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Van de voorzitter 
 
Het programma en de kandidatenlijst 
zijn klaar. Op onze ledenvergadering 
van 9 december is de kandidatenlijst 
unaniem vastgesteld. We zijn blij dat 
kandidaatstellingscommissie, bestuur 
en leden achter de conceptlijst staan. 
Het programma is op een aantal 

onderdelen geamendeerd en ook 
vastgesteld onder de naam:  

Het kan anders, het moet anders: 
PvdA! 
Uiteraard krijgt u dit programma thuis, 
als het gedrukt is.  
Na vier moeilijke jaren gaan we er 
weer vol tegenaan. Een enthousiaste 
club mensen die er zin in heeft. Het 
wordt tijd dat de partij van de Arbeid 
weer de kans krijgt om met meer 
mensen haar ideeën uit te dragen, 
hoewel  we er trots op zijn dat Marjon 
het PvdA geluid in haar eentje goed 
laat horen! 
We hopen dat u ons allemaal komt 
helpen in de campagne, met 
canvassen, op de markt, flyeren  enz. 
enz. 
 
Ali Groebe 

 

 

Start campagne en 

nieuwjaarsbijeenkomst 

op 6 januari 2014 
 
Op maandag 6 januari is er weer een 
nieuwjaarsbijeenkomst. 
Deze keer is het ook de aftrap van de 
campagne voor de gemeente-
raadsverkiezingen en zijn natuurlijk 
onze kandidaten aanwezig. We hopen 
dat veel leden aanwezig zullen zijn op 
deze informele bijeenkomst voor een 
hapje en een drankje. 
U bent welkom vanaf 20.30 uur in 

Brasserie De Plantage (achterin) op de 
Markt. 
Het bestuur wenst alle leden fijne 
kerstdagen en een gezond en sociaal 
2014 toe. Natuurlijk wensen we elkaar 
goede verkiezingen toe! 
 

 
 

 

Voor in uw agenda: 
 
Maandag 6 januari: 
Nieuwjaarsbijeenkomst bij Brasserie 
De Plantage vanaf 20.30 uur Achterin 
De plantage. 
 
Maandag 3 maart:  
Verkiezingsavond met drie Kamerleden 
van de PvdA over de 
decentralisatie.(locatie volgt nog) 
 
Woensdag 5 maart:  
De PvdA organiseert een politieke 
pubquiz in De Plantage. 
 
Verder gaan we canvassen op de 2 
laatste zaterdagen voor de 
verkiezingen. 
 

 

 

Inhoud: 

Van de voorzitter 

Start campagne 

Grace Tanamal 

Steun de afdeling 

Jongeren actief 

Zorgen over 

Welzijn 
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Kamerlid Grace 

Tanamal in Veenendaal 
18 november 2013  
 

 
 
Het Tweede Kamerlid Grace Tanamal 
heeft op 15 november, met een aantal 
leden van de Partij van de Arbeid 
Veenendaal, een bezoek gebracht aan 
IW4. Er is vooral gesproken over de 
decentralisatieplannen van het kabinet, 
de gevolgen hiervan voor de sociale 
werkvoorziening en over  het 
plaatselijke ombudswerk in 
Veenendaal. 
 
Jos Schilte en Willem Lenderink van het 
ombudsteam vertelden Grace met 
welke zaken en onderwerpen zij bezig 
zijn geweest. 
 
Grace was onder de indruk van het 
werk van IW 4. Partijgenoot Jetse 
Reijenga, één van de directeuren van 
IW 4, vertelde weer enthousiast en 
bevlogen over “zijn” bedrijf. 
 

 

 
 

 

Steun de afdeling! 
 
De penningmeester van de Partij van 
de Arbeid doet een beroep op u.  
Tijdens de laatste ledenvergadering 
werd de suggestie gedaan om in de 
begroting een bedrag op te nemen 
voor donaties en de mogelijkheid 
daartoe. Die mogelijkheid is er!  

Met het oog op de komende 
gemeenteraadsverkiezingen is het 
nodig om de afdelingskas extra te 
vullen. Als u iets kunt missen: we 
houden ons aanbevolen.  
 
We willen graag een aantal activiteiten 
organiseren die uiteraard geld kosten: 

 Huren van kramen op de markt 

 Drukken van flyers en het 
verkiezingsprogramma 

 Het organiseren van een politieke 
pubquiz 

 Het organiseren van een openbare 
debatavond, enz, enz. 

 
Natuurlijk hebben wij gespaard voor de 
verkiezingen, maar omdat we maar een 
kleine fractie hebben in deze laatste 
periode, is ook de afdracht aan de 
plaatselijke partijkas klein. 
 
U kunt een éénmalig bedrag doneren, 
het kan een kleine bijdrage per maand 
zijn bijvoorbeeld tot de 
gemeenteraadsverkiezingen. Iedere 
bijdrage hoe bescheiden ook, is 
welkom! 
Nummer: (NL15RABO) 0121 3760 79, 
t.n.v. Partij van de Arbeid Veenendaal. 
Let op! Nieuw bank rekening nummer 
 
 

 
 

Jongeren actief! 
 
Politieke partijen vergrijzen. Dat geldt 
ook voor de PvdA in Veenendaal. 
Politiek wordt saai gevonden door veel 
jongeren. Alleen: politiek is níet saai. 
Alles behalve dat. De afgelopen weken 
heb ik een aantal lessen mogen geven 
op het Christelijk Lyceum Veenendaal. 
Vertellen over de lokale politiek en 
onze partij. 
 

