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Van de voorzitter 
Vorige week heeft onze fractie, samen 
met de fractie van Groen Links, een 
alternatieve kadernota ingediend. Een 
alternatieve kadernota waarin niet 
heftig gesnoeid wordt in zaken die 
belangrijk zijn voor mensen: welzijn, 
cultuur en sport. 
Het college kiest opnieuw voor de 
stenen i.p.v. voor de mensen. Zo staat 
er bijvoorbeeld een flinke bezuiniging 

in op de amateurkunstbeoefening. 
Juist deze vorm van cultuur is 
belangrijk voor veel mensen, bijna 
iedereen in deze sector doet dit als 
vrijwilliger, veel mensen beleven daar 
veel plezier aan. Zo kan een kleine, 
boven trendmatige verhoging van de 
OZB een aantal bezuinigingen 
ongedaan maken. De OZB ,die in 
Veenendaal veel lager ligt dan het 
landelijk gemiddelde en bovendien de 
hogere inkomens meer treft dan de 
lage inkomens. Maar daar wil het 
college niet aan. Liever snoeien zij in 
de sociale infrastructuur. 
Wilt u meepraten over de alternatieve 
kadernota? Dat kan en wel op 2 juli in 
de fractiekamer van de PvdA op het 
gemeentehuis in de Ritmeesterzaal. 
De alternatieve kadernota is op te 
vragen bij de secretaris Dick Vink: 
veenendaal@pvda.nl  
Ali Groebe 

 

 

Kandidaten gezocht 
Voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen hebben we goede 
kandidaten nodig. 
Als u belangstelling hebt voor politiek 
en denkt: ik wil meedoen aan de 
besluitvorming in de gemeenteraad 
van Veenendaal en daarbij het 
sociaaldemocratisch gedachtegoed 
uitdragen, bent u degene die wij 
zoeken. Het raadswerk is interessant 
om te doen, je kunt de ideeën van de 
Partij van de Arbeid uitdragen. Niet het 
belangrijkste, maar wel van belang: er 
staat een zeer redelijke vergoeding 
tegenover, zodat het mogelijk is om 

bijvoorbeeld een dag minder te gaan 
werken. 
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 3 
september bij de secretaris van onze 
afdeling: 

veenendaal@pvda.nl 

 

 

Verkiezingen 
In maart 2014 zijn er verkiezingen voor 
de gemeenteraad. Nou zult u 
misschien denken, ach wat maakt dat 
nou toch uit? Nou in Veenendaal 
maakt dat wel veel uit. Alle linkse 
partijen hebben in Veenendaal nu niks 
te vertellen. Dus als u dingen heeft die 
u niet bevallen, zeg dan niet dat komt 
door die stomme Pvda, dat kan 
namelijk niet. Want de Pvda is de 
afgelopen 2 jaar niet meer 
vertegenwoordigd in het Veenendaalse 
college. De zwaardere  confessionele 
partijen CU, SGP en de conservatief 
liberale VVD hebben het hier voor het 
zeggen. En het schoothondje Lokaal 
Veenendaal loopt er keffend 
achteraan. Dat er dus straks volop 
gestemd moet gaan worden is dus van 
het grootste belang. Thuisblijvers 
zullen deze coalitie volgend jaar  in 
stand houden. Een aantal 
Veenendaalse PvdA ers heeft besloten 
het er niet bij te laten zitten. Ze zijn 
begonnen om plannen  uit te werken 
hoe de PvdA op de veense kaart te 
zetten. Een verkiezingsprogramma, het 
formuleren van een aantal 
verkiezingsitems, waar acties voeren 
en waarvoor en waartegen. Punten die 
u niet bevallen,  moeten nu op tafel 
komen. Iedere(linkse) Veenendaler kan 
ideeën aandragen waar het naar toe 
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moet met Veenendaal. Wat we wel en 
wat we niet willen. Sociaal, liberaal, 
zorgzaam. Welke invulling geven we 
eraan. Nodig je buren, familie, 
bekenden uit mee te denken. Onder  
niet leden gaan we enkele gratis PvdA 
lidmaatschappen uitdelen voor 
ingezonden  goede ideeën.  
Misschien kent u mensen in uw 
omgeving die afgevaardigde in de 
Veenendaalse politiek willen worden. 
Prachtig!! Laat het ons weten. 
Alle reacties aan pvda@veenendaal.nl 
 

