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Van de voorzitter 
 
Een nieuwe start op 19 maart. 
Op 19 maart, inmiddels al weer enkele 
maanden geleden, waren er 
gemeenteraadsverkiezingen. Helaas 
heeft de Partij van de Arbeid een zetel  
verloren. Gezien de landelijke peilingen 
en na wat we hier plaatselijk achter de 

kiezen hebben, geen verrassende 
uitslag. 
Albert Doelwijt en Puck van Aart zijn 
namens de PvdA in de gemeenteraad 
gekozen. Naast Albert en Puck zijn er 
drie schaduwraadsleden actief. Dit zijn: 
Bob Kappen, Jan Schoeman en Eva van 
der Schoot. 
Ze hebben er zin in en zullen ons 
sociaal democratisch gedachtengoed 
duidelijk naar voren brengen. 
U hebt vast al gelezen dat de fractie 
vragen heeft gesteld over de slechte 
betalingsmoraal van de gemeente, 
maar ook dat ze een voorstel hebben 
gedaan om te korten op de salarissen 
van vijf wethouders. Als men van 
mening is dat er vijf wethouders nodig 
zijn, moeten ze dat vooral doen, maar 
niet op kosten van de gemeenschap.  
 

 
 
Helaas waren de nieuwe 
collegepartijen niet voor dit voorstel 
en zijn er nu vijf wethouders. Dit zal de 
gemeenschap minstens € 700.000,- 
kosten over de komende raadsperiode. 
Merkwaardig  blijft het wel: als er één 
onderwerp is wat de gemoederen 
bezig heeft gehouden, is het wel dit 
onderwerp. Men wil een andere 
cultuur in de politiek, men wil naar de 
burgers luisteren, maar juist over dit 

onderwerp, dat de gemoederen zo 
bezig heeft gehouden en nog bezig 
houdt, wilde men niet praten. Er werd 
gewoon over gezwegen, de 
collegepartijen stemden voor. 
Het bestuur wenst u allemaal een 
goede vakantie toe.  
In augustus zijn we er weer! 
Ali Groebe 
voorzitter 

 

 
 

Betaalgedrag gemeente 
 

 
PvdA kritisch over betalingsgedrag 
gemeente 
De PvdA-fractie heeft eind mei bij 
monde van raadslid Puck van Aart 
schriftelijk kritische vragen gesteld 
omtrent het betalingsgedrag van de 
gemeente Veenendaal. Directe 
aanleiding daarvoor is het verschijnen 
van het rapport “Sneller betalen” van 
het onderzoeksbureau Dun & 
Bradstreet. Daaruit blijkt dat het 
betalen van facturen door de 
gemeente Veenendaal te wensen 
overlaat: van de 357 onderzochte 
gemeenten staat Veenendaal op de 
331

e
 plaats, een situatie die Van Aart 

omschrijft als “beschamend”. Het 
onderzoek laat zien dat in 2012 maar 
liefst 32% van de facturen te laat werd 
betaald. Deze situatie klemt te meer 
omdat veel bedrijven in het midden- 
en kleinbedrijf waarmee de gemeente 
zaken doet ondanks de aantrekkende 
economie nog steeds een zorgelijke 
financiële situatie kennen. Bij 
dergelijke betaalachterstanden mogen 
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de ondernemers de gemeente 
weliswaar een boete van 40 euro in 
rekening brengen, maar vaak durven 
deze ondernemers dat niet aan omdat 
ze bang zijn diezelfde gemeente, een 
belangrijke opdrachtgever, als klant 
kwijt te raken, zo constateert Van Aart.  
 

 
 
De PvdA is ten slotte benieuwd welke 
maatregelen de gemeente ondertussen 
heeft getroffen, zodat in de toekomst 
de wettelijk voorgeschreven 
betaaltermijn van dertig dagen wél 
wordt gehaald. 
 

 
 

 

Afscheid van Marjon 

Oostveen 
 
Tijdens  de raadsvergadering van 24 
maart, de ledenvergadering van 26 
maart en de informele bijeenkomst op 
11 april, is afscheid genomen van 
Marjon. Na een paar tropenjaren kiest 
ze ervoor om het wat rustiger aan te 
doen. Meer tijd voor haar familie, 
hobby’s, tuinieren enz. 
We hebben Marjon al op verschillende 
plaatsen bedankt, maar voor de 
mensen die bij geen van de drie 
bijeenkomsten zijn geweest, wil ik 
Marjon nogmaals bedanken voor de 
manier waarop zij de Partij van de 
Arbeid heeft vertegenwoordigd in de 
gemeenteraad. 
Bevlogen en idealistisch, dat zijn wat 
mij betreft de meest treffende 
woorden die bij haar passen. 
Marjon, namens ons allemaal, bedankt! 
 

