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Van de voorzitter 
 
De gemeenteraadsverkiezingen komen 
er aan! 
Op het moment dat deze nieuwsbrief 
verschijnt , duurt het nog een paar 
weken tot de gemeenteraads-
verkiezingen van 19 maart. Het 
programma is klaar, het is een 

programma waar we trots op kunnen 
zijn.  
Er is een mooie kandidatenlijst met 
een groep mensen die al vanaf 31 
januari bezig is om op iedere vrijdag op 
de markt van het Bruïneplein de 
gesprekken met de mensen aan te 
gaan. Op zaterdag zijn onze kandidaten 
te vinden bij de diverse winkelcentra. 
Naast het 10 puntenplan delen de 
kandidaten rode rozen uit. Op het 
Bruïneplein zijn mensen die speciaal 
naar de Markt komen om een roos te 
“scoren”.  
Er worden daar leuke, maar soms ook 
pittige gesprekken gevoerd. Mensen 
hebben soms moeite met het feit dat 
we regeren met de VVD. 
Er kwam ook een meneer die vertelde 
dat hij altijd PvdA zou blijven 
stemmen, dit land heeft volgens hem 
zo veel te danken aan de sociaal 
democratie. En er valt nog steeds 
genoeg te doen! Ook, en vooral in 
Veenendaal. 
Het moet anders, het kan anders: PvdA 
 
Ali Groebe 
voorzitter 
 
 

 

De campagne is gestart  
 

Kom onze mensen helpen! 
Leden van de afdeling zijn al vanaf 31 
januari actief op het Bruïneplein en in 
de winkelcentra. Daar kunnen zij best 
de nodige hulp bij gebruiken.  

U vindt ons op de volgende data: 
 
Vrijdag 28 februari: Ellekoot (Braderie) 
Zaterdag 1 maart: Zuiderkruis (Berlik) 
 
Vrijdag 7 maart: Bruïneplein 
Zaterdag 8maart: Centrum 
(marktkraam) 
 
Vrijdag 15 maart: Bruïneplein 
Zaterdag,16 maart: Centrum 
(marktkraam) 
 
 

 
 

 

Aftellen 
 
Nog 25 dagen tot de verkiezingen. 
 
Nog ruim drie weken, 25 dagen om 
precies te zijn (dit artikel is geschreven 
op 22 februari), en de Veenendalers 
kunnen weer naar de stembus om een 
nieuwe gemeenteraad te kiezen.  
Op 19 maart vinden de verkiezingen 
plaats. Daarna is het de taak van de 
gekozen raadsleden om de belangen 
van alle inwoners zo goed mogelijk te 
behartigen en te werken aan een 
sterker en socialer Veenendaal. Een 
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beter Veenendaal. De PvdA zet in op 
een eerlijke, sociale, veilige en sterke 
samenleving, waarin iedereen een 
fatsoenlijk bestaan heeft en de 
mogelijkheden heeft om iets van zijn 
leven te maken.  
 
Ik, en de overige kandidaten met mij, 
sta te springen om de komende weken 
de straat op te gaan en met de 
inwoners van Veenendaal in gesprek te 
gaan over onze gemeente en waarom 
zij op de PvdA zouden moeten 
stemmen. Onze campagne is nu vier 
weken onderweg en het geeft zoveel 
energie. Er moet veel veranderen in 
Veenendaal en om daarover in gesprek 
te gaan met de inwoners is fantastisch. 
 
In ons verkiezingsprogramma schrijven 
wij: ‘De PvdA vindt het belangrijk om 
burgers betrokken te houden bij de 
(lokale) politiek en gemeenschap. Om 
allerlei redenen staat dat gevoel van 
betrokkenheid echter onder druk. 
Anders gezegd: anno 2014 is er ook in 
Veenendaal sprake van een groeiende 
groep medeburgers die om wat voor 
reden dan ook de aansluiting heeft 
verloren met een politiek en een 
maatschappij waarin het “ik” steeds 
nadrukkelijker het “ons” uit het oog 
aan het verliezen is.’ 
 
