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Van de voorzitter 
 
Soms heb je van die periodes dat 
alles tegelijk lijkt te komen. Staat 
alles in het teken van de komende 
Tweede Kamerverkiezingen, het 
landelijke partijprogramma dat 
daarvoor is gemaakt (in concept), 
de verkiezing van de lijsttrekker en 
hoe wij als afdeling aan de 
campagne bij kunnen dragen. Valt 

hier lokaal het college en moeten 
we als lokale PvdA bepalen hoe we 
ons bij de komende vorming van 
een nieuw college op zullen 
stellen. 
Om met het laatste te beginnen. 
We zien hier een mogelijke kans 
om met name op het sociale 
terrein onze eigen punten, zoals 
het verlagen van de eigen 
bijdrages voor de WMO en het 
armoedebeleid, een kans van 
slagen te geven. Daar zal onze 
inzet op gericht zijn: het realiseren 
van punten die wij als PvdA 
belangrijk vinden. In de 
ledenvergaderingen van 16 en 30 
november zullen we over onze 
inzet en over de mogelijkheden 
met elkaar in gesprek gaan.  
Voor de lijsttrekkersverkiezingen 
en de mogelijkheid voor nieuwe 
leden om daaraan mee te doen 
hebben we als bestuur besloten 
niet te gaan flyeren maar gericht 
mensen te benaderen, die al 
interesse in ons tonen. Denk 
daarbij aan mensen die ons volgen 
op twitter en facebook. 
 
Voor het landelijke 
verkiezingsprogramma kunnen 
jullie allemaal via de Ledenkamer 
inbrengen wat je anders zou willen 
en mee stemmen over voorstellen. 
De Ledenkamer is geopend tot en 
met woensdag 23 november a.s. 
Vind je het fijn om hier met lokale 
partijgenoten naar te kijken of 

over te discussiëren, meld dat dan 
op de site! 
Voor de landelijke 
verkiezingscampagne hebben we 
wel een lokaal team maar nog 
geen trekker. Heb je interesse om 
mee te helpen of zelfs de trekker 
te zijn meld je dan bij Dick Vink. 
In het voorjaar beginnen we met 
de voorbereidingen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 
2018. Heb je interesse laat het ons 
zo snel mogelijk weten via Dick 
Vink. 
 
Als bestuur zijn we aan het 
nadenken hoe we onze afdeling 
meer open kunnen stellen voor 
inbreng van plaatsgenoten. Hoe 
krijgen we meningen en ideeën 
die leven in de samenleving van 
Veenendaal binnen bij onze 
afdeling en hoe kunnen wij de 
ideeën die passen in ons 
gedachtengoed stimuleren en 
ondersteunen. Vind je dit ook een 
interessante vraag en wil je 
meedenken? Meld je dan bij mij.  
Marja van de Braak 
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Even voorstellen 
 
Marja van de Braak, 
afdelingsvoorzitter. 
In 1955 ben ik geboren in 
Hoogvliet onder de rook van 
Rotterdam in een christelijk 
arbeidersgezin met een stevige 
rode rand. Mijn ouders werden 
gedreven door een diep 
verankerd besef van 
rechtvaardigheid en gelijk-
waardigheid. En daar werd met 
bezoek maar ook met de 
kinderen volop over gediscus-
sieerd. Daarbij waren ze heel 
praktisch ingesteld: het ging er 
niet alleen om dat met de mond 
te belijden, je moest er ook aan 
werken.  
 
Dankzij de meester van de zesde 
klas van de lagere school, die op 
mijn ouders inpraatte, mocht ik 
naar de HBS. En aan het eind van 
de HBS was ik niet van mijn plan 
af te brengen om te gaan 
studeren. Het werd technische 
natuurkunde op de universiteit 
Twente. Ik ontmoette er Hans, 
mijn man, werd actief in de 
studentenvakbond en was daar 
onder andere bestuurslid en lid 
van de universiteitsraad.  
 
Een echte politieke keus kon ik 
toen nog niet maken. Ik was 
gecharmeerd van de praktische 
aanpak van de SP, maar had niets 
op met hun dogmatische en 
hiërarchische instelling. Ik 
hechtte veel belang aan het 
milieu, maar vond de linkse 
partijen die daarvoor stonden 
vaak niet praktisch genoeg. En 
de PvdA vond ik teveel een 
bestuurderspartij. 
 
