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Van de voorzitter 
 
Op 18 maart zijn er verkiezingen 
voor de Provinciale Staten. Daar 
wordt met spanning naar 
uitgekeken omdat dan tegelijkertijd 
wordt gestemd voor de Eerste 
Kamer. De regeringspartijen PvdA 
en VVD hebben nu al de steun nodig 
van de zogenaamde constructieve 

oppositie in de Eerste Kamer, dit zal 
waarschijnlijk nog in sterkere mate 
het geval zijn na de verkiezingen. 
Deze verkiezingen zullen dan ook 
een peiling zijn voor het landelijke 
beleid.  
 

 
 
De peilingen voor de Partij van de 
Arbeid zijn niet best, men kan nog 
onvoldoende laten zien wat de PvdA 
in de regering heeft bereikt. Er zijn 
goed dingen aan te geven: het 
aanpakken van de topsalarissen in 
de (semi) publieke sector, het 
vergroten van de buffers van de 
banken, de wijkverpleegkundige 
terug in de wijken, betere rechten 
voor flexwerkers, 100 miljoen extra 
voor de schuldhulpverlening, 10% 
meer voor alleenstaande ouders 
enz., enz.  
 
Maar er zijn  ook zaken waar veel 
mensen grote moeite mee hebben: 
mensen met de lage inkomens gaan 
er veel minder op vooruit dan de 
hogere inkomens, dit wordt later 
wel verrekend, maar toch. De 

huishoudelijke zorg wordt minder. 
Meestal worden in de media ook 
alleen de zaken vermeld die niet 
goed gaan. De Partij van de Arbeid 
heeft, denk ik, meer tijd nodig om te 
laten zien waar ze voor staat en wat 
er wel bereikt is. Belangrijk blijft dat 
de Partij van de Arbeid naar haar 
uitgangspunten blijft handelen: 
opkomen voor de mensen met lage 
inkomens en ook voor anderen die 
een steuntje in de rug nodig 
hebben. 
 
We gaan ervoor. Op 13, 14 en 17 
maart zullen we met de kiezers van 
Veenendaal  in gesprek gaan. 
We rekenen er op dat u ons komt 
helpen. 
Ali Groebe, Voorzitter 

 

 
 

Fractieverslag 
 
De economische crisis die in 2008 
begon is nog volop aanwezig. 
Ondanks de vele lichtpuntjes: lage 
inflatie, lage rente, geringe afname 
van de werkloosheid en een geringe 
economische groei. Veel 
huishoudens hebben financiële 
problemen. Dagelijks verliezen velen 
hun baan, ook in Veenendaal.  
 
Door de decentralisaties in de 
langdurige zorg, jeugdzorg en de 
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participatiewet, hebben ook veel 
mensen geen werk meer. Daarom 
zijn voor de fractie van PvdA 
armoedebestrijding, 
werkgelegenheid, zorg en cultuur 
speerpunten van beleid. 
In de gemeenteraad hebben wij ons 
sterk gemaakt voor het verhogen 
van de zgn. geld –terug –regeling 
van 110% naar 120% van het 
minimumloon. Deze regeling houdt 
in dat mensen met een 
minimuminkomen eenmalig geld 
terug krijgen voor deelname aan 
culturele, maatschappelijke of 
sportieve voorzieningen.  
Jammer genoeg is dit voorstel, dat 
steun had van CU, GL en SP, door de 
meerderheid van de raad 
verworpen.  
 

 
 
De komende maand wordt de 
Woonvisie 2014 -2019 in de 
gemeenteraad behandeld. Ook hier 
gaan wij de problematiek van 
huishoudens die in armoede leven 
aan de orde stellen, vooral die van 
de eenoudergezinnen met kinderen. 
Uit onderzoek uitgevoerd in 
opdracht van de huurdersvereniging 
van Patrimonium is naar voren 
gekomen dat circa één derde van de 
huurders in een sociale huurwoning 
met armoede te maken heeft. 
 

