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Ook in Veenendaal een prachtig 
resultaat. 

Het was een prachtige avond die 12
e
 september. 

Eerst zag het er naar uit dat het een nek-aan-
nek race zou worden met de VVD, uiteindelijk 
werden het 38 zetels voor de PvdA en 41 zetels 
voor de VVD. 
Diezelfde avond was er een verkiezingsborrel bij 
Dick en Annemieke Vink. Alle vrijwilligers die 
hadden meegeholpen (en die niet op vakantie 
waren) waren aanwezig. Het was erg leuk om zo 
met elkaar de resultaten van een actieve 
campagne te bekijken. Ook in Veenendaal 
eindigden de VVD en PvdA op respectievelijk de 
eerste en tweede plaats. Uiteraard feliciteren 
we de VVD met dit resultaat. 
Op het moment dat ik het stukje schrijf, zijn de 
onderhandelingen tussen VVD en PvdA 
begonnen. Het zal een lastige formatie worden, 
er is beloofd dat er met de PvdA een sterker en 
socialer Nederland zou komen, de standpunten 
van de VVD en PvdA liggen op dat terrein wel 
wat uiteen! We weten dat er snel iets moet 
gebeuren, dat er snel een stabiele regering 
moet komen maar ook dat de kiezers niet 
teleurgesteld worden in het vertrouwen dat ze 
PvdA weer hebben gegeven. 
Over anderhalf jaar zijn er gemeenteraads-
verkiezingen, het zou een uitdaging voor ons 
allemaal zijn om het resultaat van deze 
Kamerverkiezingen te evenaren en terug te 
komen met een fractie van tenminste 4 mensen. 
Tijdens de afgelopen verkiezingen hebben we 
nooit tevergeefs een beroep op u gedaan. 
Marktkramen, WERV-slinger, bezoek van Lutz 
Jacobi, winkelcentra, flyeren en canvassen, altijd 
weer was u bereid te helpen, heel veel dank 
hiervoor! Ook die gemeenteraadsverkiezingen 
moeten we met z’n allen doen, we hebben uw 
hulp ook daarbij hard nodig! 

Ali Groebe, voorzitter 
 

 

 

PvdA Veenendaal 

Sterk en sociaal 

 

 

Steun de afdeling! 
 
De verkiezingen zijn succesvol 
verlopen, maar over anderhalf 
jaar zijn er opnieuw verkiezingen, 
gemeenteraadsverkiezingen. Om 
een goede campagne te kunnen 
voeren is er geld nodig. 
Graag doen we een beroep op u. 
Ieder (klein) bedrag is welkom. 
U kunt er ook voor kiezen om 
bijvoorbeeld elke maand een 
kleine bijdrage te storten, tot de 
gemeenteraadsverkiezingen.  
 
Nogmaals, elke bijdrage is 
welkom hoe klein dan ook. 
Nummer: 4450778 t.n.v. Partij 
van de Arbeid Veenendaal. 
 
 
 

 
 

Oproep, oproep, oproep!! 

 
Jan Schoeman heeft aangegeven  
zijn taak als gewestelijk 
afgevaardigde te willen 
neerleggen. Hij is lid van de 
landelijke werkgroep defensie 
van de PvdA en die taak kost 
hem steeds meer tijd. 
Wie van de leden zou dit willen 
overnemen van Jan? 
De gewestelijke vergaderingen 
worden zo’n 4 x per jaar 
gehouden. 
Voor informatie: 

 Ali Groebe, tel: 517009 
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De canvasactie op 18 augustus 
 

 
 

Uit de fractie: 
 
Met de vakantiestemming nog in ons 
hoofd en lijf begon halverwege 
augustus een hectische periode voor 
politiek Nederland. De 
verkiezingsstrijd was kort maar hevig. 
En waar wij begonnen vanuit een 
achterstandspositie, klommen we in 
drie weken tijd op tot een van de 
twee grootste partijen! 
 
Maar ook in Veenendaal was het 
vanaf de eerste dag na de zomer 
direct raak. Niet alleen wat betreft 
het aantal vergaderingen, 
bijeenkomsten en informatie 
avonden, maar ook qua het belang 
van de verschillende onderwerpen.  
 
De fractie bestaat nu uit twee 
raadsleden en twee 
schaduwraadsleden en we 

vergaderen de eerste fractie van de 
cyclus samen met de leden van onze 
steunfractie. Zo zaten we begin 
september met bijna 20 personen om 
de tafel. Dit is een goede manier van 
werken, de fractie krijgt veel input en 
informatie van leden die deskundig 
zijn op bepaalde onderwerpen, er 
ervaring mee hebben of er gewoon 
een mening over hebben. 
 