 
 

Toespraak t.a.v. Marjon 

Oostveen 
 

Marjon, 
Tropenjaren 
En dan is het opeens zover, het 
afscheid waar je uiteindelijk toch wel 
een beetje naar uit gekeken hebt. 
Eigenlijk heb jij de maximale zittingstijd 
wel vol gemaakt.  Voor de PvdA is die 
zittingstijd 12 jaar, jouw  laatste jaren 
waren echt tropenjaren, en we weten 
allemaal dat die dubbel tellen en dan 
kom je zomaar op die 12 jaar. Jij en ik 
zeiden steeds tegen elkaar, we kijken 
niet om, we willen vooruit, maar het 
gebeurde toch steeds dat we 
achterhaald werden door het verleden.  
Waren we net gewend aan de nieuwe 
situatie, wilden we gaan opbouwen, 
was er weer wat: het onvermijdelijke 
vertrek van Abdennour. 
Daar zit je dan in je eentje, opvolgers 
die hun zetel meenemen, gestolen 
zetels noemde jij ze steevast en dat 
was ook zo, maar helaas is gelijk 
hebben niet altijd gelijk krijgen. 
 

 
 
Burgemeester 
Maandag , in de afscheidsraad, heeft 
ook de burgemeester zijn bewondering 
voor je uitgesproken, dat je in je 
eentje, het PvdA geluid zo goed hebt 
laten horen. Sociaal betrokken, lekker 
fel, daar houd ik wel van, dat zei de 
burgemeester overigens niet hoor, dat 
zijn mijn woorden, bracht je onze 
punten naar voren. Vaak met goede 
argumenten, maar je botste steeds 
tegen die muur van collegepartijen 
aan. 
Het argument deed er niet toe, alleen 
de macht van het getal. 
Alle dingen bij elkaar, het alleen in de 
raad zitten, het vaak tegen een muur 
van onwil opbotsen, hebben je 
behoorlijk uitgeput. 
Des te bewonderenswaardiger is het 
dat je het tot de laatste 
raadsvergadering hebt volgehouden. 
De laatste raadsvergadering kon je 
afsluiten met een mooi succes: De 
motie over het weer openstellen van 
buurthuis De Geut werd unaniem 
overgenomen. Het was natuurlijk 

verkiezingstijd, maar daar moeten je 
opvolgers de vinger aan de pols 
houden en er voor te zorgen dat die 
motie wordt uitgevoerd. Daar krijgt 
een mens energie van en dan is politiek 
ook weer leuk. 
Publieke tribune 
Gelukkig had je bijna altijd supporters 
op de publieke tribune, een aantal 
mensen sms-te met je tijdens de 
vergadering om adviezen te geven. 
Mijn aanwezigheid was meer de 
morele ondersteuning, want ik  ben  
niet handig in sms-en. Voordat ik een 
reactie had gegeven was het 
onderwerp al voorbij. 
Ik weet nog goed dat we terug kwamen 
uit Olomouc, ik stuurde een sms-je 
naar Piet de Vrije en Jaap Pilon of ze 
Veenendaal veilig bereikt hadden. Zegt 
Coby van den Heuvel tegen me:  “Hé 
Ali, ben jij een heel boek aan het 
schrijven?” M.a.w. dit duurt wel erg 
lang allemaal. Dat geeft wel aan hoe ik 
digitaal communiceer. Vandaar dat ik 
dat via de mail doe en iedereen daar 
gek van wordt. 
Het was altijd een mooi gezicht als er 
een schorsing was: Marjon al met het 
pakje sigaretten in de hand: eerst even 
roken. Daar buiten op de stoep van het 
gemeentehuis vond dan het gezelligste  
en nuttigste overleg plaats. 
Steunfractie 
Gelukkig had je Albert en Bob die je 
ondersteunden met het 
commissiewerk. De steunfractie die 
veel heeft  gedaan om je te 
ondersteunen, zoals dossiers 
voorbereiden. Maar uiteindelijk moest 
je het in de raad toch zelf doen en dat 
deed je prima.  Daarnaast ging je ook 
met de andere partijen stevig in debat 
als dat nodig was. Het raadswerk is 
intensief, maar als er een goede balans 
is van inspanningen en opbrengsten, 
geeft het energie. Jou heeft het de 
laatste jaren teveel energie gekost, 
hoewel ik elke keer in de raad toch 
weer verrast was over je lekkere felle 
debatten. Iedereen in de raad zal met 
respect over jouw bevlogenheid 
praten. En hoe lastig de signalen uit 
Den Haag ook waren, jij vertaalde het 
beleid naar de echte PvdA idealen voor 
Veenendaal. 
Goede tijden 
Het was niet alleen maar moeilijk, er 
waren goede contacten met Groen 
Links. Politiek, maar ook persoonlijk, 
gezamenlijk het woordvoeren over 
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onderwerpen , maar ook met z’n allen 
nog even de kroeg in. 
Toekomst 
Nu komt er tijd voor veel andere 
dingen: misschien weer zoals ik je in de 
beginperiode heb leren kennen: mooie 
sieraden maken, in de tuin werken en 
nog vaker naar wat jullie toch al 
regelmatig deden: concerten van Bruce 
Springsteen bezoeken en het bezoeken 
van de wedstrijden van Ajax en niet te 
vergeten: wat meer tijd voor Julia, Nina 
en Mats. Ik zeg niet voor Puck , want  
ja,  die gaat nu de raad in. Weet je wat, 
we draaien het om, belde jij na een 
vergadering Puck om naar de kroeg te 
komen voor een borrel, kan hij dat nu 
met jou doen. 
Marjon, ik  wil je namens ons allemaal  
heel erg bedanken voor je inzet voor de 
PvdA en vooral voor het uitdragen van 
onze idealen hier. Binnenkort nemen 
we nog een keer informeel afscheid 
van je. 
Bedankt, we zien elkaar vast nog wel, 
wie weet wat je in de toekomst nog 
kunt betekenen voor de PvdA, maar nu 
eerst maar eens lekker uitrusten. 
Bedankt. 
 