Als PvdA willen wij geen samenleving 
waarin de mensen langs elkaar heen 
leven, maar een samenleving waarin 
wij mét elkaar leven. Wij willen een 
samenleving waaraan iedereen 
deelneemt ongeacht afkomst, 
geaardheid, geloofsovertuiging of wat 
dan ook. Wij willen een Veenendaal 
voor iedereen. 
 
Met dit verhaal trekken wij ook nog de 
komende weken de buurt in. Wij willen 
in gesprek met u. Wij vertellen u het 
eerlijke verhaal. Wij maken ons hard 
voor een eerlijk en sociaal Veenendaal. 
Zoals Samsom zei in Breda: ‘Kies op 19 
maart voor een partij die zorg, werk en 
wonen in haar genen heeft: Stem Partij 
van de Arbeid’ 
 
Bob Kappen 
 

 
 

Impressie van het 

PVDA partijcongres 

15/16 februari 2014 
Voor de eerste keer als gewoon lid naar 
het congres. Dan kom je binnen en 
word je overvallen door mensen die 
allemaal willen dat je met Diederik 
langs de deuren gaat. Op canvassen 
wordt door de PVDA top veel energie 
gezet. Sociale media zitten bij de PVDA 
ergens verstopt in een klein hoekje. 
Ook dit jaar werd het congres weer 
bekwaam geleid met Marnix Norder en 
Bert al Blaser als bekwame 
dagvoorzitters. 
 
De openingsspeech van burgemeester 
Peter van der Velden van Breda was 
vrij obligaat. De partij experimenteert 
met ledendemocratie. Daar is nog veel 
te winnen. Als gewoon lid besteed je 2 
dagen van je kostbare tijd aan het 
congres. De helft van de tijd mag je niet 
meestemmen. De andere helft van de 
tijd weet je niet dat je mag stemmen, 
laat staan hoe zwaar die stem telt. 
 
Een stemmig moment was de 
herdenking van de overleden 
partijgenoten, waarbij het herdenken 
van Els Borst een mooi gebaar was. Als 
CARA patiënt ben ik haar heel 
dankbaar. Zij heeft veel bijgedragen 
aan het voor CARA patiënten 
toegankelijk maken van de horeca en 
van openbare gelegenheden. 
 

 
 
Vervolgens kwamen de statuten aan de 
orde. Ik had het voorbereid, maar na 
een tijdje kwam ik er achter dat ik 
helemaal niet mee mocht stemmen. 
Daar ben ik dus mee gestopt. Dat was 
het signaal voor een bezoekje aan de 
partijmarkt, met een leuk gesprekje 
met de PvdA webmaster en mensen 
van de Europese partij (PES).  
Er was gelegenheid om te netwerken 

en Tweede Kamerleden leken 
toegankelijker dan verleden jaar. 
Vertegenwoordigers van andere 
partijen waren weinig zichtbaar. Ik zag 
Charlie Aptroot en later Ton Elias. 
In de lunchpauze was er goede 
rockmuziek. 
 
De middag begon met workshops, 
terwijl anderen gingen canvassen. 
Daarna volgde de vaststelling van het 
partijprogramma voor de Europese 
verkiezingen. We zaten op een slechte 
plek met veel storing van partijgenoten 
die Tweede Kamertje aan het spelen 
waren en ongegeneerd door de 
sprekers heen zaten te kwebbelen. Op 
dag 2 hielden de gespreksleiders het 
aanzienlijk strakker en vroegen tijdig 
om stilte. RESPECT. 
 
Dag 2 begon met verkiezing van het 
partijbestuur. De externe kandidaten 
hadden geen schijn van kans. 
Vervolgens kwam het rapport Melkert 
aan de orde. Was Ad maar zo relaxt en 
inspirerend geweest in 2002. Goed 
werk, waar hopelijk veel mee gedaan 
wordt. Lodewijk Asscher sloot de 
ochtendsessie met een goede 
toespraak. 
 