Wat hebben wij zoal gedaan in de 
periode half augustus tot eind 
september? 
 
1. Benoeming nieuwe burgemeester 

 
Ties Elzenga zal per 1 november a.s. 
afscheid nemen als burgemeester van 
Veenendaal. De gemeenteraad is 
verantwoordelijk voor de keuze van 
een nieuwe burgemeester en dus 
werd er een vertrouwenscommissie 
ingesteld, waarin alle 11 de 
fractievoorzitters vertegenwoordigd 
waren.  
 

 
 
Na het doorspitten van alle brieven en 
het voeren van zeer intensieve 
gesprekken met de kandidaten, 
hebben wij uiteindelijk dhr. Wouter 
Kolff unaniem voorgedragen. De heer 
Kolff is 35 jaar en nu wethouder voor 
de VVD in Nieuwegein. Ik ben ervan 
overtuigd dat het een hele goede 
keuze is en dat Kolff er zeker aan zal 
bijdragen dat Veenendaal een 
levendiger gemeente wordt. 
 
2. Beste Binnenstad 
 
Om daar direct op aan te sluiten: 
wethouder Verloop heeft afgelopen 
donderdag in de raad vermeld dat de 
wedstrijd om de titel Beste 
Binnenstad 2013-2014 niet doorgaat. 

De organisatie heeft besloten de prijs 
af te schaffen. 
Deze mededeling leidde tot een hoop 
gegrinnik in de raad. Met name wij als 
PvdA hebben vanaf het begin gezegd 
dat we alle investeringen in het 
behalen van deze prijs, zowel in geld 
als in mensuren, weggegooid geld 
vinden. Waarom zoveel moeite doen 
voor een prijs waarvan niemand ooit 
daarvoor gehoord had? Waarom niet 
gewoon op basis van inhoud en onze 
eigen wensen Veenendaal leuker 
maken? 
 

 
 
Wij gaan in elk geval de komende 
weken onderzoeken of er al geld is 
uitgegeven aan dit project en hoeveel 
werkuren de organisatie erin heeft 
gestoken. Ook willen we boven water 
krijgen wat er met het gereserveerde 
budget gebeurt en op welke wijze wij 
dit geld kunnen investeren in zinnige 
doelen. 
 

 
 
3. Koninginnedag  
 
De gemeente heeft de Koninginnedag 
geëvalueerd. Het was in eerste 
instantie niet eens de bedoeling dat 
de raad dit zou bespreken, maar 
gelukkig is het toch op de agenda 
gekomen. Of nou ja, gelukkig: het is 
een waardeloze evaluatie. Alles staat 
erin, behalve de dingen waar het om 
gaat. We weten nog steeds niet wat 
de dag precies heeft gekost. Vooral 
niet omdat de uren van de 
ambtenaren er niet in verwerkt zijn. 

 In dit nummer: 

 