 
 
Op mijn oude middelbare school heb ik 
gemerkt dat jongeren wel degelijk 
enthousiast zijn te krijgen voor de 
politiek, je moet alleen naar ze toe. 
Jongeren, zoals de leerlingen op het 
CLV, komen niet uit zichzelf naar ons 

toe, ze lijken wel gek. Maar wij hebben 
diezelfde jongeren wél nodig om goede 
besluiten te kunnen nemen op het 
gemeentehuis. 
 

 
 
De politiek is er ook voor jongeren en is 
ook belangrijk voor hen. Wij nemen 
immers beslissingen die van invloed 
zijn op hun leven en dat kunnen wij 
niet zonder voortdurend te spreken 
met en te luisteren naar die jonge 
achterban. 
 
In de aankomende raadsperiode wil ik 
naar deze jongeren toe gaan. Meer in 
contact komen met de Veense 
jongeren. Hopelijk kan ik allemaal 
'rooie rakkers' van ze maken, zodat we 
ook nog iets aan ze hebben. Samen 
met de fractie, het bestuur en andere 
leden wil ik kijken naar een manier om 
jongeren te enthousiasmeren voor de 
politiek en hopelijk natuurlijk ook voor 
de PvdA. 
 
Op basis van een goede band met de 
Veense jongeren kunnen wij deze 
groep op een goede en oprechte 
manier vertegenwoordigen. Ik wil 
luisteren naar wat zij te zeggen hebben 
en hun antwoorden vervolgens ook 
meenemen in het debat en de 
besluitvorming op het gemeentehuis. 
Bob Kappen 
 

 

 

De PvdA maakt zich 

grote zorgen over 

welzijn in Veenendaal 
 
De Partij van de Arbeid in Veenendaal 
maakt zich ernstig zorgen over de 
gevolgen van de aanbestedingen van 
het welzijnswerk in Veenendaal. De 
aanbesteding lijkt aan alle kanten te 

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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rammelen. Dit heeft grote gevolgen 
voor de wijken, de buurthuizen, de 
vrijwilligers, de gebruikers, de 
bewoners en de werknemers. 
 
Blijkbaar is er nauwelijks nagedacht 
over de gevolgen die de aanbesteding 
zou gaan krijgen. Er is alleen maar 
gedacht aan GELD. Aan bezuinigen.  
Aan meer voor minder. Kortzichtig, 
dom en heel schadelijk. Want iedereen 
weet natuurlijk dat meer voor minder 
niet kan. Tenzij er natuurlijk allerlei 
dingen worden gedaan waar geen 
behoefte aan is. Maar dat is allang niet 
meer zo in Welzijnsland. 
 

 
 
Na jarenlange bezuinigingen en 
reorganisaties staat nu nog overeind 
wat echt belangrijk is! En natuurlijk kun 
je altijd andere keuzes maken, een 
andere invulling geven aan je 
doelstellingen. Maar daar moet dan 
wel een visie, een opvatting aan ten 
grondslag liggen. 
 
En als je alles al tot op het bot hebt 
uitgekleed, valt er niet veel meer te 
snijden. Dan kun je aanbesteden wat je 
wilt, maar dan gaat minder uitgeven 
gewoon ten koste van de activiteiten 
die worden uitgevoerd. Of niet meer 
worden uitgevoerd dus. 
 

 
 
Het meest schrijnende in dit geval is 
dat er nauwelijks is nagedacht over de 
gevolgen van de aanbesteding. Op 1 
januari 2014 wordt een andere 
organisatie verantwoordelijk voor het 
welzijnswerk in Veenendaal. Er is niet 
nagedacht over de overgangsperiode. 
Het is toch werkelijk onvoorstelbaar 
dat een gemeentelijke organisatie niet 
nadenkt over de gevolgen van haar 
besluiten?  

 
 
Het besluit wordt medegedeeld. Er 
wordt niet overlegd met de 
betrokkenen. Er wordt niet nagedacht 
over de gevolgen. En dus stoppen alle 
activiteiten in de buurthuizen half 
december. En zien buurtbewoners 
ineens dat hun buurthuis sluit. Dat de 
kerstactiviteiten niet door kunnen 
gaan. Dat welzijns- en buurtwerkers die 
jarenlang ervaring hebben in de buurt 
of wijk niet opnieuw aangenomen 
worden.  
 

 
 
Vrijwilligers, waar de gemeente 
Veenendaal zogenaamd zo trots op is 
en blij mee is, worden helemaal niet 
geïnformeerd over wat er binnen een 
maand gaat gebeuren en voelen zich 
dus - heel terecht- afgedankt. Zij 
hebben zich jarenlang ingespannen en 
ingezet voor anderen. Omdat zij dat 
leuk vonden. En belangrijk. En zinvol. 
Waardeert dit college dat? Nee dus. 
Het is beschamend. Het is 
onvoorstelbaar. En het gaat tegen alle 
sociale normen in. De PvdA 
Veenendaal vindt dit onacceptabel en 
vindt dat dit niet zo kan.  
Wij gaan hier actie tegen ondernemen. 
Doet U mee? 
PvdA Veenendaal 
 

 

 

 
 

Naar de gemeenteraads 

verkiezingen 
 

 
 
Tijdens de ledenvergadering van 
maandag 9 december is de 
kandidatenlijst voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen 
vastgesteld. Jan Langelaar lichtte de 
werkwijze van de 
kandidaatstellingscommissie toe en 
verklaarde de keuze voor de 
kandidaten en de volgorde. Zonder 
verdere stemming werd daarna de 
kandidatenlijst vastgesteld. 
 
De eerste 6 kandidaten zijn: 
 
1. Albert Doelwijt  
2. Puck van Aart  
3. Bob Kappen  
4. Jan Schoeman  
5. Eva van der Schoot  
6. Hans van de Braak  
 

 
De eerste 6 kandidaten 
 

 
19 van de 25 kandidaten bij elkaar 
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