 
 

De decentralisaties in de zorg 
hebben verstrekkende gevolgen 
voor veel mensen. Er is veel 
onzekerheid over het wel of niet 
krijgen of voortzetten van hulp. De 
fractie heeft vorig jaar aandacht 
gevraagd voor een goede informatie 
over deze veranderingen. Verder 
hebben wij ook gepleit voor een 
ombudsman, waar iedereen met zijn 
klachten en vragen naar toe kan. Wij 
hebben dan ook een voorstel van 
D66 in de gemeenteraad gesteund 
om een sociale ombudsman aan te 
stellen in Veenendaal. Jammer 
genoeg is ook dit voorstel door de 
meerderheid verworpen. 
 
Wij zullen meer dan ooit ons eigen 
ombudsteam moeten inzetten om 
inwoners te hulp te schieten, 
wanneer zij “verdwalen” in de 
bureaucratie van regelgeving en 
slechte communicatie en informatie. 
Wij zullen samen met bestuur meer 
bekendheid geven aan ons 
ombudsteam. 
 
De inzet van de fractie is en blijft om 
zich in te zetten voor een Sterk en 
Sociaal Veenendaal. 
 

 
 
Tenslotte. Op 18 maart a.s. zijn er 
Provinciale Staten verkiezingen. Het 
zijn deze keer meer dan ooit 
belangrijke verkiezingen. De 
peilingen zijn niet gunstig voor de 
PvdA, daarom wil u allen oproepen 
om te gaan stemmen. Elke stem telt. 
Bent u niet de gelegenheid om te 
gaan stemmen, geeft het door aan 
het bestuur, zij kunnen u daarbij 
helpen of geef een volmacht af. Laat 
uw stem niet verloren gaan. Meer 
dan ooit heeft de PvdA uw stem 
nodig. 

Albert Doelwijt, fractievoorzitter 
 

 
 

Jongeren in het Franse 
Gat 
 
Dinsdag 20 januari hield de 
bewonerscommissie een 
vergadering over de jongeren in het 
Franse Gat. De PvdA was daarbij ook 
uitgenodigd en Bob, Lars en ik 
waren hierbij aanwezig. Ook had de 
bewonerscommissie een paar 
jongeren uit de wijk uitgenodigd. 
Samen hebben we over het nieuwe 
buurthuis gesproken. Plein Zuid (de 
oude Peutergeut) wordt steeds 
enthousiaster ontvangen in de wijk, 
de aanloop neemt toe.  
 

 
 
Echter missen de jongeren nog een 
eigen plek binnen deze wijk. Met de 
buurtbewoners is de afspraak 
gemaakt dat in het nieuwe 
buurthuis geen jongerenactiviteiten 
worden georganiseerd. Er is op dit 
moment ook geen andere locatie 
beschikbaar. Dit betekent dat de 
jongeren nu op straat staan. Samen 
hebben we een plan van aanpak 
gemaakt. Wij zijn ontzettend blij dat 
we deze signalen nu direct vanuit de 
buurt kunnen oppakken. 
Eva van der Schoot 
 

 
 

Impressie van het 
congres op 17 en 18 
januari 2015 
 
Allereerst stonden alle sprekers stil 
bij de gebeurtenissen in Parijs van 
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de afgelopen jaar. Melkert moest de 
3% norm verdedigen. Vanuit Utrecht 
was er een motie ingediend om 
deze norm niet leidend te laten zijn, 
maar de werkgelegenheid. De motie 
haalde het niet. De tekst bleef 
ongewijzigd. 
 
Er werd ook een motie ingediend 
om 250 extra vluchtelingen op te 
nemen. Het partijbestuur wilde de 
motie overnemen als het getal 250 
eruit gehaald werd. Dit is gebeurd. 
Dus hoeveel extra vluchtelingen 
mogen er nu komen? 2 of 1000? 
Er werd met spanning uitgekeken 
naar de discussie over de vrije 
artsenkeuze. Deze motie haalde het 
niet, zoals we allemaal hebben 
kunnen lezen. 
 
