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Van de voorzitter 
 

Onze toekomst 
Afgelopen maanden hebben we als 
partij een enorme dreun 
geïncasseerd. We wisten vooraf 
dat de verkiezingen waarschijnlijk 
geen florissante uitslag voor de 
partij zouden brengen, maar dit? 
Nee, ik heb vooraf weinig mensen 
deze uitslag horen voorspellen.  

 
Op de afdelingsvergadering eind 
maart was de stemming verdrietig, 
soms een beetje scherp, maar 
gelukkig óók gericht op de 
toekomst. Hoe gaan wij verder als 
afdeling. Wat moeten we doen om 
bij de gemeenteraadsverkiezingen 
onze waarden, waar wij voor staan, 
op een goede manier bij de burgers 
over te brengen. Hoe winnen wij 
het vertrouwen van de kiezers, dat 
we duidelijk hebben verloren, weer 
terug. Hoe komen wij met de 
mensen in gesprek, wordt het 
contact hersteld. 
 

 
De afdelingsvergadering in maart 
was de jaarvergadering met een 
aantal verplichte punten rond 
bestuur en gemeenteraads-
verkiezingen.  
Op 22 mei hebben we daarom een 
afdelingsvergadering gericht op die 
kernvragen gehouden. Na een 
korte inleiding hebben we ons in 
vier groepjes van ongeveer vijf 
leden het gesprek over onze 
toekomst gevoerd. Is voor ieder 
van ons solidariteit in brede zin de 
drijvende waarde van de PvdA. En 

hoe vertaal je dat dan naar lokaal 
niveau. Hoe zit het met onze 
geloofwaardigheid naar de 
mensen. En hoe kun je daar lokaal 
aan werken. En hoe profileren we 
ons, m.a.w. hoe brengen we onze 
waarden en onze opstelling bij 
grote groepen voor het voetlicht. 
 

 
 
De gesprekken waren levendig en 
constructief. Bij de terugkoppeling 
aan het eind bleek dat de accenten 
weliswaar verschilden, maar de 
hoofdlijnen bleken opvallend 
overeen te komen. Een mooie 
opsteker voor de toekomst! Over 
solidariteit als kernwaarde is niet 
lang gesproken: dit is wat ons 
bindt! Er zijn een flink aantal lokale 
mogelijkheden genoemd omdat 
duidelijk uit te laten komen. Deze 
punten zijn meegenomen door de 
aanwezige leden van de 
programmaschrijvers en de 
campagnewerkgroep. Denk aan 
onderwerpen als sociale 
woningbouw en contacten met 
scholen over bijv. stageplaatsen en 
al bestaande speerpunten als de 
WMO en kinderarmoede. 

http://www.pvda.nl/
mailto:veenendaa@pvda.nl
mailto:albert.doelwijt@veenendaal.nl
http://www.veenendaal.pvda.nl/
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Om de geloofwaardigheid te 
herstellen en het vertrouwen van 
de kiezer terug te winnen is 
belangrijk dat we veel explicieter 
naar buiten brengen wat ons 
vertrekpunt is en waarom we 
eventueel compromissen sluiten. 
Dit raakt natuurlijk direct aan de 
profilering. Hoe bereiken we onze 
traditionele achterban en onze 
achterban van de toekomst, de 
jongeren. 
 
Het fijne was natuurlijk dat er ook 
een aantal jongeren op de 
gespreksavond aanwezig waren, 
die ons de voordelen van social 
media naast de meer traditionele 
media uit konden leggen. En die 
bereid zijn er in de campagne aan 
mee te werken om dat goed van de 
grond te trekken. Voor dat 
onderwerp kunnen we ook steun 
uit Amsterdam krijgen en dat 
wordt ook aangevraagd is 
afgesproken. 
 

 
 
Conclusie van de avond: dit 
moeten we vaker doen, het goede 
gesprek met elkaar voeren over 
wat we doen, waarom én hoe we 
het in de praktijk toepassen. Er zijn 
die avond al een aantal 
inschrijvingen voor de lijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 
ontvangen!!  
Doe ook mee en meld je aan via het 
bij de nieuwsbrief meegestuurde 
formulier. En als je mee wilt 
werken aan de campagne neem 
dan even contact op met Puck van 
Aart of Umar van de Pol. 
Er is nog veel werk te verzetten. En 
met elkaar gaat ons dat lukken! 

Stap voor stap, we moeten geen 
wonderen verwachten, vooruit-
gang is genoeg! 
 