In de jaren tachtig kwamen wij in 
Leidschendam terecht. Ik wilde 
actief worden en kwam toch uit 
bij de Partij van de Arbeid 
(1986) als de partij die het 
dichtst bij me stond: altijd 
balancerend tussen idealen en de 
compromissen die nodig zijn om 

stappen voorwaarts te kunnen 
maken. Ik ben daar altijd actief 
lid geweest: verkiezings-
campagnes, bestuurslid, lid van 
raadscommissie, kandidaat-
stellingscommissie, acties.  
 

 
 
Mijn inzet voortdurend wegend 
in het spanningsveld van een 
(bijna) fulltime baan, een gezin 
en mijn maatschappelijke 
betrokkenheid. 
 
In 2007, de kinderen waren de 
deur uit om te studeren, kreeg ik 
een baan bij de gemeente 
Utrecht en zijn we verhuisd naar 
Veenendaal. De eerste jaren eiste 
mijn werk me zo op dat er van 
actieve participatie bij de partij 
geen sprake kon zijn. Maar in 
2011 veranderde mijn functie en 
dat was voor mij ook het 
moment om een betere balans 
tussen werk en privé te creëren. 
Ik begon de afdelingsverga-
deringen regelmatig te bezoeken 
en soms de steunfractie en ging 
meedoen met activiteiten als 
flyeracties en kraampjes.  
 
En sinds maart dus al afdelings-
voorzitter. Mijn kernwaarden 
zijn nog steeds rechtvaardigheid 
en gelijkwaardigheid. Waarbij ik 
door mijn eigen geschiedenis als 
geen ander besef hoe belangrijk 
het is dat de overheid actief inzet 
op toegang van iedereen tot 
onderwijs, zorg en huisvesting. 

En dat een duurzame 
samenleving er niet komt zonder 
een actieve overheid op dat 
gebied.  
 
De maatschappij is echter ook 
veranderd. En dat maakt dat ik 
ervan overtuigd ben dat we naar 
nieuwe vormen moeten zoeken 
om de mensen actief te 
betrekken bij ons gedachtengoed 
en hoe dat in de praktijk te 
realiseren. Voor mij is daarbij 
cruciaal dat we ruimte creëren 
voor mensen om met hun ideeën 
een bijdrage te leveren en dat we 
niet te veel vooraf moeten willen 
invullen. 
Ik hoop de komende jaren samen 
met jullie bij te kunnen dragen 
aan een bloeiende en groeiende 
PvdA-afdeling Veenendaal. 
Marja van de Braak 
 

 
 
Bedelbrief 
 
Beste mensen, 
Zoals U weet zijn er in maart 2017 
weer verkiezingen, ditmaal voor 
de Tweede Kamer. 
Belangrijke verkiezingen, ook voor 
Veenendaal. Campagne voeren is 
een kostbare aangelegenheid. Het 
plaatsen van bijvoorbeeld 
zogenaamde driehoeks borden 
kost ons meer dan 600 euro. 
 
Natuurlijk krijgen wij jaarlijks een 
bedrag uit Amsterdam, maar 
daarmee kunnen we hooguit de 
lopende kosten, zoals 
ledenvergaderingen etc., dekken 
en een kleine reservering voor de 
lokale gemeenteraadsverkiezingen 
maken. U begrijpt dat we graag 
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iets meer zouden willen doen en 
daarom ons verzoek om een 
bijdrage aan de lokale campagne 
voor deze verkiezingen.  
Elke bijdrage, hoe klein ook, wordt 
zeer op prijs gesteld. 
 
Het rekeningnummer van de onze 
afdeling is: NL 42 RABO 0132 4609 
47, t.n.v. Partij van de Arbeid 
Afdeling Veenendaal. 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
Namens het bestuur, 
Ruud van der Vliet 
Penningmeester 
 

 
 

Crisis in het college 
 
Op donderdag 27 oktober hebben 
de 4 wethouders van SGP, D66, 
VVD en CDA hun ontslag 
aangeboden aan de raad. 
Aansluitend hierop diende ook 
wethouder Beckerman van Pro 
Veenendaal zijn ontslag in. De 4 
wethouders hadden geen 
vertrouwen meer in een verdere 
samenwerking met wethouder 
Beckerman. 
 
Als reden voor het opzeggen van 
hun vertrouwen gaven zij 3 
redenen op: 
1. Onvoldoende 

verantwoordelijkheid nemen 
op de inhoud van dossiers; 

2. Onvoldoend onderscheid 
maken tussen de individuele 
belangen van inwoners en 
bedrijven versus de algemene 
beleidsuitgangspunten; 

3. Het opereren als manager en 
volksvertegenwoordiger en 
niet als bestuurder, wat van 
een wethouder mag worden 
verwacht. 
 