De kandidatenlijst voor de Eerste 
Kamer is ook vastgesteld. Ruud 
Koole had zich als tegenkandidaat 
op plaats vier aangemeld. Hij haalde 
het niet, ook niet op plaats vijf of 
zes. De lijst is met Marleen Barth als 
lijsttrekker ongewijzigd 
aangenomen. 
Diederik Samsom sloot af met 
resultaten die wel bereikt zijn. Dat 
zal de boodschap zijn voor de 
campagne. 
Pierre Polderman 
 
 

 
 

 

Max van der Stoel 
Foundation 
 
Korte impressie van de workshop 
van de Max van der Stoel 
foundation op 17 januari 2015.  
In gesprek met Frans Timmermans 
en Bert Koenders. 
Uiteraard kwamen alle problemen 
op het gebied van het 
buitenlandbeleid voorbij: Oekraïne/ 
Rusland, maar ook Syrië, met alle 
gevolgen daarvan, Israël/ Palestina, 
Midden-Oosten. Koenen vertelde 

goed samen te werken met Lilian 
Ploumen. 
 
Frans Timmermans vertelde over 
zijn nieuwe functie binnen de EU. Hij 
vindt het een uitdaging, maar niet 
gemakkelijk, mede door de crisis. 
 
Zorgelijk zijn de signalen dat 
mensen uit de Joodse gemeente 
Europa zouden willen verlaten door 
de recente gebeurtenissen. De 
veiligheid kan verbeteren door 
inzicht in waarom de jeugd 
radicaliseert. Werkloosheid  
terugdringen zal zeker helpen. 
Rosemary Polderman 
 

 
 

Verkiezingen Waterschap 
 
Jan Langelaar kandidaat voor het 
waterschap Vallei en Veluwe. 
 
Op 18 maart zijn er verkiezingen 
voor de Provinciale Staten, 
belangrijk, omdat dan ook, indirect 
de leden van de Eerste Kamer 
worden gekozen. Tegelijkertijd 
wordt ook het algemeen bestuur 
van de waterschappen gekozen.  
 

 
 
Waterschappen zijn 
verantwoordelijk voor waterbeheer, 
veilige dijken en duurzamer werken. 
Een goede waterstand is voor 
iedereen belangrijk. Natuur en 
landbouw mogen niet te veel, maar 
ook niet te weinig water gebruiken. 
Dat levert steeds nieuwe vragen op 
voor het peilbeheer. 
 
De PvdA binnen de waterschappen 
is van mening dat ook de 

kwijtscheldingsregelingen voor de 
laagste inkomens in stand moeten 
blijven. 
De PvdA in het waterschap. Jan 
Langelaar, nummer 9 op de lijst voor 
de PvdA! 
 

 
Jan Langelaar 
 

 
 

Statenverkiezingen 
 
Waar ga ik over schrijven na zo’n 
lange vakantieperiode? Een 
politieke periode van redelijke rust. 
Op het afgelopen congres van onze 
partij vond de aftrap plaats voor de 
komende statenverkiezingen. Deze 
verkiezingen beloven spannend te 
worden en misschien wel 
spannender dan ooit. Niet omdat de 
Provinciale Staten zo spannend zijn, 
maar vooral omdat zij een nieuwe 
Eerste Kamer zullen kiezen. Een 
nieuwe politieke werkelijkheid voor 
de regering waar onze partij 
onderdeel van is.  
 

