaal 

 

Voorzitter: 

Ali Groebe 

e-mail: 

aligroebe@hetnet.nl 

 

Secretaris: 

Dick Vink 

e-mail: 

veenendaa@pvda.nl 

 

Fractievoorzitter: 

Marjon Oostveen 

e-mail: 

marjon.oostveen@veenendaal.nl 

 

fractielid: 

Abdennour El-Ktibi 

e-mail: 

abdennour.el.ktibi@veenendaal.nl 

 

Website: 

www.veenendaal.pvda.nl  

 

Kijk op onze site voor  
actuele berichten, 

 de agenda  
en 

 activiteiten 
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Voor gezinnen die moeten 
rondkomen van een 
minimuminkomen was het 
schoolzwemmen dus echt een 
uitkomst! Daar leerden hun kinderen 
zwemmen en haalden zij in elk geval 
het eerste diploma. 

 

 

Word actief 

De PvdA Veenendaal heeft dit jaar 
turbulente tijden doorgemaakt. 
Inmiddels is de situatie duidelijk. 
Janssen is geroyeerd door de partij, 
heeft een eigen partij opgericht en de 
drie schaduwraadsleden hebben hem 
gevolgd. 
 
Er is nu dus een nieuwe tijd 
aangebroken voor de fractie, het 
bestuur en de afdeling. 
Wij willen ontzettend graag gebruik 
maken van de expertise, 
deskundigheid, ervaring en 
betrokkenheid van onze leden in de 
afdeling. Iedereen is meer dan 
welkom om haar of zijn mening over 
politieke lokale kwesties met ons te 
delen. 
 

 
 
Maar ook doen we een beroep op 
jullie om met ons mee te denken over 
het lokale politieke werk in de drie 
commissies en in de gemeenteraad. 
 
Het gaat om de volgende commissies: 
A. Ruimtelijke Ordening 
(stadsplanning, bouwen en wonen, 
wegen en onderhoud, milieu, 
welstand, etc.) 
B. Maatschappelijke Ontwikkeling 
(minimabeleid, doelgroepenbeleid, 
integratie, wijkinrichting, wet werken 
naar vermogen, welzijnsbeleid, de 
WMO, diversiteitsbeleid, etc.) 

C. Bestuur en Middelen 
(veiligheidsbeleid, cameratoezicht, 
begrotingen, jaarrekeningen, 
personeel en organisatie, etc.) 
We doen een beroep op u als 
betrokken lid van de PvdA om u aan 
te melden voor de commissie of het 
onderwerp waarin u interesse, 
ervaring en/of kennis naar uitgaat.  
U kunt dan meepraten en meedenken 
op de voorbereidende vergadering of 
uw input per mail aanleveren.  
Er komt met deze werkwijze veel 
meer ruimte en mogelijkheid voor 
leden om zich actief met de lokale 
politiek te bemoeien, op die punten 
die uzelf belangrijk vindt, waar u veel 
van weet of ervaring mee hebt. 
Meld u aan bij 
marjon.oostveen@veenendaal.nl  

 

In memoriam Jannie van 

Barneveld. 

Zondag 11 december werd ik 
opgebeld door Arie van Barneveld 
met het bericht dat Jannie, zijn 
moeder, die middag was overleden. 
Toevallig waren we die dag met de 
“Oude Rooie Vrouwengroep” een dag 
weggeweest. De groep waarvan 
Jannie jarenlang actief en enthousiast 
lid was geweest. Het heeft zo moeten 
zijn, lijkt het wel. 
Jannie was een sociaal-democrate in 
hart en nieren: opkomend voor de 
belangen van iedereen die in de 
verdrukking zat. Ze deed dat samen 
met haar man Gerard, die jarenlang 
bestuurslid van de Partij van de 
Arbeid was. Maar Jannie was zelf ook 
een zeer actief lid, altijd opkomend 
voor de belangen van vrouwen, 
scherpzinnig en een stevige discussie 
niet schuwend. Jannie was van 
mening dat emancipatie een zaak van 
de politiek was Zij was de eerste 
“Rooie vrouw” die namens de Partij 
van de Arbeid zitting nam in de 
Veenendaalse vrouwenraad. 
Dit jaar, op 1 mei 2011, heeft Jannie 
de erepenning van de Partij van de 
Arbeid ontvangen. Zij is vanaf de 
oprichting van de Partij van de Arbeid 
in 1948, lid geweest. Dick Vink en ik 
mochten haar die penning 