Wethouder Beckerman weigerde 
op te stappen en zijn fractie 
ProVeenendaal weigerde ook om 
een vervanger voor hem voor te 

dragen. Hierop werd het 
vertrouwen in ProVeenendaal 
door de fracties van SGP, D66, 
VVD en CDA opgezegd en dienden 
zij een motie van wantrouwen in 
tegen Beckerman. 
 
De fractie van de PvdA vond de 
motivering erg vaag en vroeg om 
meer duidelijkheid en naar de 
ware reden van het opzeggen van 
het vertrouwen in de wethouder. 
Deze duidelijkheid kregen wij niet. 
Ook vonden wij het onbegrijpelijk 
dat de problemen al vanaf de start 
van het college zich openbaarde, 
maar dat er 2,5 jaar is door 
“gemodderd ”zonder tot een 
oplossing te komen. 
De fractie van de PvdA vindt het 
ook onverantwoord om 1,5 jaar 
voor de gemeenteraads-
verkiezingen deze stap te nemen. 
Daarom vonden wij dat alle 5 de 
wethouders dan dienden op te 
stappen, omdat zij een brevet van 
onvermogen hebben afgegeven 
door niet als volwassen mensen 
tot een compromis te komen om 
de laatste 17 maanden samen 
door te gaan. 
 
In de raad waren er geen 
onoverkomelijke problemen met 
wethouder Beckerman. Politiek 
gezien was er geen vertrouwens-
crisis tussen Beckerman en de 
raad. Het was voor ons dan ook 
onvoldoende om op basis van “zijn 
blauwe ogen” (Dick Both SGP) 
zoals Puck van Aart het 
verwoordde, het vertrouwen op te 
zeggen in Beckerman. 
 
Na een lang debat concludeerden 
de 4 wethouders na een lange 
schorsing dat er geen meerderheid 
was voor de motie van 
wantrouwen en dienden zij hun 
ontslag in. Voor wethouder 
Beckerman bleef er niets over dan 
ook zijn ontslag in te dienen. 
 
Hoe nu verder? 

Op 28 november eindigt het 
wethouderschap voor de 5 
wethouders en als er dan geen 
nieuw college is, zal de 
Burgemeester het bestuur van de 
gemeente vertegenwoordigen. De 
Christen Unie heeft nu het 
initiatief en heeft een informateur 
aangesteld en die zal gaan 
onderzoeken welke partijen willen 
gaan samenwerken en een nieuwe 
wethouder leveren. Wat ons 
betreft zullen het 4 wethouders 
moeten zijn of 5 wethouders die 
voor 80% worden betaald. 
 
De fractie zal zich, ook met een 
nieuw college, blijven inzetten op 
de door ons bepaalde 
speerpunten: Zorg, werk en 
cultuur. Waarbij een betere 
regeling in de WMO op de korte 
termijn hoog op de agenda staat. 
 
Nog even een kort een ander punt. 
In maart 2018 zijn er weer 
gemeenteraadsverkiezingen. Ik 
doe alvast een beroep op u als lid, 
om na te gaan op welke wijze u 
betrokken wil zijn bij de 
voorbereiding van deze 
verkiezingen. Samen met het 
bestuur zullen wij u de komende 
tijd benaderen. Uw steun, in welke 
vorm dan ook, is onontbeerlijk om 
straks goed voor de dag te komen 
en zo de verkiezingen in te gaan 
om een goed resultaat te behalen. 
Albert Doelwijt, fractievoorzitter 
 

 
 
Strategische Visie 2040 
 
Veel gemeenten in Nederland 
kennen een zogeheten Strate-
gische Visie. Dat is een beleids-
document waarin de gemeente-
raad heeft vastgelegd waar ze met 
haar gemeente over X jaar wil 
staan. Het gaat daarbij om 
belangrijke vragen als bevolkings-
grootte, energiebewustzijn, uit-

bankrekening moet NL15 RABO 0121376079 zijn
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straling, infrastructuur en (regio-
nale) winkelfunctie. 
 

 
 
Ook de gemeente Veenendaal 
kent een Strategische Visie 2025 
die is opgesteld in 2005. Door 
verschillende grote ontwikke-
lingen en veranderingen in de 
samenleving is deze visie toe aan 
herijking. Daarom is in mei van dit 
jaar besloten om de huidige visie 
opnieuw te bekijken en een 
Strategische Visie 2040 te maken. 
 