 Een prachtig resultaat 

 Steun de afdeling 

 Oproep 

 Uit de fractie 

 Artikel Bob Kappen 

 Eva stelt zich voor 

 Van een schaduwraadslid 

 De jongerenraad is terug 

 Politieke vluchteling 

http://www.google.nl/imgres?hl=nl&biw=1389&bih=775&tbm=isch&tbnid=dvePwKEJA_5awM:&imgrefurl=http://veenendaal.sp.nl/bericht/98023/120929-wouter_kolff_voorgedragen_als_burgemeester_van_veenendaal.html&docid=-KF4fxePdtngiM&imgurl=http://www.unieuws.nl/uploads/image/2010/11/img_u1323_p19807.jpg&w=2172&h=1624&ei=9fdpUMWtHqmg0QXu9oHoBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=321&vpy=145&dur=10697&hovh=194&hovw=260&tx=136&ty=97&sig=117379696170788449321&page=1&tbnh=130&tbnw=173&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r:1,s:0,i:71
http://www.google.nl/imgres?hl=nl&biw=1389&bih=775&tbm=isch&tbnid=D-FHLAnLFtxW2M:&imgrefurl=http://www.debestebinnenstad.nl/&docid=KqKBIN_l3Y2o6M&imgurl=http://www.debestebinnenstad.nl/img/logo-beste-binnenstad.png&w=236&h=236&ei=MvhpUNmSGuW10QXeu4FA&zoom=1&iact=hc&vpx=175&vpy=151&dur=754&hovh=188&hovw=188&tx=109&ty=109&sig=117379696170788449321&page=1&tbnh=135&tbnw=102&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:0,s:0,i:68
http://www.google.nl/imgres?hl=nl&biw=1389&bih=775&tbm=isch&tbnid=pOT14cCq6RR5uM:&imgrefurl=http://www.vandaagopstap.nl/activiteiten/25918/Koninginnedag-2012-Rhenen-en-Veenendaal/&docid=HG9Oyu2eEgCsOM&imgurl=http://www.vandaagopstap.nl/images/items/Koninginnedag-2012-Rhenen-en-Veenendaal_12558.jpg&w=502&h=315&ei=I_ppUO2UJKiu0QWWoIH4Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=364&vpy=303&dur=2966&hovh=178&hovw=284&tx=163&ty=98&sig=117379696170788449321&page=1&tbnh=109&tbnw=173&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:7,s:0,i:90
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Bovendien zijn de dingen die niet 
goed zijn gegaan niet opgenomen, 
want zo zei de burgemeester: met 
negatieve zaken wilden we de 
evaluatie niet belasten. 
Onbegrijpelijk! 
 
4. Stedenband 
 
Een andere zaak waar de PvdA, met 
veel steun van het CDA, zich in de 
afgelopen weken hard voor heeft 
gemaakt, is de stedenband met 
Olomouc. Ons vermoeden werd in de 
raadsvergadering duidelijk: dit college 
wil gewoon hoe dan ook van de 
stedenband af. Of het nou geld kost 
of niet, het college wil niet! 
 

 
 
Na een hele lange beraadslaging en 
verschillende amendementen, is 
besloten om het onderwerp uit te 
stellen en de volgende keer opnieuw 
te bespreken. Ik hoop maar dat de 
andere partijen open staan voor de 
oplossing waarbij de stedenband 
formeel blijft bestaan, maar dan 
zonder structurele bijdrage vanuit de 
gemeente. Wij gaan er in elk geval 
voor! 
 
5. Horeca beleid 
 
De dialoogcommissie van de 
gemeenteraad organiseerde een 
avond over het nieuwe horecabeleid. 
Dit onderwerp leeft in Veenendaal, 
dat bleek wel uit de meer dan 
honderd aanwezigen. Als lid van de 
Dialoogcommissie mocht ik een van 
de werkgroepen voorzitten. De 
aanwezigen, onder andere 
horecaondernemers, buurtbewoners, 
politie, GGD, mensen uit het 
onderwijs, bestuursleden van 
sportverenigingen, konden 
meepraten over hoe het nieuwe 

beleid m.b.t. horeca, uitgaan, 
sluitingstijden, omgaan met alcohol 
voor minderjarigen, het inperken van 
de overlast, eruit moet gaan zien. De 
raad zal begin 2013 het nieuwe beleid 
vaststellen, uiteraard op basis van de 
inbreng van al deze mensen. 
 

 
 
6. Afvalbeleidsplan 
 
Het college heeft een ambitieus plan 
voor het beperken, ophalen en 
verwerken van afval in Veenendaal 
opgesteld. De doelstellingen staan 
vooral in het teken van het milieu en 
dat is goed vindt de PvdA. 
 
Toch hebben wij niet kunnen 
instemmen met het plan, omdat wij 
een heel groot bezwaar hebben. Dat 
gaat over het “halen is betalen” 
principe dat het college gaat 
invoeren. Iedereen die straks grof vuil 
wil laten ophalen betaalt daar 15 Euro 
per keer voor. Niet alleen vinden wij 
dat veel geld, maar wij vinden het een 
lastenverzwaring die oneerlijk uitpakt. 
Er zijn immers mensen die geen auto 
hebben en hun vuil dus niet zelf 
kunnen brengen. En er zijn mensen 
die vanwege beperkingen of 
gezondheidsproblemen niet kunnen 
autorijden! 
 
Maar ook het milieu aspect van deze 
maatregel baart ons zorgen. Nu al zie 
je overal in Veenendaal dat als 
iemand zijn vuilnis aan de straat zet 
om opgehaald te worden, 
buurtbewoners er van alles bij zetten. 
Laat staan hoeveel dat gaat worden 
als je € 15 moet betalen voor het 
halen! En dan hebben we het nog niet 
eens over het risico dat mensen hun 
afval gaan dumpen in de bosjes, in de 
berm of waar dan ook.  