 

Kadernota 2014 
In de aanloop naar het zomerreces is 
het drukker dan gewoonlijk. Niet alleen 
worden de dringende dossiers nog aan 
de raad voorgelegd, ook is het weer tijd 
voor de jaarlijkse kadernota. In de 
kadernota worden de plannen en de 
begrotingen voor de komende vier jaar 
aan de raad gepresenteerd. Dit jaar 
extra spannend, omdat de gemeente 
Veenendaal opbouwend tot 2017, 
maar liefst 7 miljoen Euro moet 
bezuinigen. En dat terwijl er in 2011 
ook al voor een bedrag van 6,4 miljoen 
aan bezuinigingen werden ingeboekt. 
Burgemeester Kolff zei het al tijdens de 
persconferentie: “Dit kan niet zonder 
pijn.” De fractie van de PvdA realiseert 
zich heel goed dat zulke enorme 
besparingen inderdaad niet zonder pijn 
kunnen. Maar de pijn is, in de 
voorstellen van dit college, wel heel erg 
oneerlijk verdeeld. Weer vallen de 
hardste klappen in de hoek van de 
cultuur, het welzijnsbeleid en de 
sociale infrastructuur. Wij hebben 
nagedacht over de manier waarop we 
als partij met deze kadernota moeten 
omgaan. Alle voorstellen amenderen? 
En dan? Ellenlange stemrondes, 
stemverklaringen met als uiteindelijk 
resultaat dat de collegepartijen alle 
amendementen wegstemmen. Of de 
kadernota negeren en gewoon 
tegenstemmen? 
We hebben een heel andere strategie 
bedacht. Samen met de fractie van 
GroenLinks hebben we een 
alternatieve kadernota gemaakt. Een 
kadernota waarin ook wij tot 7 miljoen 
Euro aan bezuinigingen komen, maar 
waarbij sociale, culturele en menselijke 
waarden voorop staan. Wij laten zien 
dat er ook op een sociale en 
verantwoordelijke manier bezuinigd 

kan worden. En natuurlijk doet ook dat 
pijn. Natuurlijk kunnen wij ook niet 
alles en iedereen ontzien. Maar we 
kunnen in Veenendaal wel bezuinigen 
zonder onze samenleving kapot te 
maken, zonder mensen buitenspel te 
zetten en zonder de dingen die het 
leven leuk maken weg te saneren. 
Zodat we een Veenendaal overhouden 
waarin plezier, cultuur, welzijn, 
scholing en zorg voor elkaar hand in 
hand gaan met verantwoorde 
overheidsuitgaven. Een samenleving 
waarin iedereen zijn of haar keuzes kan 
naleven en waarin we met respect voor 
elkaar omgaan. 
Gaat dit alternatief het halen? Vast 
niet. Net zoals vele amendementen en 
voorstellen van ons het tijdens dit 
college niet gehaald hebben. Maar we 
maken hiermee wel heel duidelijk waar 
wij voor staan en waar wij voor gaan. 
En dan is het in maart 2014 aan de 
kiezer om te beslissen wat zij met 
Veenendaal willen! 
 

