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Van de secretaris 
 
Een kijkje in de keuken van de 
PvdA-fractie van de Tweede 
Kamer. 
Leuk hoor, zo’n uitnodiging laat je 
niet schieten. Dus op naar Den 
Haag met Ali Groebe en 
Annemieke Vink. We werden 
ontvangen in het gebouw van de 
Staten-Generaal door de Eerste 

Kamerleden mevrouw Jopie 
Nooren en dhr. Sini MA. 
Rondgeleid worden door de 
Tweede Kamerleden Loes Ypma en 
Grace Tamaral. Snuffelen aan de 
vergaderkamers van de diverse 
fracties. En de kamers van de 
fractievoorzitters. Het bordje van 
Diederik Samson die ’s middags 
afscheid had genomen hing er ’s 
avonds nog. Bij de kamers van de 
PVV van Geert Wilders mochten 
we echter niet komen.   
Het is een schitterend gebouw 
met een aantal gebreken. Die gaan 
ze de komende jaren verhelpen. 
Zoals de elektra leidingen 
vernieuwen. En kamer leden zitten 
continu te appen dus moet er ook 
nieuwe wifi komen. Dat valt niet 
mee in zo’n oud gebouw met zijn 
prachtige muren en plafonds die 
intact moeten blijven. De gangen 
en trapjes zijn smal. Bewakers 
alom. En ook wij als PvdA’ers 
werden gefouilleerd toen we naar 
binnen gingen. De enorme 
opgetuigde kerstboom straalde 
liefde en vrede. Iets wat er in het 
gebouw alleen tijdens het 
kerstreces is.  
Loes Ypma vertelde dat ze een 
wetsvoorstel had ingediend wat 
de volgende dag aan de orde 
kwam en zij ook moest verdedigen 
tegenover de Tweede Kamer. Als 
je in de hal bent waar ook de grote 
kerstboom staat, beland je al 

gauw bij een enorme roltrap. Die 
kennen we allemaal wel uit de 
beelden van de nieuwstelevisie. 
Kamerleden die worden 
opgevangen door het journaille 
onderaan de trap. Soms al boven 
als ze uit de plenaire zaal komen. 
Heel mooi gedecoreerd is ook de 
regentenkamer. Vroeger was dit 
de vergaderruimte van de 
Nederlandse koloniën. 
Tegenwoordig steken de ministers 
van de PvdA daar hun koppen 
veelal bijeen voor vooroverleg.  
De Kamerleden eten bij feestelijke 
gelegenheden in de oude Tweede 
kamer zaal. Het lijkt alsof de 
wanden van deze zaal van wit 
marmer zijn gemaakt. Mis. Het is 
geschilderd maar lijkt echt 
marmer. In de prachtige 
bibliotheek staan alle handelingen 
(notulen in boekvorm) vanaf ca 
1928. Met een lege plank voor de 
oorlogsjaren. Je begrijpt dat we 
onze ogen uitkeken. Vooral ook in 
de fractiekamer van de PvdA, waar 
de wanden rondom beplakt waren 
met posters/affiches vanaf de 
oprichting 70 jaar geleden. Maar 
ook strijdbare affiches uit de tijd 
van de voorafgaande SDAP. 
Krachtige leuzen en bekende 
koppen van alle leiders. Van Drees 
tot Diederik Samson.   
Er waren luxebroodjes voor ons 
klaargemaakt. Een bakje vers fruit 
voor toe.  Campagneleider Paul 
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Smit gaf ons veel uitleg. 
Bijvoorbeeld over het vertrek van 
Diederik wat ook voor de fractie 
heel plotseling is gekomen. Maar 
ook over de campagne en hoe 
men die wil gaan voeren. 
Campagnevoeren kan voor ieder 
die mee doet heel leuk en 
leerzaam zijn. De PvdA wil het 
gesprek met de burger aan gaan. 
Wil streven naar verbinding. Wil 
de mensen erop gaan wijzen wat 
een stem op CDA en VVD 
betekent. Asscher heeft in de 
diverse debatten met Diederik 
Samson, in zijn periode van 
wethouderschap in Amsterdam en 
als minister van sociale zaken 
laten zien dat hij gaat voor een 
waarde gedreven politiek. Het is 
nu al duidelijk dat hij de nieuwe 
leider van links is. Die de 
afgelopen vier jaar samen met 
Diederik Nederland weer op de 
kaart heeft gezet. Een eind maakte 
aan al die voorgaande kabinetten 
welke bij het eerste beste 
tegenwindje weer omvielen. Hoe 
kort is het nog geleden dat Geert 
Wilders samen met de VVD en het 
CDA heeft geregeerd? Hoe lang 
zaten die er. Wat heeft dat ons 
Nederland gebracht? Zijn de 
kiezers dat dan nu al weer 
vergeten? 
Dat kun je je toch niet voorstellen. 
Zeker niet als je ziet wat het 
VVD/PvdA kabinet de afgelopen 4 
jaar heeft gepresteerd. Voor jong 
en oud. Voor alle Nederlanders. 
Wat gedaan moest, daar hebben 
wij vanuit onze 
verantwoordelijkheid, aan mee 
gedaan. Op een eerlijke en 
rechtvaardige manier. En soms 
ook moest er een compromis 
worden gesloten. Want wij 
hebben het niet alleen voor het 
zeggen. We hebben wel bevlogen 
ministers, Kamerleden en 
raadsleden. Doe mee en meld je 
aan als vrijwilliger. Doe een stap 
voorwaarts vanuit de kant van de 
weg. Samen maken we Nederland 

eerlijk en sterk. Meer info: 
veenendaal@pvda.nl of bel me op 
0651550758. 
Dick Vink, 
Secretaris afdeling Veenendaal 
 

 
 

 
 
Bedelbrief 
 
Beste mensen, 
Zoals U weet zijn er in maart 2017 
weer verkiezingen, ditmaal voor 
de Tweede Kamer. 
Belangrijke verkiezingen, ook voor 
Veenendaal. Campagne voeren is 
een kostbare aangelegenheid.  
 