De kandidatenlijst voor de Europese 
verkiezingen viel in goede aarde bij het 
congres. De voorbereiding ervan was 
een prima Job onder leiding van Cohen. 
Paul Tang kreeg voor en na de 
verkiezingen een open doekje. Bij de 
laatste moties was er nog één met veel 
emotie. Met 58,6 tegen 41,4 % werd de 
ontraden motie om vuurwerk met Oud-
en-Nieuw te beperken tot een 
georganiseerd evenement. Veel 
partijprominenten stemden tegen. 
 
Diederik sloot af met een opbeurende 
speech, waarbij hij de recente goede 
economische cijfers aangreep als 
onderbouwing voor een positieve 
opleving van de campagne voor de 
gemeenteraden. De afsluitende borrel 
werd opgesierd door smakelijke hapjes 
en een Oranje schaats-1-2-3. 
Pierre Polderman 
 
 

 

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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Steun de afdeling! 
Gelukkig hebben al een aantal mensen 
een gift gedaan voor de verkiezingen. 
Het kan nog steeds! 
Steun de afdeling. We willen graag een 
aantal activiteiten organiseren die 
uiteraard geld kosten: 

 Huren van kramen op de markt 

 We willen graag heel veel rode 
rozen uitdelen. 

 Drukken van flyers en het 
verkiezingsprogramma 

 We hebben een mooi tijdschrift 
laten maken met plaatselijke- en 
landelijke items 

 Het organiseren van een politieke 
pubquiz 

 Het organiseren van een 
openbare debatavond enz., enz., 
enz.  

Het kan een éénmalig bedrag zijn, 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. 
 
Ruud van der Vliet 
 

 

Veenendaal veilig? 
 
Regelmatig lees je erover, ook in 
Veenendaal: geweldsincidenten en een 
toenemend gevoel van onveiligheid. Ik 
kan me dat voorstellen, want het zal je 
maar gebeuren dat je het slachtoffer 
wordt van zo’n incident. 
In oktober 2013 is op verzoek van het 
gemeentebestuur onderzoek verricht 
naar de veiligheidsbeleving onder 
Veenendalers en wat blijkt? Van heel 
veel inwoners kregen de onderzoekers 
de reactie “Wat een lekkere gemeente 

om te wonen!”. Maar, zo vervolgen 
diezelfde onderzoekers: er zijn wel 
degelijk bedreigingen voor die 
veiligheidsbeleving, en het is met die 
beleving ook niet in alle wijken in orde. 
Ze komen met drie belangrijke 
conclusies, kort samengevat: 

 Besteed meer aandacht aan twee 
vaak genoemde vormen van 
onveiligheid, namelijk die in het 
verkeer en woninginbraken. 

 Pak de probleemwijken (zoals het 
JES-gebied en bepaalde plekken in 
Veenendaal-Oost) intensief en 
langdurig aan. Luister daarbij naar 
deskundigen die aangeven dat 
een simpele maatregel of 
concreet projectje niet volstaat. 

 Durf volwassen om te gaan met 
de veiligheidsbeleving en de 
aanwezigheid van minderheden. 
Hou daarbij in het achterhoofd 
dat er inderdaad sprake is van 
overlast van (vooral) 
Marokkaanse jongeren, maar dat 
tegelijk de autochtone 
Veenendalers daarvoor veel 
gevoeliger zijn dan voor overlast 
van de “eigen” jeugd.  