Vrije sluitingstijden  
Het college heeft een lange tijd nodig 
gehad om tot een nieuw horecabeleid 
te komen. Ruim een jaar geleden werd 
er al een dialoogavond georganiseerd, 
waarin inwoners, horecaondernemers 
en andere geïnteresseerden hun zegje 
konden doen over het horecabeleid in 
Veenendaal. En hier is goed naar 
geluisterd. Zo wordt in het nieuwe 
beleid een proef aangekondigd waarin 
horecaondernemers in het centrum vrij 
zijn om hun sluitingstijden te bepalen. 
Dit is niet alleen leuk voor de 
ondernemers en voor de bezoekers van 
de kroegen, maar het zal ook een hoop 
ellende en onrust in het centrum 
voorkomen. Want met vrije 
sluitingstijden komen niet alle 
horecabezoekers op dezelfde tijd naar 
buiten. Dit leidde nogal eens tot 
knokpartijen en onrust op de markt. De 
PvdA kijkt dan ook met veel 
belangstelling uit naar de resultaten 
van deze proef. 
Marjon Oostveen 
Fractievoorzitter PvdA Veenendaal 

 

 

Een bijdrage a.u.b. 
Steun de afdeling! 
Over 9 maanden zijn er gemeen-
teraadsverkiezingen. Daarvoor moet 

veel werk verzet worden. Naast tijd is 
daar ook het spreekwoordelijke geld 
voor 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 
 

Zondagsopenstelling  
COLLEGEPARTIJEN LATEN EINDELIJK 
HUN WARE GEZICHT ZIEN 
De raadsvergadering van 1 juli 2013 
laat een revolutie zien in politiek 
Veenendaal! De fracties van de SGP en 
de ChristenUnie stemmen VOOR een 
onderzoek naar het draagvlak van de 
koopzondag. 
In hun eerste bijdrage aan het debat 
stelden beide partijen hun principes 
aan de orde. De zondagsrust, de 
Bijbelse plicht daartoe, de 24-uurs 
economie, de werkdruk van de 
gemiddelde Nederlander enzovoorts 
enzovoorts, waren DE principiële 
argumenten om sterk tegen de 
zondagsopenstelling van 1 keer per 
maand van de winkels in Veenendaal te 
zijn. 
Die principes en argumenten begrijpen 
wij. Maar wat schetste onze verbazing? 
Deze christelijke partijen, de CU en de 
SGP, gingen wel akkoord met een 
voorstel voor een onderzoek naar het 
draagvlak van een koopzondag. Een 
onderzoek dat ruim 20.000 Euro kost 
en waarvan ze nu al hebben 
aangegeven zich van de uitkomsten 
niets aan te zullen trekken. Wat 
betekent dat? Dat betekent dat deze 
partijen zich niets aantrekken van een 
draagvlak onderzoek (met andere 
woorden het kan ons niets schelen wat 
de Veenendalers vinden, wij doen 
gewoon wat wij vinden), maar daar nu 
wel geld voor over hebben. En dat 
terwijl we in Veenendaal miljoenen 
moeten bezuinigen. Als argument 
gebruiken ze: als we nu de koopzondag 
maar kunnen voorkomen. Een 
vertragingstactiek dus. Of een 
uitsteltactiek. Ofwel, een politieke truc, 
een politiek spelletje. Ik noem dit 
gewoon een heel schijnheilige 
oplossing. De CU en de SGP houden 
hun kiezers hiermee ontzettend voor 
de gek. 
De ChristenUnie gaf het zelf volmondig 

PvdA Veenendaal 

sterk en sociaal 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk ook op de site van 

de PvdA voor informatie 

over het congres op 27 

april 2013. 

 

Ook de standpunten van 

de partij m.b.t. actuele 

situatie vindt u hier. 
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Debat Wouter Bos  

over de zorg 
 

 
 