 
 
De gemeenteraad van Veenendaal 
heeft het initiatief genomen voor 
het opstellen van deze visie. Een 
bijzondere raadscommissie, 
waarin alle raadsfracties zijn 
vertegenwoordigd, trekt deze kar. 
Ik vertegenwoordig daarin de 
PvdA. Voorzitter van de commissie 
is VVD-raadslid Dylan Lochtenberg. 
In het in oktober jongstleden 
verspreide persbericht toont hij 
zich verheugd over de manier 
waarop alle handen op elkaar zijn 
voor het proces: “Waar willen we 
heen met het Veen?” Dat is de 
vraag die we gezamenlijk gaan 
beantwoorden in de Strategische 
Visie 2040. Daarom is het geweldig 
dat alle fracties zich willen 
inzetten om samen met de Veense 

samenleving dit verhaal te maken. 
Ik ben er dan ook heel benieuwd 
naar hoe inwoners, ondernemers, 
instellingen en verenigingen 
Veenendaal in 2040 voor zich zien! 
 
Wethouder Nermina Kundić is 
vanuit het college aangesloten bij 
het traject. In hetzelfde 
persbericht zegt zij daarover: “Het 
is belangrijk dat we als gemeente 
verder durven kijken dan een 
collegeperiode. Het geeft 
Veenendaal identiteit en een 
richting. Daarmee wordt het 
gemakkelijker om keuzes te 
maken in beleid. Ik vind het 
bijzonder dat de gemeenteraad 
deze handschoen oppakt en als 
college sluiten we daar van harte 
bij aan.” 
 
Zowel de gemeenteraad als de 
bijzondere raadscommissie vinden 
het belangrijk dat iedereen mee 
kan praten, ook groepen die 
doorgaans minder makkelijk aan 
dit soort visies meedenken. De 
raadscommissie heeft de hulp 
ingeschakeld van een extern 
bureau, Future Consult, dat het 
interactieve proces tot het 
opstellen van de strategische visie 
begeleidt.  
 
Het is de bedoeling dat iedereen 
die dat wil, mee kan praten. Begin 
volgend jaar start dit interactieve 
proces. Dan gaat de commissie in 
gesprek met inwoners, bedrijven, 
onder-nemers, instellingen en 
vereni-gingen om input op te 
halen voor de visie. Tot die tijd 
worden vooral data verzameld en 
trends in kaart gebracht om te 
kunnen starten met het 
interactieve proces. Het is de 
bedoeling dat de gemeente-raad 
voor de zomer de Strate-gische 
Visie 2040 vaststelt. 
Jan Schoeman 

 

 

Tegengaan Radicalisering 
 
De themabijeenkomst van het 
gewest Utrecht ging over het 
tegengaan van radicalisering. 
 Achter de tafel zaten Ersin 
Bolukbas (bestuur), Ali Esousi 
(prov. staten) en Achmed 
Marcouch (Tweede Kamer). 
Hoe voorkom je dat jongeren gaan 
radicaliseren? In ieder geval niet 
door ze allemaal over een kam te 
scheren en in een hoek weg te 
zetten. Marcouch: via allerlei 
media krijgen organisaties invloed 
op de jeugd. Mede door 
vooroordelen (onterechte en 
terechte) krijgen ze minder kansen 
en ontstaan kloven.  
 
Zijn visie: je moet radicaliserende 
jeugd preventief benaderen. Ga in 
dialoog met ze, schors ze niet te 
snel van de school en ga ze niet 
meteen criminaliseren. Want 
anders zal de jeugd de 
maatschappij de rug toekeren. 
Wel dient er keihard opgetreden 
tegen radicalen en moeten we 
erover denken hoe we de 
radicalen van morgen voorkomen. 
Geen vijandige maatschappij 
creëren.  
Te veel kinderen (van buitenlandse 
komaf) voelen zich niet 
geaccepteerd door de maat-
schappij. Onder andere door de 
uitlatingen van Wilders. Ouders 
helpen om invloed op hun kids te 
krijgen is beter. Liefde afdwingen 
kan echter niet. Dit moet over en 
weer ontstaan en groeien. De 
PvdA wil immers naar een 
verbonden samenleving.  
 

 
 

Wonen: wat deden we 
en wat willen we? 
 
