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Van de voorzitter 
 
Mijn laatste stukje als voorzitter van 
onze afdeling. In maart treed ik af als 
voorzitter, het wordt tijd dat iemand 
het stokje overneemt. Ik ben 
begonnen in een lastige tijd, een 
scheuring in onze afdeling, maar de 
afdeling is nu in een rustig vaarwater 

beland. De afdeling is stabiel, net als 
het ledental. 
Tijdens de gewestvergadering 
hoorden we dat Veenendaal, samen 
met Woudenberg, de enige 
afdelingen in het gewest Utrecht zijn 
met een positief ledenaantal over 
2015. 
Landelijk heeft de Partij van de 
Arbeid het moeilijk, in de peiling 
staan ze onverminderd laag, maar de 
sociaaldemocratie blijft voor mij de 
moeite waard om voor te knokken. 
Er is genoeg te doen, in de fractie, in 
de afdeling. 
Natuurlijk zal ik me blijven inzetten 
voor de PvdA in Veenendaal, maar 
wel iets minder op de voorgrond dan 
tot nu toe. 
 
Ali Groebe, voorzitter 

 

 
 

Discussie met Paul 
Scheffer in het Spectrum 
 
Ditmaal was migratie-expert Paul 
Scheffer te gast voor het Debat op 
het plein. Paul Scheffer is hoogleraar 
Europese studies en baarde in 2000 
opzien met zijn essay: “Het 
multiculturele drama”. Dit essay 
gaat over het falen van de integratie 
van de nieuwkomers. Op dit 
moment geeft hij veel lezingen over 
het vluchtelingenvraagstuk. Hij doet 

dit van het dorp Oranje tot 
München, in Straatsburg en... in 
Veenendaal. 
 

 
 
Paul Scheffer hield een zeer 
genuanceerde en waardevolle lezing 
over de grote vluchtelingenstromen. 
Een aantal punten uit zijn verhaal: 
Veel mensen vluchten niet uit 
onveiligheid, maar uit 
uitzichtloosheid. 
Op langere termijn moeten we 
kijken wat Europa wel of niet 
aankan. 
Hijzelf laat zich niet dwingen tussen 
de uitersten: grenzen dicht of 
grenzen helemaal open, beiden zijn 
naïeve standpunten. Het gaat om de 
vraag: hoe geven we op een 
duurzame manier onze morele 
betrokkenheid bij dit 
vluchtelingendrama vorm. 
Zijn standpunten in het debat:  
1. Hij pleit voor meer opvang in 

de regio, maar wel goede 
duurzame opvang. 

2. Een quotum van de 
hoeveelheid vluchtelingen die 
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jaarlijks door Europa worden 
aangenomen, waarbij we ons 
moeten realiseren dat een 
aantal landen weinig zal willen 
doen en dat je het aantal 
vluchtelingen op korte termijn 
met 3 moet vermenigvuldigen 
i.v.m. gezinshereniging en 
gezinsvorming. Voorbeeld: in 
de 60’er en 70’er jaren zijn er 
70.000 arbeidsmigranten naar 
Nederland gekomen. Nu 40 
jaar later zijn dit 750.000 
mensen met een niet 
Nederlandse afkomst. 

3. Een betere bewaking van de 
Europese grenzen om de 
illegale immigratiestromen 
tegen te gaan. Het wordt 
anders onhoudbaar en 
onbeheersbaar. 

 
Op mijn vraag wat hij vond van het 
plan Samsom antwoordde hij: “Dit is 
in elk geval een denkrichting, 
weliswaar met veel haken en ogen, 
maar het is jammer dat het meteen 
aan alle kanten wordt beschoten” 
Het was een prima avond met veel 
stof tot nadenken. 
 