Natuurlijk krijgen wij jaarlijks een 
bedrag uit Amsterdam, maar 
daarmee kunnen we hooguit de 
lopende kosten, zoals 
ledenvergaderingen etc., dekken 
en een kleine reservering voor de 
lokale gemeenteraadsverkiezingen 
maken. U begrijpt dat we graag 
iets meer zouden willen doen en 
daarom ons verzoek om een 
bijdrage aan de lokale campagne 
voor deze verkiezingen.  
Elke bijdrage, hoe klein ook, wordt 
zeer op prijs gesteld. 
 
Het rekeningnummer van de onze 
afdeling is: NL 42 RABO 0132 4609 
47, t.n.v. Partij van de Arbeid 
Afdeling Veenendaal. 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
Namens het bestuur, 
Ruud van der Vliet 
Penningmeester 
 

 
Strategische Visie 2040 
 
Teleurstellende aftrap 
Strategische Visie 
 
De gemeente Veenendaal 
organiseerde zaterdag 21 januari 
jongstleden in de Cultuurfabriek 
voor de inwoners de aftrap voor 
de Strategische Visie Veenendaal 
2040. Tijdens de aftrap gaven 
stadsdichter Joyce Willemsen, 
rapper aCtive en stand up 
comedian WestSaid hun visie op 
de toekomst van Veenendaal. Ook 
futuroloog Jan Nekkers, die de 
gemeente begeleidt bij het 
schrijven van de visie, was 
aanwezig. Nekkers onderstreepte 
nog eens het belang van een 
toekomstvisie. Geheel in de 
Veense traditie deed hij dat vanuit 
de Bijbel met een wijsheid van 
koning Salomo: “Door gebrek aan 
visie gaat het volk ten onder.'' 
Volgens Dylan Lochtenberg, 
voorzitter van de bijzondere 
raadscommissie die de kar trekt, 
smaakte dit naar meer. Hij 
nodigde dan ook iedereen uit 
Veenendaal mee te denken met 
een toekomstvisie voor 
Veenendaal. 
 
In de visie wordt een nieuwe stip 
op de horizon neergezet. Waar die 
stip komt hangt af van een aantal 
belangrijke vragen. Vragen als: 
hoe willen we met elkaar 
samenleven en hoe gaan we om 
met polarisatie in de samenleving? 
Hoe verenigen we ambities op het 
gebied van duurzaamheid met 
wonen en mobiliteit? Wat zijn de 
gevolgen en kansen van de 
groeiende digitale wereld voor 
Veenendaal? Hoe geven we zorg 
en ondersteuning concreet vorm? 
Ooit verdienden de Veenendalers 
hun geld met wol, sigaren, turf en 
bijen, maar wat zijn de 
banenmotors van de toekomst? 
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Volgens Dylan Lochtenberg kun je 
deze vragen alleen samen met je 
inwoners, bedrijven en 
instellingen beantwoorden: 
“Daarom is iedereen meer dan 
welkom om mee te doen. We 
hebben hiervoor een mooi en 
uitgebreid traject gepland voor het 
komende halfjaar. Voor de 
toekomst mag je immers de tijd 
nemen.” 
 
Er zijn de komende weken 
verschillende bijeenkomsten 
waarbij ondernemers, instellingen 
en inwoners mee kunnen praten 
over hoe de toekomst van 
Veenendaal eruit moet zien. Zo 
waren er op 30 januari en 1 
februari twee toekomstcafé’s in 
het gemeentehuis, is er de 
toekomstvisie on tour en kan men 
via het burgerpanel een digitale 
vragenlijst invullen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op 11 maart is de Dag van de 
Toekomst waarbij met input uit de 
bijeenkomsten vier scenario’s 
centraal staan waarvoor mensen 
hun voorkeur kunnen geven. 
Uiteindelijk neemt de 
gemeenteraad na de zomer een 
besluit over de toekomst van 
Veenendaal. 
 
Het is overigens te hopen dat de 
vervolgactiviteiten meer aandacht 
krijgen dan de aftrap op 21 
januari. De Veenendalers om wie 
het begonnen was bleven namelijk 
bij die aftrap massaal thuis. Een 
magere vijftig mensen waren 
aanwezig, en dat waren helaas 
niet de Veenendalers waar het om 
begonnen was.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De aanwezigen waren 
hoofdzakelijk politici, ambtenaren, 
organisatoren en persmensen. 
Namens de PvdA waren Jos Schilte 
en ondergetekende, die ook in de 
bijzondere raadscommissie zit, de 
21e aanwezig. Voor meer 
informatie, zie 
www.veenendaal2040.nl 
Jan Schoeman 
 
 
 

 
 
 
De foto is van de Gemeente 
Veenendaal, en van links naar 
rechts staan erop: Dylan 
Lochtenberg, Jan Nekkers, Joyce 
Willemse, Westsaid, en aCtive 
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