 

 

 
Nieuwe bestuursleden 
 
In januari zijn Wout van de Haar en 
René Middag aspirant-lid van het 
bestuur geworden. In mei hebben ze 
aangegeven definitief een 
bestuursfunctie te willen aanvaarden. 
In de  eerstvolgende ledenvergadering 
zal het bestuur het voorstel aan de 
leden doen om ze als bestuurslid te 
benoemen. Eva van der Schoot heeft 
haar functie in het bestuur neergelegd 
omdat ze schaduwraadslid is 
geworden. We wensen Eva veel 
succes!! 
 
 

 
 

 
Wie is René? 
 

Ik ben René Middag en aspirant 
bestuurslid van onze mooie 
afdeling. Ik ben in 1973 geboren in 
Rhenen en in m’n puberteit 
verhuisd naar de regio Deventer. 
Daar heb ik m’n school afgemaakt 
op MBO-niveau. Begin 2000 ben ik 
weer deze kant opgekomen.  
In 2002 ben ik politiek actief 
geworden bij de afdeling Ede, 
aangezien ik in Bennekom ben gaan 
wonen. Later verhuisde ik naar 
Wageningen en ook daar ben ik 
actief geworden. In die tijd gaf ik les 
op een hondenschool in Rhenen en 
werkte ik in een supermarkt als 
assistent afdelingschef. In die tijd 
heb ik mijn vrouw leren kennen en 
in 2005 zijn we getrouwd. 
Ondertussen heb ik 3 leuke 
kinderen van 8, 5 en 4 jaar. Jullie 
hebben ze vast wel eens gezien met 
campagnevoeren.  
Op dit moment zit ik thuis, zonder 
werk. Dat wil niet zeggen dat ik niks 
om handen heb. Ik ben bezig met 
een studie allround coach. 
Daarnaast ben ik maatschappelijk 
actief. Ik ben secretaris en 
aanspreekpunt voor de 
vouchergroep Like in het JES gebied 
en vrijwillig beheerder bij buurthuis 
de Panorama. Ik ben ook betrokken 
bij het VNV. Ik ben netwerkcoach 
en ik doe individuele bemiddeling 
voor vrijwilligers. Netwerkcoach 
houdt in dat ik met mensen praat 
die, om wat voor reden, in een 
sociaal isolement zitten of geen 
oplossingen hebben voor tijdelijke 
problemen. Samen kijken we naar 
de omgeving en hoe die voor de 
cliënt kan worden ingezet. 
Individuele bemiddeling is een 
project waarbij vrijwilligers extra 
begeleid worden bij het vinden van 
vrijwilligerswerk. 
Buiten mijn vrijwilligersactiviteiten 
om ben ik actief in het huishouden 
vanwege de ziekte van mijn vrouw. 
Samen doen we het huishouden. Ik 
vind het heerlijk om samen met 
mijn kinderen te wandelen. Dan 
neem ik vaak onze beagle mee. Als 
ik alleen ben luister ik graag naar de 
Rolling Stones, Golden Earring of de 