Met aanbevelingen dit elkaar 
wederzijds versterkende probleem aan 
te pakken, is tot nu toe veel te weinig 
gedaan. Volgens de PvdA is het 
daarvoor nu de hoogste tijd, waarbij 
een belangrijke rol is weggelegd voor 
autochtone én allochtone deskundigen. 
Luister als gemeente daarbij niet alleen 
naar hun bevindingen, maar heb ook 
het lef daar iets mee te doen. Immers, 
het is fijn dat onderzoek uitwijst dat 
Veenendaal een relatief veilige 
gemeente is waar je prima kunt wonen 
en werken, maar dat helpt de 
veiligheidsbeleving van die meneer of 
mevrouw die door scootergeteisem 
van de sokken wordt gereden ook niet 
echt. 
We moeten onszelf als lokale politiek 
en in samenspraak met de burgers van 
’t Veen de opdracht geven de titel van 
deze tekst, “Veenendaal veilig?”, te 
veranderen in “Veilig Veenendaal!”. En 
wel voor íedere inwoner in íedere wijk. 
Als PvdA zijn we ervan overtuigd dat 
we geen andere keuze hebben. 
Jan Schoeman 
Kandidaat raadslid PvdA  
 

 
 

Verslag van onze 

congresafgevaardigde  

 
Op zaterdag 15 en zondag 16 februari 
jl. vond ons jaarlijkse voorjaarscongres 
plaats in het mooie Breda.  
Twee dagen lang in discussie over 
ledendemocratie, het 
verkiezingsprogramma voor de 
Europese verkiezingen en het rapport 
van de Commissie-Melkert. Daarnaast 
stond het congres ook in het teken van 
de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. Zo zijn wij 
zaterdag met een paar honderd man 
Breda rood gaan kleuren. Drie bussen 
vertrokken naar verschillende wijken 
en een groep ging het centrum van 
Breda in. Lokale politici, Kamerleden, 
ministers en andere congresgangers 
deelden rozen uit en gingen met de 
inwoners van de stad in gesprek. 
Fantastisch.  
Op zondag werd de kandidatuur van 
Paul Tang als lijsttrekker voor de 
Europese verkiezingen bekrachtigd en 
werd de lijst unaniem overgenomen. 
Voor het eerst in de geschiedenis van 
de PvdA werd geen enkele positie ter 
discussie gesteld. 
Tot slot hebben wij samen, onder het 
genot van een borrel, naar het 
schaatsen gekeken. De perfecte 
afsluiting van een fantastisch weekend. 
Stem op 19 maart op een partij 'die 
zorg, werk en wonen in haar genen 
heeft', stem op 19 maart Partij van de 
Arbeid. 
 
Bob Kappen 
 

 
 

Verkiezingsmateriaal  
 
Als u niet kunt wachten tot het bij u 
thuis komt, of wanneer u geen tijd hebt 
om het van de marktkramen op te 
halen. 
Alles is te halen bij: 
Eva van der Schoot , Westersingel 25 
Tel: 06 48209456 
Er zijn: 
Flyers  
Glossy’s 
Raamposters 
Verkiezingsprogramma’s 
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Verkiezingsagenda m.b.t 

gemeenteraadsverkiezingen 2014 
 
Hierbij de bijeenkomsten die in de komende tijd georganiseerd 
worden. 
Wij hopen dat u op een aantal van die bijeenkomsten aanwezig 
kunt zijn , om onze kandidaten moreel te ondersteunen! 
 

Datum Welke bijeenkomst? Waar? 

28-02 Verkiezingsbraderie Ellekoot 
10-18.00 uur 

03-03 Politiek Café Lokaal 
Veenendaal en Groen Links 

De Plantage 

20.00 uur 

05-03 Pubquiz avond Partij van de 
Arbeid. 
Alle partijen is gevraagd 2 
mensen te leveren. 
Er worden vragen gesteld 
over veel onderwerpen, maar 
vooral over politiek. 

De Plantage 
Inloop vanaf  
19.30 

07-03 Verkiezingsavond SGP 
Het kan niet missen dat hier 
onderwerpen als de 
koopzondag aan de orde 
zullen komen. 

CLV 
19.30 

12-03 Politiek/ Cultureel Café van 
het Cultureel Café. 
Dit gaat helemaal over 
cultuur. Er wordt 
gedebatteerd aan de hand 
van een aantal stellingen over 
cultuur. 