 
 
De komende weken zullen de 
Nederlandse straten, markten en 
pleinen weer rood kleuren. 
Duizenden rozen zullen er worden 
uitgedeeld. Honderden gesprekken 
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zullen er worden gevoerd met 
kiezers. Ook wij als Veense PvdA’ers 
zullen de straat rood kleuren. 
Makkelijk zal het allemaal niet 
worden, wij verkeren in zwaar weer, 
maar wij moeten ons best blijven 
doen. Veenendaal, de provincie 
Utrecht en Nederland zijn namelijk 
nog lang niet sterk en sociaal 
genoeg!!! 
Bob Kappen 
 
 

 
 

 
Ouderen in de kou 
 
Afgelopen december heeft de 
gemeenteraad in Veenendaal het 
minimabeleid vastgesteld. Eén van 
de pijnlijkste maatregelen daarin is 
dat de categoriale regeling voor 
ouderen in zijn geheel is afgeschaft. 
Het argument hiervoor was dat zo’n 
regeling van rijkswege niet meer 
mag. In veel gemeentes is dit echter 
omzeild, waardoor deze mensen, 
ouderen met alleen AOW of een 
klein aanvullend pensioentje, toch 
iets extra’s krijgen.  
 

 
 
Zo niet in Veenendaal. De PvdA 
heeft zich in de raad hard gemaakt 
voor deze mensen en voorgesteld 
de norm voor de zogeheten “geld 
terug regeling” (een regeling waarbij 
mensen met een minimuminkomen 
éénmalig  geld terug krijgen voor 
deelname aan culturele, 
maatschappelijke of sportieve 
voorzieningen) te verhogen van 110 
naar 120% van het 
minimuminkomen.  
 

Op deze manier zouden ruim 1000 
huishoudens méér van deze regeling 
gebruik kunnen maken, waarvan het 
overgrote deel (550 huishoudens) 
uit ouderen bestaat. De middelen 
hiervoor waren ruimschoots 
aanwezig omdat de door het college 
voorgestelde plannen minder 
kosten dan het beschikbare budget.  
 
Toch waren de meeste andere (lees 
de partijen in het college) doof voor 
de argumenten van de PvdA en 
lieten zij de ouderen in Veenendaal 
in de kou staan. Opvallend was 
daarbij dat het belangrijkste 
tegenargument was dat ze bang zijn 
dat hun college geen grip heeft op 
de financiën en dit soort “open 
einde” regelingen zomaar uit de 
hand zouden kunnen lopen. 
Puck van Aart 
 

 
 

Rattenoverlast in het 
Franse Gat 
 
De Veenendaalse afdeling van de 
PvdA streeft naar een hecht contact 
met de Veense bevolking. Mede 
daarom sprak de PvdA-raadsfractie 
op 5 januari jongstleden met de 
bewonerscommissie van het Franse 
Gat. 
 

 
 
Tijdens dat gesprek kwamen veel 
positieve zaken naar voren, 
bijvoorbeeld waar het gaat om het 
functioneren van het nieuwe 
wijkcentrum Plein Zuid. Ook de 
aanpak door de commissie van 
bepaalde vormen van overlast in de 
wijk –denk aan hondenpoep- is 
succesvol. 

 

 
 
Er blijkt echter in Veenendaal-Zuid 
ook sprake te zijn van serieuze en 
hardnekkige problemen, zoals 
woninginbraak. Een andere zorg is 
de toenemende overlast die 
bewoners ondervinden van ratten 
die, als bekend, een serieus 
gezondheidsrisico vormen en die 
daarnaast door vooral kinderen als 
bedreigend worden ervaren. 
 
De Veense PvdA deelt deze zorg en 
fractievoorzitter Albert Doelwijt 
heeft hierover schriftelijke vragen 
gesteld aan het college van 
burgemeester en wethouders. Zo 
wil Doelwijt weten wat de 
gemeente tot op heden heeft 
gedaan om de rattenoverlast in Zuid 
in kaart te brengen en te bestrijden, 
en op welke manier er met de 
burgers wordt gecommuniceerd om 
verdere onrust te voorkomen. 
De PvdA zal in samenspraak met de 
bewonerscommissie nauwkeurig 
blijven volgen wat de gemeente 
concreet doet om deze bezorgdheid 
in het Franse Gat weg te nemen. 
Jan Schoeman 
 