Dijk. Dat moet ik wel doen als ik 
alleen ben, want mijn muzieksmaak 
wordt thuis niet altijd gewaardeerd. 
Heb je nog vragen, stel die dan 
gerust. 
René Middag 
 

 

 

 
 

 
 

Veteranendag 
 

Zaterdag 28 juni was het landelijke 
Veteranendag, een eerbetoon aan de 
prestaties en offers van onze militairen. 
Ook Veenendaal heeft een band met 
militairen. Zo was in mei 1940 het 10

e
 

regiment infanterie hier gelegerd – de 
plaquette aan de kerk op de Markt 
herinnert daaraan. 
Denk ook aan het monument op het 
Stationsplein. Rechts staan de namen 
van negen Veense jongens die 
omkwamen in Nederlands-Indië (1945 
– 1950). Telkens als ik dat monument 
zie, raakt mij dat. Veenendaal was in 
die jaren immers een dorp van zo’n 
6000 inwoners. Dat maakt dat iedere 
Veenendaler een paar van die jongens 
moet hebben gekend. 
Ook nadien werden Veense militairen 
wereldwijd ingezet. Niet allemaal 
konden zij op evenveel belangstelling 
en betrokkenheid rekenen. De PvdA 
vindt dat spijtig, want zij hebben in 
opdracht van de samenleving de 
kastanjes uit het vuur gehaald. De PvdA 
vindt het dan ook essentieel dat er 
aandacht is voor de wensen en 
behoeften van veteranen én hun 
thuisfront. En niet alleen op 28 juni. De 
PvdA juicht het dan ook van harte toe 
dat voorafgaand aan de landelijke 
Veteranendag de gemeente 
Veenendaal de Veense veteranen in 
het zonnetje zet! 
Jan Schoeman 
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ManUnited 
 
PvdA-fractievoorzitter Albert Doelwijt 
heeft schriftelijke vragen gesteld aan 
het college van burgemeester en 
wethouders over de activiteit van 
ManUnited. 
Deze christelijke organisatie heeft 
namelijk op 13 juni een bijeenkomst 
georganiseerd in Sporthal West om 
gezamenlijk de voetbalwedstrijd 
Nederland – Spanje te bekijken. Echter: 
ManUnited stuurde aan op een 
vader/zoon-bijeenkomst waarbij 
vrouwen niet welkom waren. De 
organisatie stelde alleen onder díe 
voorwaarde het benodigde 
grootbeeldscherm ter beschikking. 
Doelwijt noemde deze hele gang van 
zaken “buitengewoon ongewenst”, 
eens te meer omdat het hier ging om 
een openbare locatie. Hij vroeg het 
college dan ook na te gaan of dit 
evenement verboden zou kunnen 
worden. Daarnaast maakte de PvdA 
zich grote zorg over het effect dat alle 
commotie rond dit evenement zou 
hebben op het imago van Veenendaal 
in de rest van Nederland. “Alle energie 
en geld dat wordt gestoken in de 
promotie van Veenendaal is in één klap 
teniet gedaan door zo’n verwerpelijk 
initiatief”, aldus PvdA-voorman 
Doelwijt. 
 
 

 
 

Afgevaardigde in 

jongerenraad 
 
Lars van Unen heeft zich in een vorige 
nieuwsbrief al voorgesteld en ook 
vermeld dat hij bereid was om namens 
de Partij van de Arbeid  plaats te 
nemen in de jongerenraad van 
Veenendaal. Lars is meteen gekozen 
tot penningmeester van deze raad. 
Voor een volgende nieuwsbrief zullen 
we Lars vragen wat meer te vertellen 
over  de jongerenraad. Met name over 
de onderwerpen die daar behandeld 

worden. 
Lars, veel succes! 
 
 

 
 

Aan het werk! 
 