Ali Groebe 
 

 
 
 

PvdA wil financiële 
aanpassing afvalbeleid 
 
Op 1 januari is de gemeente 
Veenendaal gestart met een nieuwe 
manier van gescheiden 
afvalinzameling. De praktijk laat 
ondertussen zien dat dat in grote 
lijnen succesvol verloopt. Echter, bij 
de hoogbouw verloopt de 
afvalinzameling voor het scheiden 
van afval nog niet helemaal naar 
wens. Eén van de oorzaken is dat er 
bij veel hoogbouw geen 
keuzemogelijkheid is voor het 
aanbieden van 30 liter of 60 liter 
afval bij de (ondergrondse) 
brengcontainer. Het gevolg daarvan 

is dat bewoners, los van de vraag 
hoeveel afval ze aanbieden, altijd het 
hoge 60 liter tarief betalen. 
 
De PvdA vindt dit onredelijk, 
onwenselijk en onrechtvaardig. Er is 
nu een proef gestart met het 
plaatsen van zogenoemde 
containerverkleiners speciaal gericht 
op het aanbieden van 30 liter zakken 
afval. De PvdA vindt het vervolgens 
redelijk, wenselijk en rechtvaardig 
dat voor álle hoogbouwbewoners 
die vooralsnog geen keuze hebben 
voor zo’n 30 liter aanbieding 
gedurende de proefperiode ook het 
lage tarief voor de storting van 30 
liter zal gelden.  
 

 
 
Daarom heeft PvdA-fractievoorzitter 
Albert Doelwijt tijdens de 
raadsvergadering van 28 januari een 
motie ingediend waarin hij het 
college vraagt om met ingang van 1 
maart 2016 gedurende deze 
proefperiode de aanbieding van 
afval bij een brengcontainer met een 
vaste maat van 60 liter financieel te 
gaan verwerken als een 30 liter 
storting. 

 

 
 

 

Geen verdere 
bezuinigingen op cultuur 
 

De PvdA hecht grote waarde aan 
cultuur. Cultuur inspireert, verbindt 
en zet aan tot nadenken, het zorgt 
voor ontspanning, ondersteunt leren 
en creativiteit en levert een bijdrage 
aan de economie. Met gerichte steun 
van de gemeente moet een breed en 
voor iedereen toegankelijk aanbod 
van cultuur gestimuleerd worden. 
Uit het visiedocument “Cultuur in 
Veenendaal” zoals dat nu voor ligt, 
blijkt dat de cultuursector in 
Veenendaal onder grote druk staat. 
De personeelslasten zijn laag en de 
huidige subsidie gaat op aan mooie, 
maar dure gebouwen. Verder 
bezuinigen leidt daarom 
automatisch tot verschraling van het 
aanbod en daarmee komen 
bovenstaande waarden in gevaar. Bij 
de evaluatie van de Cultuurnota in 
het voorjaar zal de PvdA zich inzetten 
om de bezuinigingstaakstelling voor 
cultuur in 2017 te heroverwegen. 
Het beschikbare geld moet namelijk 
minder naar mooie gebouwen en 
meer naar een breder en voor 
iedereen toegankelijk 
cultuuraanbod. 
 
Puck van Aart 
Raadslid 

 

 
 

PvdA blij met 
innovatiefonds 

 
Vanaf 1 januari 2016 kunnen 
ondernemers en culturele 
instellingen in Veenendaal gebruik 
maken van het zogeheten 
Innovatiefonds. Dit fonds is ingesteld 
door de gemeente Veenendaal. Het 
fonds helpt ondernemers en 
culturele instellingen om innovatieve 
projecten op te starten die bijdragen 
aan de cultuur en de economie van 
Veenendaal. Ondernemers en 
culturele instellingen kunnen 
maximaal de helft van het 
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investeringsbedrag, tot een 
maximum van € 30.000, vanuit het 
Innovatiefonds lenen. Door deze 
lening worden financiële 
belemmeringen verkleind en hebben 
kleine projecten een grotere 
slagingskans. Het geleende bedrag 
wordt op een later moment 
terugbetaald door de 
initiatiefnemers, waarna dat geld 
weer ten goede kan komen aan een 
nieuw idee of project. 
 