Aart Homoet leidde op 25 april een 
debat met Wouter Bos met ruim 100 
mensen waaronder uit de Gelderhorst, 
het tehuis voor doven in Ede, en 
werkers uit de zorgwereld. Teunis Blunt 
sprak een column uit met alle 
elementen van zorg in de zorg. 
Wouter Bos houdt het publiek een 
aantal vragen voor: 
Welk land heeft kwalitatief de beste 
gezondheidszorg? Dat is Nederland. 
Welk land geeft het meeste geld uit 
aan de gezondheidszorg? Dat zijn de 
VS, meteen daarna Nederland. 
Welk land geeft het meeste geld uit 
aan langdurige zorg?: Nederland. 
In de zorg gaat € 80 miljard om 
waarvan 80% uit premies en daarmee 
is Nederland het meest solidaire land in 
de wereld. 
De laatste 10 jaar zijn de kosten van de 
gezondheidszorg helaas tweemaal 
sneller gestegen dan de economische 
groei. Juist voor sociaaldemocraten 
moet het ombuigen van deze 
ontwikkeling een belangrijke wens zijn 
want anders brengen we op een kwade 
dag de zorg voor de zwakkeren niet 
meer op! 
Daarom moet er bezuinigd worden op 
twee manieren: 
- het tegengaan van de verspilling in de 
zorg. 
- bezuinigen op de langdurige zorg! 
Dat gaat de komende jaren gebeuren 
en het zal pijn doen. 
Discussie: 
Opmerkingen uit het publiek gaan over 
de hoge inkomens van sommige 
werkers in de gezondheidszorg en 
daarmee wordt ook het hoge inkomen 
van Wouter Bos zelf bedoeld. 
Wouter reageert hier uitvoerig op. 
Hoger dan de Balkenendenorm komt 
ongeveer bij 10% van de medisch 
specialisten en zorgbestuurders voor. 
Neemt niet weg dat het scheef is en 
scheve situaties dienen aangepakt te 

worden als het gaat om belasting- en 
premiegeld. 
Andere mensen worden via het 
bedrijfsleven betaald zoals hij zelf en 
hebben soms hoge salarissen. Daarover 
ontstaat ophef als deze mensen falen 
en ook nog bonussen meekrijgen. 
Wouter Bos vergelijkt de hoge 
inkomens van voetballers en artiesten 
waar minder commotie over ontstaat. 
De zaal vindt dat deze vergelijking niet 
helemaal klopt. Sociaaldemocraten 
willen dat toch anders. Sowieso zijn 
extreem hoge salarissen onwenselijk, 
dus vergoelijken door dit te vergelijken 
met artiesten wordt niet als juist 
gezien. 
In het proces van het regeerakkoord is 
er ook gekeken om de hoge inkomens 
van medisch specialisten aan te 
pakken. Het zou de schatkist tussen de 
5 en 10 miljoen opleveren op een 
begroting van 80 miljard. Dat is dus op 
zich niet veel en er is om deze reden 
afgezien van de aanpak van deze hoge 
inkomens. Wel is het zo dat ongeveer 
80% uit de premies wordt betaald. 
Uit de zaal werd nog opgemerkt dat 
iedereen die meer dan 200.000 
verdient in wezen alles zou moeten 
inleveren. Daar werd door Wouter Bos 
op gereageerd met de opmerking: “Als 
sociaal- democraat vind ik het 
belangrijker om armoede te bestrijden 
dan rijkdom.” 
José van Vliet, directeur van Vilente gaf 
aan dat de salarissen binnen haar 
organisatie met de cliëntenraad wordt 
besproken. 
Macht en invloed van de 
zorgverzekeraars vooral als het gaat 
om medicijnverstrekking waar de 
apotheek min of meer aangestuurd 
wordt door de zorgverzekeraar. 
Iemand vertelde dat de apotheek een 
ander medicijn had versterkt dan de 
huisarts had voorgeschreven en dat gaf 
ernstige problemen. Hoe gaat dat in de 
toekomst en wat wordt de invloed van 
de zorgverzekeraar? 