De PvdA verloor bij de 
gemeenteraadsverkiezingen op 19 
maart jongstleden voor de tweede keer 
op rij. Na het verlies in 2010 (van zes 
naar drie zetels) verloren wij dit jaar 
één zetel waardoor we nu met twee 
zetels in de gemeenteraad zijn 
vertegenwoordigd. Het verlies is hard 
aangekomen. In vergelijking met 2010 
zijn we meer dan 50% van de stemmen 
kwijtgeraakt. Het verlies was 6%: van 
10,4% in 2010 naar 4,4% nu. De PvdA is 
daarmee nu de negende partij in de 
raad. 
Desondanks is de fractie voortvarend 
en zelfverzekerd begonnen aan haar 
nieuwe termijn van vier jaar. Als 
bekend hebben we in de formatie geen 
rol van betekenis gespeeld. Na het 
mislukken van de eerste 
formatiepoging heeft de CU de SP en 
de PvdA benaderd om de mogelijkheid 
van een coalitie met de SGP te 
verkennen. Deze verkenning heeft 
geen positief resultaat opgeleverd. De 
daarop volgende onderhandelingen 
leverde een college op van 
SGP/D66/VVD/ProVeenendaal en het 
CDA met maar liefst vijf wethouders. 
De PvdA heeft zich met het oog op de 
meerkosten fel verzet tegen deze vijfde 
wethouder. Het raadsprogramma van 
dit college kon evenmin onze 
goedkeuring krijgen. Het was weinig 
concreet en waar het wél concreet 
werd (minimabeleid), was het in strijd 
met ons eigen programma. 
De rol die we als kleine oppositiepartij 
nu gaan vervullen, biedt ook kansen. 
Die zijn er op het gebied van zorg, werk 
en armoedebestrijding. Door actief de 
samenleving in te gaan en ons niet te 
laten leiden door de “politieke agenda 
van het college” zullen we erachter 
moeten komen wat er werkelijk leeft in 
de buurten. De gemeente krijgt de 
komende jaren meer taken uit te 
voeren op het gebied van jeugd, zorg 
en werk. Hier zal de PvdA het contact 
met inwoners en instellingen moeten 
leggen om zo te ontdekken wat er in 

onze gemeente leeft om deze 
informatie vervolgens om te zetten in 
actie binnen de gemeenteraad en in de 
richting van het college. De PvdA zal 
actief op zoek moeten gaan naar wie 
onze kiezers zijn. Hoe ziet onze 
achterban er momenteel uit? Wij gaan 
als fractie daarom ook het contact met 
instellingen, buurt- en wijkverenigingen 
verder activeren. Maar dit kunnen we 
niet alleen. Wij zullen vaak via het 
bestuur een beroep op onze leden 
doen om samen met ons de straat op 
te gaan. Via werkbezoeken moeten wij 
er achter komen wat er echt leeft bij de 
zorgprofessionals, werkgevers (die veel 
doen met Wajongers en SW’ers), 
ouderen en jongeren. 
De speerpunten: zorg, werk, 
armoedebestrijding en cultuur zijn de 
leidraad voor ons werk in de 
gemeenteraad. Samen met de 
schaduwraadsleden en de steunfractie 
zal de fractie de komende vier jaar hard 
werken om de kansen te benutten om 
toch nog een sociaal en eerlijk beleid in 
Veenendaal voor elkaar te krijgen! 
Albert Doelwijt 
Fractievoorzitter 
 

 
 

Vragen aan fractieleden 

of ombudsteam? 
 
Als u ergens mee zit wat de 

gemeentepolitiek aangaat?  Vragen over 

het beleid of misschien wel tips? U kunt 

terecht op de onderstaande 

mailadressen: 

Albert Doelwijt (fractievoorzitter): 

albert.doelwijt@veenendaal.nl 

Puck van Aart: 

puck.van.aart@veenendaal.nl  

Bob Kappen (fractiesecretaris): 

bob.kappen@veenendaal.nl  

Jan Schoeman: 

jan.schoeman@veenendaal.nl  

Eva van der Schoot: 

eva.van.der.schoot@veenendaal.nl  

Hans van de Braak: 

hansvdbraak@gmail.com  

 

Het ombudsteam 

Jos Schilte en Willem Lenderink 

vormen in onze afdeling het 

ombudsteam. 

Loopt u ergens tegenaan waar u zelf 

niet uitkomt of waarover u advies nodig 

hebt? 

Neem contact op met Jos of Willem: 

 

 

http://www.pvda.nl/
mailto:albert.doelwijt@veenendaal.nl
mailto:puck.van.aart@veenendaal.nl
mailto:bob.kappen@veenendaal.nl
mailto:jan.schoeman@veenendaal.nl
mailto:eva.van.der.schoot@veenendaal.nl
mailto:hansvdbraak@gmail.com
mailto:jos.schilte@ziggo.nl
mailto:wp.lenderink@gmail.com