Heel jammer dit voorstel, want verder 
is het afvalbeleidsplan een goed 
initiatief! 
 
7. Nieuwe bezuinigingen 
 
Er hangen nog steeds donkere wolken 
boven de gemeenten. Hopelijk kan de 
nieuwe regering een aantal 
donderbuien wegnemen, maar dan 
nog is het duidelijk dat de gemeenten 
steeds meer taken moeten uitvoeren 
en daar steeds minder geld vanuit het 
Rijk voor krijgen. 
In de komende weken en maanden 
zal de gemeenteraad veel moeten 
nadenken en praten over het 
vormgeven van bezuinigingen. De 
PvdA wil dit doen op een sociaal 
verantwoorde manier. 
Dat zal niet meevallen. 
Maar gelukkig krijgen we hierbij steun 
van de landelijke PvdA. Zaterdag 6 
oktober is er een training voor 
gemeenteraadsleden met als doel te 
komen tot sociaal verantwoorde 
bezuinigingsvoorstellen. Ik ga daar 
zeker heen! 
 
In de komende maanden zullen we 
ons vooral ook gaan bezighouden met 
de decentralisatie van de jeugdzorg. 
Leden die hierover willen meepraten 
of meedenken, zijn van harte welkom 
op onze fractievergaderingen! 
 

Marjon Oostveen 
fractievoorzitter 
 

 
 

Partijgenoten 
 
De Tweede Kamer telt vanaf nu 38 
PvdA’ers. Wie had dat kunnen 
denken? Ik in ieder geval niet. Wat 
een fantastisch resultaat. Ruim 16% 
van de Veenendalers heeft op 12 
september op onze partij gestemd, 
een resultaat waar we trots op mogen 
zijn. Het was een zeer korte 
campagne waarin er veel gebeurd is. 
Met een leuke groep vrijwilligers 
hebben we Veenendaal rood 
gekleurd. De zaterdagen op de markt 
met rozen, flyers, pepermuntjes en 

http://www.google.nl/imgres?num=10&hl=nl&biw=1389&bih=775&tbm=isch&tbnid=pRWidtkSDhTRZM:&imgrefurl=http://www.pzc.nl/regio/zeeland/6968176/Zeeuwen-produceren-meeste-afval.ece&docid=unXLZkHPLFUdiM&imgurl=http://www.pzc.nl/multimedia/archive/00966/afval_966601a.jpg&w=800&h=533&ei=Z_ZpUIG2KqKr0QXduYDICw&zoom=1&iact=hc&vpx=500&vpy=467&dur=6752&hovh=183&hovw=275&tx=181&ty=102&sig=117379696170788449321&page=1&tbnh=120&tbnw=157&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:16,s:0,i:187
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het verkiezingstijdschrift,  het 
canvassen in de verschillende Veense 
wijken en natuurlijk de komst van Lutz 
Jacobi naar het Franse Gat hebben 
bijgedragen aan het uiteindelijke 
resultaat.  
 

 
 
Lutz Jacobi in Veenendaal 
 
Voor mij persoonlijk was de komst 
van Lutz Jacobi het absolute 
hoogtepunt. Ze heeft zoveel energie 
en dat werkt aanstekelijk. Je kunt 
haar moeilijk niet leuk vinden heb ik 
maar weer eens ondervonden. Ook 
het hebben van een bekende PvdA’er 
werkt, het is niet alleen leuk voor de 
mensen in de buurt maar ook voor de 
afdeling is het leuk om met een 
bekende partijgenoot op stap te gaan.  
 
Maar we zijn nog niet klaar. Over 
anderhalf jaar gaan we weer naar de 
stembus, dit keer voor een nieuwe 
gemeenteraad en natuurlijk gaan wij 
ook dan voor een geweldig resultaat. 
We zullen de komende tijd de boer op 
moeten blijven gaan zodat de mensen 
weten waar wij voor staan, wat wij 
met Veenendaal en Nederland willen 
en natuurlijk voor de zichtbaarheid. 
 
 Ik hoop dat wij dat met een net zo’n 
enthousiaste groep kunnen doen als 
de afgelopen periode waar ik met 
heel erg veel plezier en trots op 
terugkijk.  
 