Wouter Bos geeft aan dat het 
genoemde voorbeeld van de apotheek 
goed aangeeft dat we dit soort 
excessen in de toekomst vaker mee 
gaan maken als schaduwkant van de 
medaille. De andere kant is dat de 
zorgverzekeraars hun winst als gevolg 
van de grotere controle gebruiken om 
de premies volgend jaar te verlagen. 
Los van de medicijnen gaan 
verzekeraars ook proberen de zorg 

goedkoper te regelen. Dus een aantal 
ziekenhuizen zullen kwaliteiten op 
bepaalde gebieden ontwikkelen en 
daar sluiten ze contracten over met de 
zorgverzekeraars. En hier geldt: hogere 
kwaliteit levert vaak ook mindere 
kosten op!! 
De rol van de gemeente: 
Kars Hazelaar directeur van Opella 
heeft vertrouwen in de toekomst. Hij 
geeft aan dat er nu efficiënter gewerkt 
kan worden door kleiner management. 
Hij heeft vertrouwen in de gemeente 
en ook in de staatssecretaris over de 
nieuwe aanpak. 
Wouter Bos gelooft ook heilig in de 
kennis van de gemeenten en wijst op 
het voorbeeld van de WMO. 
Maar er zijn wel twee grote 
problemen: 
1. Gemeenten gaan dingen doen die 

ze niet eerder hebben gedaan, ze 
moeten zorg gaan inkopen, dus 
onderhandelen enz. 

2. 2. De budgetten worden sterk 
gekort. 

3. Het gaat echt pijn doen, maar de 
richting is goed. 

4. Bij Humanitas maakt men zich 
grote zorgen over de 
ontwikkelingen rond de WMO. 
Vooral over de toenemende rol 
van vrijwilligers en hoe we aan al 
die vrijwilligers gaan komen? 

5. Wouter Bos erkent het probleem, 
het is zijn buikpijn van het 
regeerakkoord. Het zorgakkoord 
van vandaag kan daarin een 
verbetering betekenen. In ieder 
geval mogen we trost zijn op onze 
vakbonden die loon in willen 
leveren om de meest kwetsbare 
cliënten niet verder te laten 
vallen! 

Precies om 22.00u sluit Aart Homoet 
deze inspirerende avond af. 
 

 
Campagne 
Over een half jaar zijn er weer 
verkiezingen. Dit keer mogen de 
inwoners van Veenendaal naar de 
stembus om een nieuwe 
gemeenteraad te kiezen.  
Na de zomer zullen wij langzaam 
beginnen met de campagne, wij zijn al 
een tijd bezig met een klein groepje om 
een eerste opzet te maken. (Ideeën zijn 
altijd welkom!) 
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Na vier jaar rechtsbeleid in onze 
gemeente is de tijd voor verandering 
daar. Wij als Partij van de Arbeid willen 
een ander Veenendaal, een mooier 
Veenendaal, een socialer Veenendaal. 
Het zal hard werken worden, zeker nu 
wij landelijk ook regeren. Wij moeten 
proberen de campagne zo lokaal 
mogelijk te houden, maar we komen er 
niet onderuit dat de kiezers ook kijken 
naar hoe het gaat in Den Haag. 
Maar nu is het eerst tijd voor vakantie. 
Een hopelijk zonnige zomer om 
vervolgens vanaf september flink aan 
de bak te gaan. Ik hoop dat in 
september/oktober de eerste stukken 
uw kant opkomen waarna wij samen 
verder kunnen praten over DE CAMPAGNE 

VOOR EEN ANDER VEENENDAAL! 
Bob Kappen 
 

Van Waarde 
De van waarde discussie in de Partij 
van de Arbeid. 
Tijdens het congres van april is het 
essay “Van Waarde” van de Wiarda 
Beckman Stichting besproken. Een 
interessant stuk. In mijn ogen een 
goede herbezinning op de sociaal- 
democratie in deze tijd. 
Het essay is vastgesteld, maar ik zou in 
onze afdeling graag eens met een 
groep mensen van gedachten willen 
wisselen over dit stuk. En dan met 
name over het feit hoe we dit kunnen 
toepassen in de lokale politiek. 
Wie hieraan wil meedoen kan zich 
melden bij: aligroebe@hetnet.nl. We 
beginnen uiteraard pas na de vakantie. 
De 4 hoofdpunten van dit stuk staan 
hieronder. Het hele stuk is te vinden op 
de website van www.pvda.nl  
 