Het Spectrum 

20.00 uur 

13-03 Lijsttrekkersdebat  
Alle lijsttrekkers zullen vragen 
vanuit de zaal beantwoorden 
en met elkaar in debat gaan. 

Gemeentehuis 
19.30 

17-03 Verkiezingsavond  VVD 
Inhoud nog onbekend 

Locatie + tijd 
onbekend 

19-03 Gemeenteraadsverkiezingen Uitslagenavond 
gemeentehuis 

 

 
 
Vooraankondiging: Jaarvergadering  op 26 maart, 
Dienstencentrum Duivenwal. 
Zet deze datum alvast in uw agenda! 
Uiteraard krijgt u de stukken begin maart toegestuurd.  
Agendapunten: 
1.  Evaluatie verkiezingen 
2.  Jaarverslag afdeling 
3.  Financieel verslag  
4.  Verslag kascontrolecommissie 
5.  Verslag gewestelijk afgevaardigde 
6.  Verslag fractie 
7.  Verslag ombudsteam. 
8.  Bestuurssamenstelling. 

 
 
 

De menselijke maat terug in de 

zorg! 
 
Een belangrijk dossier waar de gemeente de komende 
raadsperiode voor staat, is de decentralisatie van de 
zorg naar de gemeente als gevolg van de zogenoemde 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Door het 
overhevelen van taken van Rijk en Provincies moeten de 
gemeenten meer zaken zelf gaan uitvoeren. Probleem 
daarbij is dat die gemeenten dat met minder geld 
moeten doen. Zo wordt op huishoudelijke hulp 40% 
bezuinigd en op de persoonlijke begeleiding van 
ouderen en gehandicapten 25%.  
 
De keuze die de Partij van de Arbeid  maakt, is helder. 
De PvdA wil zorg dicht bij mensen organiseren, in de 
buurt of in de wijk, waar professionals en 
wijkverpleegkundigen samen werken in slagvaardige 
sociale wijkteams. Sociale wijkteams die herkenbaar zijn 
in de buurt en waar ook mantelzorgers terecht kunnen 
voor ondersteuning. Gemeenten krijgen nu de 
mogelijkheid om samen met mensen die zorg en 
ondersteuning nodig hebben goede oplossingen te 
vinden en daar moeten we gebruik van maken. Op deze 
manier ontstaat er ruimte voor maatwerk en gezond 
verstand, waarbij er aan de keukentafel gezocht kan 
worden naar praktische oplossingen. Hierdoor kunnen 
ouderen en gehandicapten langer in hun vertrouwde 
omgeving blijven wonen, met ondersteuning en 
voorzieningen als dat nodig is, zodat zij onderdeel 
blijven van de samenleving. Op deze manier komt de 
menselijke maat terug in de zorg. 
 
De bovenstaande keuze van de PvdA is echter niet 
vanzelfsprekend. Liberale partijen willen bezuinigingen 
op de zorg vooral realiseren door die zorg uit te 
besteden aan de markt. Zij willen aanbesteden en de 
partij die de zorg het goedkoopste kan “leveren”, mag 
het doen. Dat betekent dat de stopwatch regeert. 
Twintig seconden voor het aantrekken van een 
steunkous en hou er vooral geen praatje bij want we 
moeten naar de volgende “cliënt”. Christelijke partijen 
zetten in op identiteitsgebonden zorg, een mooi woord 
voor een keur aan verschillende ouderwets verzuilde 
instellingen die allemaal zorg gaan bieden aan de 
mensen van de eigen kerkgemeenschap. 
 
Er valt dus op 19 maart aanstaande echt iets te kiezen. 
Laten we de zorg aan de kerk dan wel aan de markt over 
of komt de menselijke maat terug en organiseren we de 
zorg in de buurt? De keuze is aan u. Daarom is een 
sterke PvdA in de gemeenteraad hard nodig om de zorg 
in de buurt echt mogelijk te maken. 
 
Albert Doelwijt/Puck van Aart 
Kandidaat-raadsleden PvdA 
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