De PvdA Veenendaal juicht de 
instelling van dit fonds van harte toe, 
te meer omdat hierdoor de 
wisselwerking tussen economie en 
cultuur wordt versterkt. “Beide 
thema’s zijn immers speerpunten in 
ons politieke denken”, zo stelt PvdA-
fractievoorzitter Albert Doelwijt. 
 
Doelwijt toont zich extra verheugd 
omdat in de definitieve omschrijving 
van het fonds twee aanvullende 
voorstellen van de PvdA, daarin 
gesteund door onder meer de SGP, 
zijn opgenomen. “Ten eerste is in 
plaats van een vast rentepercentage 
de te betalen rente nu gekoppeld 
aan de zogenoemde EURIBOR-rente 
waardoor ontwikkelingen in de 
financiële wereld veel preciezer 
worden gevolgd. In de tweede plaats 
wilden we per jaar twee 
inschrijfmomenten. Daarmee 
voorkom je dat het fonds bij veel 
belangstelling al vroeg in het jaar 
leeg is waardoor je prachtige 
plannen die daarna worden 
ingediend niet meer kunt honoreren. 
Die zouden dan een jaar moeten 
wachten en dat kan nu worden 
voorkomen”, aldus een tevreden 
Albert Doelwijt. 

 

 
 

Lokaal Educatieve 
Agenda 
 
Veenendaal werkt aan een nieuwe 
Lokaal Educatieve Agenda (LEA). De 
LEA is een overlegvorm tussen 

gemeenten en het onderwijs om tot 
afspraken te komen over het 
onderwijs- en jeugdbeleid. Voor de 
PvdA is de LEA een belangrijk 
instrument om achterstanden in het 
onderwijs te voorkomen, c.q. weg te 
werken. 
 
De LEA kent wettelijk verplichte 
taken op gebieden als 
(taal)achterstanden en 
onderwijshuisvesting. De PvdA vindt 
dat inhoudelijk te mager en is blij dat 
de gemeente ook aandacht wil 
besteden aan bijvoorbeeld 
veiligheid, de aansluiting op de 
arbeidsmarkt en vroegtijdige 
schoolverlaters. Daarnaast wil de 
PvdA ouders betrekken bij de 
totstandkoming van de LEA. 
 
Goed onderwijs ligt aan de basis van 
ontwikkeling, burgerschap en 
emancipatie. Daarnaast biedt een 
diploma de grootste kans op werk. 
De PvdA vindt het daarom van 
belang dat iedereen het allerbeste 
onderwijs krijgt om vervolgens het 
allerbeste uit zichzelf te kunnen 
halen. Een volwaardige LEA is daarbij 
onmisbaar! 
 
Eva van der Schoot 
Commissielid 

 

 
 

Kloppend hart 
 
Het centrum van Veenendaal is het 
kloppend hart van onze gemeente 
waar zo’n 4000 mensen werken. Het 
gaat echter niet heel goed met ons 
centrum. Leegstaande winkels en 
bouwplannen die niet of met 
vertraging worden uitgevoerd, zijn 
daarvan maar twee voorbeelden. 
Het is daarom tijd voor gerichte actie 
waarbij onorthodoxe maatregelen 
niet mogen worden geschuwd. 
Voorwaarde daarbij is dat het 
winkelen weer een beleving wordt, 
bijvoorbeeld door meer sfeer, 

aankleding en meer culturele 
activiteiten. Belangrijk is om bij de 
plannen en de overkoepelende visie 
daarachter álle belanghebbenden na 
te laten denken over wat we met 
Veenendaal en ons centrum willen.  
 

 
 
De PvdA pleit dan ook voor zo’n 
aanpak, waarbij we voor een 
visionair en gedegen plan ook geld 
over hebben. 
Het is de PvdA namelijk wel wat 
waard als dat winkelhart op een 
gezonde manier blijft kloppen. Ten 
behoeve van die 4000 mensen die er 
werken én ten behoeve van de rest 
van Veenendaal! 
 