overhandigen en hebben toen nog 
herinneringen opgehaald. Toen 
vertelde ze wel dat ze wat met haar 
gezondheid tobde, maar haar 
bevlogenheid was nog steeds 
aanwezig en ze stond nog steeds 
achter haar idealen. 
We hebben toen ook nog gesproken 
over de herdenkingen op 4 mei, 
waaraan zij en Gerard vele jaren  
hebben deelgenomen. Zij waren 
beiden nabestaanden, beiden hadden 
naaste familie verloren in de Tweede 
Wereldoorlog. 
Jannie van Barneveld, een markante, 
bevlogen sociaal democrate, is 
overleden. Wij herdenken haar met 
ontroering en respect. 
Ali Groebe, voorzitter 
 

 

Congres 

Op 21 en 22 januari wordt het PvdA 
congres gehouden. 
Naast het kiezen van een nieuwe 
voorzitter worden de statuten en 
reglementen aangescherpt en 
gewijzigd. Na het vaststellen door het 
congres, zullen we hier in Veenendaal 
een aanvullend reglement gaan 
maken. 
Belangrijker misschien dan de 
reglementen is de discussie over de 
visie op de publieke sector door de 
Partij van de Arbeid. 
Er zijn 2 avonden besteed aan het 
opstellen van een aantal 
amendementen. De eerste avond is er 
door de voorbereidingsgroep 
gebrainstormd over het thema en op 
de 2e avond konden alle leden 
meepraten over het indienen van de 
amendementen. 
Er zijn  uiteindelijk 5 amendementen 
ingediend. 
U kunt ze bekijken op de website van 
de Partij van de Arbeid (landelijk) 
 

 

Leden van de partij van de 

Arbeid en hun passie 

In elke nieuwsbrief kunt u 

kennismaken met één van onze leden. 

mailto:marjon.oostveen@veenendaal.nl
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De teksten zijn antwoorden van de 
betreffende leden en hoeven niet per 
definitie de mening van de Partij van 
de Arbeid te zijn. De leden vertellen 
over hun passie. 
 

 
 
Piet Smelt bijt de spits af met zijn 
passie voor het Humanistisch 
Verbond. Piet Smelt is geboren in 
1941 in Den Haag. Waarom het 
Humanistisch Verbond? Ik heb niets 
tegen religie, integendeel, maar het is  
niet iets voor mij. 
 
Toch wil je, en dat klinkt misschien 
heel plat, ergens bij horen, het geeft 
inhoud aan je doen en leven, het 
woord zingeving is goed op zijn plaats. 
Bovendien geloof ik  in de eigen 
verantwoordelijkheid van je handelen 
en dat je het niet kunt afschuiven op 
een opperwezen. 
 
Wat deed je besluiten lid te worden 
van het Humanistisch Verbond? Er 
gebeurt van alles in de wereld, vooral 
t.a.v. religies en dan hoor je de 
reclame slogan van het HV: “Anders 
zijn we aan de goden overgeleverd”. 
Toen dacht ik, daar moet ik iets mee. 
Wat is het belang van het HV in de 
samenleving, maar ook wat betekent 
het voor jou?  
Er zijn veel goede cursussen. 
Persoonlijk humanisme (wat betekent 
het voor jezelf) 
Publiek humanisme (hoe sta je in het 
publieke debat). 
 
Praktisch humanisme (geestelijke 
verzorging van militairen en 
gevangenen, uitvaartverzorging).  
Ook is er onderling goed contact, 
maar ook bij ons is er sprake van 
vergrijzing, tenminste wat de actieve 
leden betreft. Er is nl ook een heel 
actieve club: Jong HV. Ook 
belangstelling?  
Piet Smelt, Rozenstraat 48, 3905 BP 
Veenendaal. 