Marja van de Braak 

 
 

 
 

 
 
 
Het halve weekend 
 
Niet voor de eerste keer spreekt de 
gemeenteraad over plannen om 
het Veense winkelhart 
aantrekkelijker te maken. Een 
belangrijk onderwerp, ook voor de 
PvdA, want het gaat om veel geld 
én veel werkgelegenheid. 
Opvallend genoeg wordt in de 
sterkte/zwakteanalyse die aan 
deze plannen ten grondslag ligt wél 
genoemd dat er in Veenendaal veel 
aansprekende landelijke 
winkelketens ontbreken, maar er 
wordt níet vastgesteld dat het een 
zwakte is dat Veenendaal geen 
volwaardige zondagsopening kent. 
Terwijl dat nu precies de reden is 
waarom die aansprekende winkels 
wegblijven. Ze moeten immers hier 
in één weekenddag verdienen wat 
in omringende plaatsen in twee 
dagen kan. 
De PvdA voorspelt dat alle tijd, 
energie en geld die in het 
winkelhart wordt gestopt 
goeddeels verspild zal blijken te 
zijn zolang die volwaardige 
zondagsopening niet is 
gerealiseerd. In een half weekend 
kun je namelijk niet de kost 
verdienen, zelfs niet in 

Veenendaal. En dat kost 
werkgelegenheid! 
 
Jan Schoeman 
Schaduwraadslid 
 
 

 
 

De verkiezingsuitslag van 
de tweede kamer voor 
Veenendaal 
 
De uitslag van de verkiezingen van 
de tweede kamer is voor de PvdA 
op een (voorspelde) teleurstelling 
uitgelopen. Slechts negen zetels. 
Dit artikel poogt de uitslag van de 
verkiezingen van maart naar de 
Veense situatie te vertalen en gaat 
niet in op wat er nu allemaal mis is 
met onze partij.  
 
Dat we te ver weg staan voor de 
mensen waar we voor zijn en willen 
zijn staat buiten kijf. Zijn we te 
arrogant in de ogen van die 
mensen? Laten we ons aanleunen 
dat we slechts volger zijn van onze 
voormalige regeringspartner? 
Waarom worden zij met een verlies 
van 5 bewindslieden (!) niet of 
minder afgestraft? De rol van de 
media? Allemaal vragen waar de 
PvdA antwoorden op moet vinden. 
 
Wat betekent de uitslag voor de 
Veenendaalse politiek? Dat is niet 
zomaar te vertalen, want we 
hebben net als in veel andere 
steden, lokale partijen en partijen 
die we hier nog niet hebben, maar 
landelijk wel (Denk, PVV). 
 
Hoe is er gestemd in Veenendaal-  
Vorige maand kregen we de 
uitslagen van de stemming in 
Veenendaal per stemlokaal. Goed 
om daar nog nadere analyses op los 
te laten, om te kijken in welke 
wijken we nu veel verloren hebben 
en waar we sterker staan, maar 
totaal: 

http://www.pvda.nl/
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Dus de versplintering van 26 
partijen landelijk geprojecteerd op 
ons Veense model: Heel kort door 
de bocht dus slechts 1 zetel voor de 
PvdA in Veenendaal. 
 
Opvallend is dat de PVV als ze hier 
in ’t Veen zouden meedoen ze dus 
op eigen kracht 3 zetels halen en 
met de restzetel dus op 4 zetels 
zouden uitkomen. Ook onze lokale 
afsplitsing van D66 die als Denk 
verder zal gaan in Veenendaal haalt 
op eigen kracht een zetel! Goed te 
weten dat een lijstverbinding van 
PvdA met GL en CU met SGP, als die 
al in de naaste toekomst überhaupt 
nog zal blijven bestaan, geen 
invloed zou hebben gehad op de 
restzetelverdeling zoals hiervoor 
geschetst. 
 
Veenendaal kent al vele 
afsplitsingen. Recentelijk Denk 
(fractie Coban) van D66, verloor de 
VVD afgelopen periode een 
raadslid aan Lokaal Veenendaal, 
scheurde de Pvda in 
ProVeenendaal en verloor de SP 
een zetel aan Lokaal Veenendaal.  
Stel dus dat zowel Denk en PVV 
mee gaan doen in Veenendaal en 

tellen we de stemmen van de 
christelijke stromingen bij de SGP. 
Forum voor Democratie bij VVD, 
dan voorzie ik de volgende uitslag 
en met een beetje koffiedik kijken: 
 

 Gem. 2018 

CU 7 

VVD 4 

PVV 4 

SGP 4 

CDA 3 

D66 2 

GL 2 

ProVeen 2 

LokVeen 2 

PVDA 1 

SP 1 

DENK 1 

 
We zullen er dus nog hard aan 
moeten trekken willen we dit beeld 
weer ten gunste van PvdA kunnen 
keren. Dit verdienen wij en de 
sociaaldemocratie niet! 
Uw kristallen bol kijker, 
Hans van de Braak 
 

 
 

Verslag over de 
campagne tweede kamer 
verkiezingen 2017 
 
Er was een campagnecie gevormd. 
Die bestond uit: Ali, Hennie, Eva, 
Piet, Lars en ik. Piet regelde de 
bemensing van de marktkramen. 
Er waren ca. 5 bijeenkomsten van 
de campagnecie waaronder ook 2 
samen met de regiogemeenten 
Ede, Rhenen en Wageningen. 
Daarnaast heb ik 
campagnebijeenkomsten bezocht 
in Amsterdam, Den Haag, Baarn en 
Amersfoort mede om inspiratie op 
te doen. Twee 2e Kamerleden en 1 
aspirant lid hebben zich ingezet bij 
onze campagneactiviteiten.  Deze 
zijn: Loes Ypma, Bouchra Dibi en 
John Kerstens.  