Op de gewestelijke bijeenkomst 
Wonen van 29-10-2016 werd 
gesproken over wat de PvdA/VVD 
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regering gedaan heeft de 
afgelopen 4 jaar en wat de PvdA 
wil volgens haar nieuwe 
verkiezingsprogramma. Albert de 
Vries is onze TK woordvoerder en 
achter de tafel zaten ook een 
wethouder, de provinciale 
lijsttrekker en twee directeuren 
van regionale woningcorporaties. 
Mensen een goede en betaalbare 
huisvesting bieden is een echt 
PvdA punt en dat bleek ook uit de 
grote betrokkenheid van de 
aanwezigen.  
 

 
 
Er is veel gebeurd: de 
hypotheekrente is aangepakt (nog 
maar 38% is aftrekbaar), de 
corporaties moesten de tekorten 
opvangen die hun frauderende 
broeders hadden veroorzaakt. 
Denk aan dat miljoenenschip, de 
veel te hoge organisatiekosten per 
woning, de bouw van dure 
koopwoningen voor de verkoop. 
Er is een nieuwe woningwet 
gekomen om alles beter te 
structureren. Huurders hebben 
meer inspraak gekregen en 
hebben nu een instemmingsrecht 
bij plannen voor hun woningen. Bij 
onenigheid kan een mediator 
worden ingeschakeld. Via subsidie 
kunnen huurders hun 
deskundigheid verbeteren.  
 
Energiebesparing staat nu hoog op 
de agenda. Corporaties hebben nu 
ook weer geld om investeringen te 
doen. Met de PvdA in de regering 
zijn de huren voor de lage 
inkomens ontzien. Door 570 
miljoen uit de algemene middelen 
bij te passen voor lagere huren. In 

het afgelopen jaar hebben de 
huurders daardoor niets gemerkt 
van de stijging van de huur. 
 
 Er staat veel te gebeuren de 
komende jaren. Uit het nieuwe 
verkiezingsprogramma: De PvdA 
wil bouwen voor diverse groepen. 
Koop en huur in alle prijsklassen. 
Werden er voorheen ca 40.000 
woningen per jaar gebouwd, de 
corporaties bouwen er nu maar 
13.000. Om de tekorten niet 
verder op te laten lopen, moeten 
er eigenlijk 70.000 woningen 
worden gebouwd. Er dreigen dus 
forse tekorten te ontstaan. In de 
huidige situatie kopen gemeenten 
zoveel mogelijk uitbreidings-
locaties. Ze lopen daarbij forse 
financiële risico's. Gemeenten 
zouden gemakkelijker moeten 
kunnen onteigenen, dan hoefden 
ze niet zoveel risicovolle gronden 
aan te kopen. Iedere gemeente 
moet bij een nieuwbouwplan ca 
25% sociale woningen bouwen. Er 
zijn gemeenten die echter in het 
geheel geen sociale woningen 
bouwen.  
 

 
 
De bouwverenigingen signaleren 
dat in het prijssegment 750 tot 
900 euro meer gebouwd zou 
moeten worden om de 
doorstroming te bevorderen.  
 
Ondanks dat van Nederland 
slechts 11% is bebouwd, zijn de 
bestemmingsplannen met rode 
contouren fors afgegrendeld. 
Versoepeling van de rode 
contouren is gewenst en 
noodzakelijk wordt de provinciale 

fractievoorzitter Rob van 
Muilekom voorgehouden. Om 
éénzijdig samengestelde wijken te 
voorkomen blijft gedifferentieerde 
woningbouw gewenst. Nu de 
financiële problemen in de 
volkshuisvesting de afgelopen 
jaren zijn aangepakt kan de 
verhuurdersheffing verdwijnen 
staat in ons verkiezings-
programma.  
 
De PvdA wil naar huur op maat. 
Hiermede wil men het 
scheefwonen aanpakken. De 
verschuldigde huur komt op zo'n 
23% van het netto-inkomen. Voor 
een luxewoning zal wat meer 
betaald moeten worden. 
 
Corporaties die veel huurders met 
een laag inkomen hebben zullen 
dan wat minder huurinkomsten 
hebben. Belangrijk punt is voorts 
dat een groep huurders financiële 
ondersteuning tot 5000 euro kan 
krijgen om onderzoek te laten 
doen naar b.v. zorg en energie-
corporaties. De corporatie kan 
hiermede de betrokkenheid van 
de huurders vergroten. 
Gemeenten / corporaties worden 
opgeroepen de woningen te 
verduurzamen. Waarbij de 
huurder niet mag opdraaien voor 
de gedane investering. 
Gemeenten wordt gevraagd de 
ruimtelijke problematiek zowel 
binnen- als buitenstedelijk op de 
agenda te zetten. 
Dick Vink 
 

 
 

 