 

 
 

Gemeenteraadsvergadering 

15 december 2011  

Deze vergadering van de 
gemeenteraad stond in het teken van 
geld. Veel geld. Het eerste beslispunt 
dat aan de orde kwam was het 
bezoek van de Koninklijke Familie op 
30 april aan Veenendaal.  
Dit bezoek gaat de gemeente 950.000 
euro kosten, die uit de Algemene 
Reserve betaald worden. Daarnaast 
worden vele ambtenaren voor 
minstens vijf maanden ingezet om in 
werk- en projectgroepen het bezoek 
voor te bereiden. Dit kost natuurlijk 
ook gewoon geld. En bovendien 
betekent dit dat vele andere 
werkzaamheden in de komende 
maanden niet uitgevoerd kunnen 
worden omdat de ambtenaren met 
de voorbereiding bezig zijn. Reken dus 
maar gerust op ruim 1,5 miljoen euro. 
 

 
 
De burgemeester heeft in  de 
commissie toegezegd dat hij nog voor 
de raadsvergadering zou 
verantwoorden hoe de ambtelijke 
uren worden ingezet, hoeveel dat 
gaat kosten en welke werkzaamheden 
veel vertraging zullen opleveren. Wij, 
de raadsleden, werden echter 
afgescheept met een nietszeggend 
memo waar met heel veel woorden in 
stond dat er ambtenaren aan het 

werk zijn voor Koninginnedag en dat 
men nog niet weet hoeveel uren 
hierin gaan zitten en ook niet ten 
koste van welk ander werk dit zal 
gaan. De PvdA vond deze informatie 
zo onder de maat en zo schofferend 
voor de rol van de gemeenteraad dat 
we dit in de raadsvergadering stevig 
aan de orde wilden stellen. 
 
Door deze manier van optreden 
wordt de raad waar het gaat om de 
Koninginnedag voor de derde keer op 
grove wijze gepasseerd!  
Omdat wij ons realiseerden dat de 
Koningin toch naar Veenendaal komt 
en de meerderheid van de raad voor 
de begroting zou stemmen,  stelden 
wij het volgende voor:  
Maak Koninginnedag niet alleen een 
feest voor Maxima maar ook voor 
Minima! 
 

 
 
Met een amendement om de 
begroting met 70.000 euro te 
verminderen en zo te 
eindejaarsuitkering van de 65 plus 
minima alsnog uit te keren hebben wij 
geprobeerd om er voor meer mensen 
een feestje van te maken. De PvdA 
werd echter alleen gesteund door 
GroenLinks en de SP. Alle anderen 
stemden tegen. 
En zo restte de PvdA niets anders dan 
tegen de begroting voor 
Koninginnedag te stemmen. 

 
Het tweede agendapunt dat over heel 
veel geld ging, was de financiering van 
het Ontmoetingshuis in Veenendaal-
Oost. In deze nieuw te bouwen wijk 
wil de gemeente een ambitieus 
ontmoetingscentrum bouwen, waar 
zowel scholen, buurtwerk, de kerk, 
sport, kinderopvang, 
peuterspeelzalen en dergelijke samen 
gebruik van kunnen maken. En 
hoewel de raad had ingestemd met 

Favoriete kerstmop: 

 

Mamma, mag ik een 

hond voor kerst? 

 

Nee, je krijgt gewoon een 

kalkoen, net zoals 

iedereen! 
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de verkenning van alle kosten, 
werden we weer geconfronteerd met 
een verschrikkelijk slecht stuk. De 
exploitatie van het ontmoetingshuis 
blijkt nog helemaal niet rond en zo 
kan de gemeente te maken krijgen 
met honderdduizenden euro’s aan 
extra kosten per jaar. En dat terwijl er 
net besloten is om drie andere 
buurthuizen te sluiten! 

 

Er is nu besloten dat de gemeente 
nog drie maanden krijgt om te laten 
zien dat de exploitatie op een goede 
manier geregeld gaat worden, zonder 
dat de gemeentekas risico’s loopt in 
de komende jaren. 

 

Het derde punt ging over het 
Stationskwartier. Ook hier weer veel 
slechte berichten. Maar er is wel een 
heel positieve ontwikkeling in deze 
wijk, die het benoemen meer dan 
waard is: de jongerenhuisvesting. 

PvdA raadslid Alyssa Bos, heeft zich 
altijd heel hard gemaakt voor meer en 
betere huisvesting voor jongeren. 
Toen zij afscheid nam van de raad is 
er een prijsvraag ingesteld die naar 
haar vernoemd is. De eerste prijs  is 
gewonnen door het idee om in het 
vroegere CSV woningen voor 
jongeren te realiseren! En dit gaat nu 
dus gebeuren. 