Jan Schoeman 
Schaduwraadslid 
 

 
 

Voor in uw agenda 
 
Op woensdag 16 maart wordt de 
jaarvergadering van onze afdeling 
gehouden. De informatie over de 
locatie en de stukken voor de 
vergadering worden u nog 
nagestuurd. 
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Nobody deserves to live 
this way! 
 
Solidariteit is een belangrijke 
kernwaarde in het gedachtegoed 
van onze partij. Samen met het 
recht op een fatsoenlijk en 
waardig bestaan voor iedereen.  
 
Op dit moment zijn 
honderdduizenden mensen in de 
wereld op de vlucht. Op de vlucht 
voor oorlog, voor willekeurig 
geweld. Zij vluchten, in veel 
gevallen samen met hun jonge 
kinderen, vaak ook helemaal 
alleen, in de hoop ergens anders in 
de wereld veiligheid en vrede te 
kunnen vinden.  
 

 
 
Veel van hen komen terecht in 
illegale kampen, waar ze nog 
steeds dagelijks te maken hebben 
met angst, uitzichtloosheid, 
armoede en onwaardigheid. 
Ik ben een paar dagen in Calais 
geweest, om te helpen in het 
vluchtelingenkamp dat treffend de 
Jungle wordt genoemd.  
 
Ongelooflijk dat zo dichtbij ons 
land zo'n gigantische wanhoop 
kan bestaan.  
 
We hebben spullen, kleding, 
dekens, eten, meegenomen vanuit 
Nederland. We hebben ter plekke 
dingen gekocht waar veel behoefte 
aan was, zoals zout en vers fruit. 

We hebben gewerkt in de loods 
die door Engelse vrijwilligers is 
gehuurd om alle spullen die zo 
ruimhartig gegeven worden te 
sorteren, waar de 
voedselpakketten voor de mensen 
in het kamp gemaakt worden en 
waar voor duizenden mensen 
dagelijks maaltijden worden 
gekookt. 
 

 
 
We hebben ook het kamp bezocht. 
De bibliotheek, Junglebook 
genoemd, het vrouwencentrum en  
het kindercentrum. Vluchtelingen 
en vrijwilligers proberen op alle 
mogelijke manieren het leven 
draaglijker te maken. Inzet en 
creativiteit lijken het nog steeds te 
winnen van de wanhoop.  
 

 
 
Maar de uitzichtloosheid, en het 
feit dat de mensen officieel niet 
eens bestaan ondermijnen de 
waardigheid en het vertrouwen 
van mensen. 
 
Het meest geraakt ben ik door de 
verhalen van de vrouwen. 

Vrouwen die niets anders willen 
dan veilig zijn en een normaal 
leven te leiden. Voor hen en voor 
hun kinderen, familie en partners. 
 
Ik ga terug. Het is een druppel op 
een gloeiende plaat. Maar het is 
beter dan niks doen. En daarom 
wil ik jullie, leden van de PvdA, 
vragen om een bijdrage te leveren 
om vluchtelingen te helpen. Al 
helpen we maar een paar mensen, 
voor 1 dag. 
 

 
 
Op dit moment is er veel behoefte 
aan kleding voor vrouwen, in de 
kleinere maten. Joggingbroeken, 
gewone broeken, truien, vesten, 
sokken en (nieuw) ondergoed. 
Verzorgingsproducten met name 
voor het haar. Dekens. Kruiden om 
mee te koken. En natuurlijk geld 
om ter plekke dingen te kunnen 
kopen die op dat moment hard 
nodig zijn. 
 
Begin maart ga ik weer naar 
Calais. Wil je een bijdrage leveren 
en/of heb je spullen?  
 
Mail me alsjeblieft: 
oostveenmarjon@gmail.com. 
 
Alvast heel erg bedankt! 
 
Marjon Oostveen 
 

 

http://www.pvda.nl/
mailto:oostveenmarjon@gmail.com