E.e.a. resulterend in navolgende 
acties: 

• Een plakploeg bestaande uit Jetse 

en Hennie die de gemeentelijke 

borden hebben beplakt. Ploegje 

van Eva, Lars en Umar hebben 

aan eind van de campagne de 

vrije plakplaatsen zo vol mogelijk 

geplakt.  

• Er zijn door heel Veenendaal 25 

stuks driehoeksborden geplaatst 

door IW 4 welke borden van 

speciale grote A0 posters zijn 

voorzien. Aanvankelijk zouden 

we deze posters zelf moeten 

betalen als afdeling, maar de 

landelijke partij heeft die kosten 

voor haar rekening genomen. Dat 

scheelde een kleine 800,00 euro 

en dus dik de moeite waard. De 

kosten van het plaatsen van de 

borden door IW 4 waren wel voor 

onze rekening, maar gelukkig 

hanteren ze daar een speciaal 

tarief voor verenigingen 

waardoor die kosten tot zo’n 

500,00 euro beperkt bleven. 

• We hebben 3 keer een 

marktkraam in de Hoofdstraat 

gehad. Deze was telkens door 2 a 

3 leden bemand.  

• Op 25-2-17 hadden we Dibi 

Bouchra die op uitnodiging van 

Marjon naar Veenendaal was 

gekomen samen met nog 2 leden 

van haar campagneteam. Samen 

met Marjon hebben we in de 

Hoofdstraat flyers en rozen 

uitgedeeld. Na de lunch bij mij 

ben ik met het clubje Bouchra de 

wijk Palmengrift in geweest om te 

canvassen. Het zou goed zijn voor 

de PvdA politiek als we dit soort 

wijken vaker zouden bezoeken. 

Het persbericht door Marjon 

gemaakt over het bezoek van 

Bouchra heeft de kranten helaas 

http://www.pvda.nl/
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niet gehaald. Evenmin het bericht 

over het campagnebezoek van 

Loes Ypma.  

• Op 4-3-17 was er de Werv-

slinger. Ali, Eva, Dick, Loes Ypma, 

Marja, Jos en Umar hadden zich 

om 9.00 uur verzameld en zijn 

naar Ede afgereisd, vanwaar de 

bus vertrok. Totaal waren we met 

ca. 25 mensen die vervolgens de 

centra van de 3 gemeenten zijn 

ingetrokken.  In alle 3 de plaatsen 

had de PvdA een marktkraam en 

hebben we rozen en flyers 

uitgedeeld. In de kraam was 

eigen materiaal om uit te delen. 

De lunch (broodjes en soep) voor 

het gezelschap waren door 

Annemieke verzorgd.  

• Natuurlijk moest het materiaal 

om de kraam op te bouwen en af 

te breken gehaald en gebracht 

worden naar de kraam. En heeft 

Piet diverse oproepen gedaan om 

extra handjes in de kraam.  

Met een betrekkelijke kleine groep 
mensen zijn we er dankzij hun 
enthousiasme toch in geslaagd er 
een succesvolle campagne van te 
maken. We hebben totaal ca. 7000 
flyers uitgezet waaronder 5500 
laatste dag flyers welke we in de 
wijken van onze doelgroepen 
hebben uitgezet. Ali, Eva en Hennie 
hebben er een 3000 in loopwijken 
uitgezet, Annemieke en ik een 
4000 stuks. 
 
Tussentijds hadden we nog een 
prachtige bijeenkomst over 
kinderarmoede. Georganiseerd 
door het lokale ombudsteam met 
Jos, Hennie en Ali. Deze trok veel 
publiekelijke aandacht. Op de 
avond waren naast diverse 
instellingen ook de gemeente 
aanwezig. En TK lid John Kerstens 
was er ter ondersteuning.  
 
Onze raadsfractie had in december 
2016 een motie ingediend waarin 
het college werd opgeroepen om 
met voorstellen te komen voor de 

bestrijding van kinderarmoede. 
Met deze avond werd alvast een 
voorschot op de invulling gegeven.  
Ook is in de campagne goed 
gebruik gemaakt van de nieuwe 
media. O.a. Eva en Hans met de 
website en FB hebben regelmatig 
nieuwtjes verspreid.  
 
Ik sluit deze TK campagne af. Deze 
heeft mij veel tijd gekost. Heb het 
er toch graag voor over gehad en 
zou onmiddellijk over willen doen 
als we dan een beter resultaat 
zouden halen.  De campagne voor 
de gemeenteraadsverkiezingen 
staat alweer voor de deur. Anderen 
zullen deze moeten gaan opzetten 
en uitvoeren en ik doe hiermee een 
oproep voor een nieuwe 
campagneploeg en een 
campagneleider voor de komende 
raadsverkiezingen. Als iedereen af 
en toe een paar uurtjes mee doet, 
dan komen we er! 
 
Dick Vink 
Coördinator TK verkiezingen 2017 

 
 
 
 

http://www.pvda.nl/