 
 

Politiek “van waarde” 
 
Bijeenkomst over een politiek ‘van 
waarde’, met Statenlid Pauline van 
Viegen 
 
Op maandag 16 februari 
organiseert de Partij van de Arbeid 
in Veenendaal een bijeenkomst over 
het terugbrengen van waarden in de 
politiek. Te gast zijn Femke van 
Drooge, mede-auteur van het 
rapport Politiek Van Waarde, en 

http://www.pvda.nl/
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Pauline van Viegen, Utrechts 
Statenlid en nr. 2 voor de 
Provinciale Statenverkiezingen van 
18 maart. Iedereen – lid of geen lid 
– is van harte welkom vanaf 20:00 
uur in Activiteitencentrum de 
Duivenwal.  
 

 
Pauline van Viegen 
 
In het project ‘Van Waarde’ zijn er 
vier basiswaarden voor de PvdA 
geformuleerd, namelijk 
‘bestaanszekerheid’, ‘goed werk’, 
‘verheffing’ en ‘binding’. Hoe geef je 
die thema’s handen en voeten, hoe 
maak je deze concreet in de lokale 
politiek, en hoe zorg je ervoor dat 
de politiek dichterbij de burger komt 
te staan? Femke van Drooge is 
raadslid in Haarlem en mede-auteur 
van het rapport en de resolutie 
Politiek Van Waarde. Met haar 
bespreken we de concrete ideeën 
van de PvdA om de afstand tussen 
de politiek en de samenleving te 
verkleinen.  
 
 
Met Pauline van Viegen, Statenlid 
en kandidaat nr. 2 voor de 
aankomende verkiezingen, 
bespreken we de rol van 
volksvertegenwoordigers. Pauline 
heeft zich de afgelopen jaren sterk 
ingezet voor de Jeugdzorg in de 
provincie. Zij merkt dat politici vaak 
te ver van hun kiezers af staan. “De 
afstand tussen de kiezers en hun 
vertegenwoordigers op het 

provinciehuis is ontzettend groot. 
Dat veranderen we ook niet zomaar.  
 

 
Femke van Drooge 
 
Maar wat je wel kunt doen als 
volksvertegenwoordiger is ervoor 
zorgen dat mensen je weten te 
vinden. Ik sprak met veel mensen 
over hun zorgen om hun kinderen, 
dat is soms moeilijk, want je bent 
eigenlijk altijd bang dat je mensen 
niet voldoende kunt helpen. Maar 
mijn ervaring is juist dat je, door 
veel te luisteren naar mensen, niet 
alleen voor die mensen iets kunt 
betekenen, maar de hele jeugdzorg 
een beetje beter kunt maken. 
Mensen dragen daar heel graag aan 
bij.” 
 
Pauline wil er ook in de toekomst 
voor zorgen dat mensen betrokken 
zijn bij wat er in provinciale staten 
besloten wordt. “Ik ben er van 
overtuigd dat het ook zo hoort. Ik 
kan de inwoners van de provincie 
het beste vertegenwoordigen als ze 
mij vertellen wat ze belangrijk 
vinden, waar ze tegenaan lopen. Op 
die manier zorgen we voor meer 
banen, goed bereikbare steden en 
dorpen en beter toegankelijke 
natuur.” 
 
De bijeenkomst van de PvdA 
Veenendaal vindt plaats op 
maandag 16 februari vanaf 20:00 
uur in Activiteitencentrum De 

Duivenwal. PvdA-leden en 
geïnteresseerden zijn van harte 
welkom om mee te praten over 
deze onderwerpen.  
 

 
 

Jaarvergadering 
 
Noteer alvast in uw agenda! 
Op 26 maart is onze 
jaarvergadering.  
Uiteraard ontvangt u ruim voor deze 
vergadering de stukken en de plaats 
waar deze vergadering wordt 
gehouden. We kunnen dan 
napraten over de verkiezingsuitslag 
van 18 maart. 
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