Een rooie groet, 
Bob Kappen 

Eva stelt zich voor 
 
Hallo, 
Leuk om mij aan jullie voor te stellen. 
Mijn naam is Eva van der Schoot, 22 
jaar. Ik ben vanaf mijn 14e lid van de 
JS. Op mijn 18

e
 ben ik vanuit 

Moordrecht verhuisd naar 
VeenendaaI. In Veenendaal ben ik lid 
geworden van de PvdA. Voor mij een 
goede partij, omdat ik vind dat ook de 
mensen die het niet zo goed getroffen 
hebben een kans moeten krijgen. 
Buiten de politiek studeer ik aan 
Christelijke Hogeschool Ede voor 
verpleegkundige. Als ik tijd over heb 
kijk ik graag naar films of lees ik een 
boek. 
Ik hoop op een leuke tijd bij de PvdA. 
Vriendelijke groet, 

Eva van der Schoot 
 

 
 

 
 

Van een schaduwraadslid 
 
In de afgelopen cyclus van de 
raadscommissievergaderingen heb ik 
3 onderwerpen mogen behandelen. 
 
1. De evaluatie van Koninginnedag In 
Veenendaal.  
Deze evaluatie is ter kennisgeving aan 
de Gemeenteraad gestuurd. Voor de 
PvdA was deze evaluatie 
onvoldoende. De horeca ontbrak 
volledig in dit stuk. Dat vonden wij 
vreemd, omdat er veel klachten  

waren van de horeca. Ook ontbrak er 
een analyse waarom het bezoekers 
aantal aan de lage kant van de 
verwachting is gebleven. Over de 
kosten is veel gesproken, hoewel niet 
alle rekeningen binnen zijn zal het 
budget niet overschreden worden. 
Maar als je de uren mee telt die de 
ambtenaren hieraan hebben 
besteedt, dan kom je tot een veel 
hoger bedrag. Deze kosten worden 
echter niet betaald uit de budget dat 
de Raad beschikbaar heeft gesteld 
voor Koninginnendag. Formeel 
gesteld is het budget dus niet 
overschreden. 
 

 
 
2. De Regiotaxi.  
Er is een onderzoeksrapport 
gepresenteerd door de Rekenkamer. 
In dit rapport geeft de Rekenkamer 
een aantal aanbevelingen, die door 
het college niet zijn overgenomen. 
Ook het WMO forum heeft een 
reactie gegeven met een 
aanbevelingen. Ook hier gaf het 
college niet thuis. Onder druk van de 
Raad zal het college nu wel aan de 
slag moeten met de aanbevelingen, 
met name waar het gaat om de 
service, de klachten afhandeling, 
verbetering van de communicatie en 
imago. Een amendement van de 
PvdA, dat meer regie en controle van 
de raad beoogde, heeft het jammer 
genoeg niet gehaald. 
 
3. Betalen voor het ophalen van grof 
afval.  
In het nieuw vast te stellen 
afvalbeleidsplan voor 2013-2020 
heeft het college het voornemen om  
€ 15 in rekening te brengen per keer 
voor het ophalen van grof afval. De 
PvdA is hier tegen, omdat wij vinden 
dat ondanks de verlaging met € 4,25 
van de afvalstoffenheffing, dit een 

http://www.google.nl/imgres?hl=nl&biw=1389&bih=775&tbm=isch&tbnid=YMRCSS2750fpcM:&imgrefurl=http://www.taximagazine.nl/index.php%3FeditieID%3D4&docid=IM2KjhTXzVByxM&imgurl=http://www.taximagazine.nl/dynimage/64.jpg&w=425&h=319&ei=Z_ppUNSkGeKA0AXlqYGIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=1087&vpy=147&dur=7726&hovh=194&hovw=259&tx=158&ty=86&sig=117379696170788449321&page=1&tbnh=134&tbnw=178&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:5,s:0,i:83
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lastenverzwaring zal beteken voor 
hen die het niet kunnen betalen, of 
die niet in staat zijn het grof afval weg 
te brengen. Het risico van illegaal 
dumpen van grof afval neemt toe. 
Ons amendement om deze maatregel 
te schrappen, kreeg jammer genoeg 
onvoldoende steun. 

Albert Doelwijt 
 

 
 

De jongerenraad is weer terug!  