1.We bestrijden de dominantie van 
het efficiency denken. 
Efficiëntie is niet het hoogste goed en 
ontkent veel wat van waarde is. Het 
belang van kleine schooltjes in 
krimpgebieden voor de kinderen aldaar 
weegt zwaarder dan het belang om 
perse voor een dubbeltje op de eerste 
rang te zitten. We kiezen voor iets 
minder rendement in ruil voor meer 
zekerheid. Bij aanbestedingen betekent 
dat minder letten op prijs alleen. Bij 
pensioenen, dat we de zekerheid van 
een goed pensioen voor huidige en 
toekomstige generaties hoger 
waarderen. 
2. We zorgen voor elkaar 

De terughoudendheid die 
sociaaldemocraten betrachten als het 
gaat om de inzet van mensen zelf bij 
sociale voorzieningen schudden we af. 
Goede voorzieningen garanderen we, 
maar ook scheppen we de 
voorwaarden en de ruimte voor 
mensen om medemenselijkheid te 
betrachten. Vervolgens verwachten we 
dat ook daadwerkelijk van hen die dat 
kunnen. 
3. We zetten een rem op eenzijdige 
flexibilisering 
Niet langer mag de overheid gaten 
laten vallen als het gaat om 
fundamentele zekerheden van de 
mensen die dat juist niet kunnen 
dragen. Flexibiliteit kan alleen bestaan 
bij de gratie van (collectieve) zekerheid. 
Die ambitie maken wij waar. 
4. We democratiseren de publieke 
sector 
We herstellen de zeggenschap van de 
politiek op de publieke sector en de 
zeggenschap van burgers op de 
publieke sector en de politiek. Ook 
breken we de top van semi-publieke 
instellingen open. Van bestuurders 
daar verwachten we dat ze ruimte 
laten voor gebruikers en medewerkers, 
dat ze de afstand tussen management 
en werkvloer verkleinen. 
 

Even voorstellen 

Hennie Bos 

Door Ali Groebe 

Hennie Bos is al lang lid van onze 
afdeling, was ooit afdelingsvoorzitter, is 
in het dagelijks leven juridisch adviseur 
van de gemeente Hilversum. Hennie 
was één van de oprichters van de 
soulparty’s die nog steeds gehouden 
worden in het Restaurant van 
Ouwehands dierenpark. Hij was disc 
jockey en verzorgde radioprogramma’s. 
Soulmuziek is nog steeds één van zijn 
grote liefdes, dat bleek laatst maar 
weer , toen hij voor het Cultureel Café 
van Veenendaal een mooie avond 
verzorgde. 
Hennie, die liefde voor de soulmuziek, 
hoe is die ontstaan?  
Wij hadden vroeger een ouderwetse 
radio, waarop je een platenspeler kon 
aansluiten. De eerste LP die ik zelf 
kocht was van The Kinks, dat vond ik 
prachtig. De groep stond bekend om 
stevige rock en ook wel mooie ballads. 
Zo eind jaren zestig /begin 70 kwam 