En het allerleukste nieuws is dat ook 
de tweede prijs gerealiseerd gaat 
worden. 

Het slechte nieuws bij het 
Stationskwartier is dat het college 
zowel de Veenendaalhal als de 
Kunstplaats wil sluiten c.q. slopen. 

Door een breed gedragen 
amendement dat mede ingediend 
werd door de PvdA wordt de sloop 
van de Veenendaalhal voorlopig 
uitgesteld. De Kunstplaats hebben we 
echter niet kunnen redden en daar 
balen we behoorlijk van! 

 

Vertegenwoordigster in de 

jongerenraad 

Ik ben Ellen Bijkerk en ik 
vertegenwoordig de PvdA in de 
jongerenraad. Hier heb ik de 
portefeuille veiligheid, wat inhoud dat 
ik op het gebied van veiligheid in de 
gaten hou wat er speelt in 
Veenendaal en hoe er eventueel 
dingen verbeterd kunnen worden. 
Zelf ga ik in ede naar school, het 
Marnix college. Ik ben vijftien jaar en 
zit in de vierde klas waar ik tweetalig 
vwo doe. Ik heb besloten in de 
jongerenraad te gaan omdat het me 
erg interessant leek en ik er veel van 
kan leren. 

 

Koninginnedag in 

Veenendaal 

Het zal u niet ontgaan zijn: de PvdA is 
zeer kritisch over de kosten die het 
bezoek van de Koninklijke Familie op 
30 april 2012 aan Veenendaal met 
zich meebrengt. 
Naast de Veenendaalse Krant heeft 
ook RTL Boulevard hier een item aan 
gewijd. Waarom is iedereen niet 
gewoon blij met dit bezoek?  
 

 
 
Nou, deze vraag is heel simpel 
beantwoord! Het bezoek van de 
Koningin kost onze gemeente heel erg 
veel geld. In alle media wordt het 
bedrag van rond de 1 miljoen Euro 
genoemd. Daarnaast echter zijn er 

ook nog eens een aantal ambtenaren 
vele uren per week bezig met het 

voorbereiden van het bezoek. Voor 

een tochtje van anderhalf uur door 
Veenendaal zijn vele ambtenaren 
meerdere uren per week bezig met de 
voorbereidingen. En dat betekent dus 
dat andere werkzaamheden gewoon 
blijven liggen. Uitgesteld worden. Of 
misschien zelfs afgesteld? 
In tijden van economische voorspoed 
is dit niet zo erg. Maar zoals iedereen 
weet moet er in Veenendaal in de 
komende jaren juist fors bezuinigd 
worden. Dit college, dat een sterk 
rechts-christelijk stempel heeft, 
besloot om de bezuinigingen vooral 
neer te leggen bij de culturele en 
sociale activiteiten. De activiteiten 
dus waar de inwoners van 
Veenendaal juist heel veel plezier aan 
beleven. En de activiteiten waar de 
Veenendalers die wat minder goed bij 
kas zijn hun dagelijkse dingen 
fatsoenlijk kunnen blijven doen! En 
dat zijn juist de zaken waar de Partij 
van de Arbeid zich druk om maakt. 
 
En daarom zijn wij zo kritisch over 
deze enorme kostenpost!  
Wij gunnen iedereen een leuk en 
bijzonder Koninginnedagfeest. Maar 
niet als dat ten koste gaat van onze 
eigen basisvoorzieningen. 
 

 

PvdA Veenendaal werkt met 

grote steunfractie  

Na een periode van maandenlange 
interne strubbelingen heeft de PvdA 
Veenendaal zich herpakt! 
De tweekoppige fractie, bestaande uit 
Abdennour El-Ktibi en Marjon 
Oostveen, weet zich nu gesteund 
door een steunfractie. In deze 
steunfractie komen mensen bijeen 
die al meer dan twintig jaar lid zijn, 
vergezeld door leden die net vijftien 
zijn geworden. De groep bestaat uit 
zo’n vijftien personen. We hebben 
leden die op allerlei gebieden heel 
veel kennis in huis hebben! Op alle 
terreinen die de lokale politiek 
bestrijkt heeft de PvdA nu kennis in 
huis. 