 
Wij hebben het minimum van tien 
leden al bereikt en wij zijn nu bezig 
met alles op gang te brengen. Het 
bestuur heeft er ook een klein stukje 
over geschreven in de krant. Op dit 
moment zijn wij bezig met een aantal 
dingen, waaronder een groot 
jongerenfeest in Escape, waarvan de 
opbrengst naar het Glazen Huis gaat, 
de 18+ box (een cadeau van de 
gemeente voor jongeren die net 
achttien zijn geworden) en mogelijk 
gevraagd advies over het 
horecabeleid. Het gaat de goede kant 
op en alle leden zitten vol 
enthousiasme! 

Moska Hellamand 
 

 
 

Politieke Vluchteling 
 
Goedendag iedereen, ik zal me even 
voorstellen. Mijn naam is Zia 
Hellamand en ik ben als politieke 
vluchteling Afghanistan ontvlucht.  
 
Ik heb mijn basis- en middelbaar 
onderwijs in Kabul gevolgd. Na de 
middelbare school heb ik de 
toelatingstoets voor geneeskunde 
gehaald.  
 
In Rusland ben ik vervolgens aan deze 
studie begonnen. In mijn 
studententijd was ik vanuit Rusland 
politiek actief in de NDPA (Nationale 
Democratische Partij Afghanistan). Ik 
hield me voornamelijk bezig met 
vrouwenrechten en scholing voor 
vrouwen. Na mijn diploma behaald te 

hebben heb ik 10 jaar in een 
ziekenhuis in Afghanistan gewerkt als 
gynaecoloog. Ondertussen was ik 
getrouwd en werd moeder van 3 
kinderen.  
 
Alles veranderde met de komst van 
de taliban. Mijn man vluchtte samen 
met mijn oudste dochter als eerste 
naar Nederland. Pas 2 jaar later 
konden mijn twee jongste kinderen 
en ik vluchten.  
 
Aangekomen in Nederland kregen 
mijn twee kinderen en ik in 2000 een 
tijdelijke verblijfsvergunning. Tijdens 
de tijden van Rita Verdonk werd de 
tijdelijke verblijfsvergunning 
afgenomen.  
 

 
 
Pas na een rechtsgang kregen we in 
2007 een definitieve 
verblijfsvergunning. Een paar dagen 
daarna kreeg ik werk in de thuiszorg. 
In deze periode van 2000 tot 2007 
heb ik een taalcursus gevolgd en een 
opleiding doktersassistente 
afgemaakt. Door deze onzekere 
situatie en gezinsomstandigheden 
heb ik er destijds voor gekozen om 
een opleiding doktersassistente te 
volgen in plaats van geneeskunde.  
 
Tijdens mijn taalcursus heb ik alle 
folders van de partijen in de tweede 
kamer besteld om me in te lezen, 
waarbij ik erachter kwam dat mijn 
eigen ideeën het meest overeen 
kwamen met die van de PvdA.  
Toen ik voor het eerst mocht 
stemmen, stemde ik natuurlijk PvdA!  

 
In januari 2012 kwam Marjon 
Oostveen bij ons langs om te vragen 
met wat voor problemen wij in 
aanraking kwamen in onze wijk. Ik 
weet nog dat ik onder de indruk was 
dat de PvdA zo actief geïnteresseerd 
was in onze problemen en zorgen. Na 
een paar keer met Marjon gesproken 
te hebben werd ik lid van de PvdA en 
ik ben zeer blij met die beslissing.  
 

Zia Hellamand 
 

 
 

 
 

 

De buurthuizen in Veenendaal 
vervullen een belangrijke rol in de 
wijken. Naast verschillende 
educatieve en verbindende taken, 
bieden zij ook een breed scala aan 
activiteiten voor Veenendaalse 
kinderen en jongeren. 
Dat is niet alleen goed voor de 
Veenendaalse jeugd, maar ook voor 
de wijk in het algemeen. Als jongeren 
iets te doen hebben en betrokken 
worden bij georganiseerde 
activiteiten, blijkt dat de buurt veel 
minder te maken heeft met overlast. 

De PvdA Veenendaal was dan ook 
heel erg verbaasd toen wij hoorden 
dat in de zomervakantie het buurthuis 
Panorama, niet alleen ons nieuwste 
maar ook het mooiste buurthuis in 
Veenendaal, in de zomerperiode dicht 
was. De Panorama bestrijkt het hele 
JES-gebied; een wijk waarvan we 
allemaal weten dat de jeugd het er 
moeilijk heeft en de bewoners 
regelmatig op grote schaal last 
ondervinden van zich vervelende 
jongeren. 

Mopperspreekuur 

kijk op de website 

www.veenendaal.pvda.nl 

voor de volgende 

spreekuren 