ook de soulmuziek in beeld. Ik las de 
verhalen over de ontwikkeling van de 
soulmuziek. Muziek die de slaven 
zongen op de katoenplantages om de 
moraal er nog enigszins in te houden. 
De gospel als voorloper op de soul 
ontwikkelde zich in de kerken. Dat 
waren de kweekvijvers voor de latere 
soul. Artiesten als The Staple Singers, 
Ray Charles en Sam Cooke waren de 
representanten van een nieuwe 
muziekstroming. Op 19 jarige leeftijd 
werd ik dj in Old Inn. Vanaf dat 
moment is de soul altijd in mij 
gebleven. Daarna heb ik in 
verschillende discotheken in Midden-
Nederland gedraaid. 
Hoe kom je er dan bij om ook nog 
soulparty’s te gaan organiseren? Ik 
ken genoeg mensen die van hun 
muziek houden maar die draaien thuis 
hun CDtje en dat is het. 
Pakweg 15 jaar geleden kwam dat 
gevoel om de jaren zeventig weer eens 
terug te brengen. Ik hield de vlam 
brandend en toen mijn jongere broer 
een muziekfestijn had bijgewoond in 
Leiden, geloofde hij er ook in. Samen 
zijn we toen het plan uit gaan werken. 
De beleving in een grote zaal waar 
pakweg 900 mensen komen is heel 
anders dan zelf een cd of een plaat 
opzette. Daarbij had het iets weg van 
een reünie. Mensen die elkaar in geen 
jaren meer hadden gezien troffen 
elkaar. Dat was ontzettend leuk om 
daar deel van uit te maken. 
Jij organiseert party’s, maakt 
radioprogramma’s, vertel eens, hoe 
kom je daar toe? 
Die ouderwetse radio had ook een 
aansluiting voor een microfoon. Het 
geluid was heel zwak en krakerig. Even 
los van het feit dat je je eigen stem 
nooit prettig vind om terug te luisteren, 
vond ik het heel erg leuk om te doen.  
Ik heb een paar jaar “geoefend” op 
timing etc. Hoewel het niet gebruikelijk 
was in het Veenendaal van toen en 
mijn vader ook vond dat ik een vak 
moest leren, ben ik gaan draaien bij 
Old Inn op aanraden van nota bene 
Henk v.d. Meijden. In het weekend tot 
ca. 03.00 uur werken en om 04.00 uur 
thuiskomen. Op zaterdag voetbalde ik 
bij De Merino’s in het eerste!  Rond 
mijn 20-ste jaar  deed ik een stemtest 
bij de Rano in Utrecht. Ik heb daar een 
radio-programma gepresenteerd. Bij 
Midland (het programma Soultime) 
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ging het over van alles wat mensen bezig houdt in de 
samenleving. De muziek was daarbij het bindmiddel. 
Het was heel leuk om dat te doen. Ik had vaak een 
sidekick bij me en vind het leuk als er sprake is van 
interactie . Het was een live-programma in tegenstelling 
tot veel andere programma’s.  
Welke soulmuzikant spreekt je het meest aan en kun je 
ook toelichten waarom dat is? 
Lastige vraag. Eigenlijk heb ik niet een soulartiest of 
groep die er met kop en schouders uitspringt. Wel houd 
ik meer van funk dan van softsoul. Natuurlijk heb ik voor 
Marvin Gaye, Stevie Wonder en The Temptations heel 
veel waardering. Maar ik zou ook kunnen zeggen, Sam 
en Dave, Edwin Starr, James Brown of Barry White (veel 
gedraaid, maar geen echte soul, meer champagesoul). 
Veel artiesten heb ik -samen met Henriette- live gezien. 
De grootste tegenvaller was een van mijn helden, James 
Brown. Ik heb wel een speciale plek voor Arthur Conley! 
Leerling van Otis Redding en samen het nummer “Sweet 
Soul Music” gekopieerd van Sam Cooke. Arthur Conley 
kwam niet over het verdriet na het overlijden van Otis 
Redding heen en verhuisde later naar Nederland. In  
Ruurlo werd hij stoffeerder. Hij overleed in de periode 
dat wij onze eerste Soulparty organiseerden. In 
gedachten stond hij bij mij al op het podium. 
Naast de soulmuziek ben je ook helemaal gek van Deep 
Purple. Vertel eens hoeveel  concerten heb je  
bijgewoond? 
In het begin van de jaren zeventig kwam mijn broer met 
een LP van Deep Purple thuis. Deep Purple In Rock was 
zo overweldigend dat ik de lp grijs heb gedraaid. Ik denk 
dat ik Deep Purple de laatste 10 jaar, wel zo’n 8 a 9 keer 
–altijd samen met Henriette overigens- heb gezien. Toen 
ik laatst tegen de verslaggever van De Rijnpost aan het 
einde van het gesprek over de soulavond die ik bij het 
bij het cultureel café zou presenteren zei, dat ik de 
muziek van Deep Purple geweldig vond, sprak zijn 
gezicht boekdelen. 
Tenslotte: hoe kijk je tegen de politieke 
ontwikkelingen van dit moment aan? 
De huidige landelijke politieke context maakt het er niet 
makkelijk voor de PvdA! Het lijkt alsof het alleen nog 
over het terugdringen tot de 3 procent begrotingstekort 
gaat en de financiële crisis. De rol van de Eerste Kamer is 
ook wel precair. Persoonlijk vind ik dat ze teveel op de 
stoel van de Tweede Kamer zitten, waardoor er wel erg 
veel compromissen moeten worden gesloten met de 
oppositie. Coalities vormen is lastig. Het woonakkoord is 
dan de uitkomst van veel getouwtrek, maar lijkt per 
saldo ten koste te gaan van de lagere inkomens. 
Natuurlijk speelt de Eurocrisis een belangrijke rol in veel 
huishoudens. Pas nog de situatie in Cyprus, net op een 
moment dat er licht in de tunnel leek te verschijnen. 
Overigens zijn de spaarrente(n) in Cyprus zo hoog en is 
de bankensector zo groot dat een bankencrisis niet uit 
kon blijven. De wijze waarop minister Dijsselbloem 
hierop heeft gehandeld verdient wat mij betreft een 
pluim. De zorgkosten gaan de komende 40 jaren meer 
dan een derde van de inkomsten uitmaken. Het roer 
moet echt om. We moeten de komende jaren out of the 

 

 

box gaan denken, om de zorg te kunnen blijven bieden en 
betaalbaar te houden. Wat te denken van de 
decentralisatie van de jeugdzorg? Veel publicaties 
daarover geven een minder rooskleurig beeld. Natuurlijk 
draait de overheid de geldkraan dichter, maar ik geloof in 
de veerkracht van gemeenten om dat samen met de 
professionals in het veld te klaren. Soms vallen, maar vaker 
opstaan. En laten we ons niet gek maken! De gouden 
handdrukken in welke sector dan ook, moeten zo snel 
mogelijk verleden tijd zijn. Dat is niet sociaal! De sociale 
uitkeringen/voorzieningen voor mensen die dat hard nodig 
hebben, die soms in uitzichtloze situaties verkeren, 
moeten we niet verder laten afbrokkelen. Het 
werkeloosheidscijfer onder jongeren stijgt nog steeds. Dat 
moeten we een halt toeroepen. Jongeren moeten meer 
kansen krijgen op de arbeidsmarkt, juist in een 
teruglopende economie. Denken in kansen en ons niet 
laten leidden door een negatieve teneur. Er zijn 
gemeenten waar de werkgelegenheid juist tegen de 
stroming in licht oploopt. Voorkomen van schooluitval is 
een belangrijke voorwaarden om onze jeugd kansen te 
bieden voor de toekomst. Met doemdenken komen we er 
zeker niet. De voedselbanken zijn nog nooit zoveel in beeld 
geweest. Mensen hebben steeds meer moeite om hun 
hypotheek of huur te betalen. Dat baart de optimist in mij 
zorgen. Ondanks dat geloof erin dat we er over 5 jaar beter 
voorstaan.  
 

 

Zomergroet 
Hierbij de laatste nieuwsbrief van dit politiek seizoen. Op 8 
juli wordt de kadernota in de gemeenteraad besproken, 
een kadernota waarvoor onze fractie , samen met Groen 
Links een alternatief heeft geschreven. U leest hierover 
meer in deze nieuwsbrief. 
Namens het bestuur wens ik u een goede zomer toe. 
Na de vakantie zal de verkiezingskoorts  losbarsten en 
zullen we u een campagneplan voorleggen en natuurlijk 
een beroep op u doen  om er een goede campagne van te 
maken. De voorbereidingen zijn in volle gang; zo is er o.a. 
een groepje bezig met het conceptverkiezingsprogramma. 
U kunt daar uiteraard ook uw zegje over doen. Na de 
vakantie krijgt u verdere informatie. Voor nu een goede 
vakantie toegewenst. 
 

 


