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Van de voorzitter 
 

Buiten is het herfst, maar 
hierbinnen bij de afdeling 
Veenendaal is het lente, een 
rode Partij van de Arbeid 
lente. Terwijl ik dit schrijf zit 
in onze huiskamer het 
campagneteam het 
campagneplan uit te werken 

in activiteiten. Worden de 
actiemiddelen die ze in 
willen zetten vormgegeven. 
En het mooie is: belangrijke 
dragers van ons 
campagneplan zijn de 
jongeren in onze afdeling. Zij 
brengen met hun jeugdig 
enthousiasme de lente mee! 
Zij brengen nieuwe ideeën in 
hoe we onze campagne op 
een andere manier vorm 
kunnen geven met social 
media maar toch dicht bij de 
mensen. En ze geven de 
oudere leden weer moed om 
met zijn allen aan de slag te 
gaan. Let komende maanden 
goed op: er komen leuke 
dingen aan. En... doe mee 
met de campagne-
activiteiten, meld je aan bij 
het campagneteam (Umar 
van de Pol: 
mailto:umarka@live.nl). 

 

 
 

In de afdelingsvergadering 
van oktober hebben we het 
conceptverkiezingsprogram
ma inhoudelijk met elkaar 
bediscussieerd. Er was veel 
lof voor het programma als 
geheel. Een helder PvdA-
geluid in een prettig 
geschreven vorm. Slechts op 
een viertal punten bleek er 
in de vergadering behoefte 
aan (kleine) aanpassingen.  
 

 
 
Enkele leden hebben de 
discussie vertaald in een 
viertal amendementen. In de 
afdelingsvergadering van 
november zijn drie 
amendementen aangenomen 
(opnemen samenvatting, 
breedtesport toevoegen bij 
kopje cultuur en vervangen 
van het woord inclusief door 
verbonden). Daarna is het 
verkiezingsprogramma 
unaniem aangenomen met 
dank aan de opstellers onder 

http://www.pvda.nl/
mailto:veenendaa@pvda.nl
mailto:albert.doelwijt@veenendaal.nl
http://www.veenendaal.pvda.nl/
mailto:umarka@live.nl)
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aanvoering van Jan 
Schoeman. 
Het vierde amendement 
over het stadsstrand is 
ingetrokken. Afgesproken is 
dat begin januari, als het 
onderzoeksrapport van de 
gemeente er ligt, er een 
afdelingsvergadering wordt 
gehouden. Het punt leeft 
enorm in de afdeling. Op die 
vergadering zullen we dit 
punt bespreken voordat het 
in de gemeenteraad aan de 
orde komt. 
 

 
 
Het volgende punt in de 
afdelingsvergadering van 
november was de 
kandidatenlijst. Door de 
kandidaatstellingscommissie 
(bestaande uit Jetse Reijenga 
als voorzitter en Ali Groebe 
en Wouter van de Haar als 
leden) is afgelopen maanden 
een concept-lijst opgesteld, 
die door het bestuur is 
overgenomen en aan de 
afdeling is voorgelegd. De 
toelichting van de commissie 
getuigt van een zorgvuldig 
proces en een uitgebreide 
weging van alle criteria uit 
het profiel. Slechts 1 
stemronde (voor de 
lijsttrekker) was er nodig. De 
beoogde lijsttrekker is met 
ruime meerderheid 
verkozen, waarna de rest 
van de lijst zonder 
schriftelijke stemming kon 

worden vastgesteld. Het 
resultaat: 1. Hans van de 
Braak, 2. Moska Hellamand, 
3. Eva van der Schoot en 4. 
Umar van de Pol.  
En daar achter de overige 
kandidaten in alfabetische 
volgorde. Een verrassende 
lijst met jonge kandidaten 
onder aanvoering van een 
ervaren kandidaat. Met dank 
aan de kandidaatstellings-
commissie, die deze altijd 
intensieve klus tot zo’n goed 
einde hebben gebracht. 
De lijst levert echter wel een 
nieuw dilemma op. Mocht 
Hans gekozen worden (en 
daar ga ik wel vanuit), dan is 
de combinatie met mijzelf 
als afdelingsvoorzitter niet 
echt gewenst. Als bestuur 
gaan we ons de komende tijd 
beraden hoe dat op te lossen. 
Omdat Dick Vink vorig jaar 
heeft aangekondigd dat dit 
echt zijn laatste jaar in het 
bestuur is, zijn wij sowieso 
op zoek naar nieuwe 
bestuursleden: als je 
belangstelling hebt, neem 
even contact met me op!!! 
Alle inzet is welkom. 
 

 
 
Na de teleurstelling in maart 
over de verloren 
verkiezingen voor de 
Tweede Kamer, is het zo 
bijzonder om de veerkracht 
van onze afdeling te 
ontdekken en de energie te 

voelen die nu door de 
afdeling stroomt. 
Op een mooi 
verkiezingsjaar!! 
 

 
 

 
 
Bedelbrief 
 

Zoals U weet zijn er in maart 
2018 weer verkiezingen, 
ditmaal voor onze 
gemeenteraad.  
Campagne voeren is een 
kostbare aangelegenheid. 
Het plaatsen van 
bijvoorbeeld zogenaamde 
driehoeks borden langs de 
weg kost ons meer dan 600 
euro. 
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. Ook onze 
gemeenteraadsleden leveren 
uiteraard een bijdrage aan 
de verkiezingspot. 
Helaas wordt er door het 
partij bureau dit jaar geen 
extra verkiezingstoelage 
toegekend. 
U begrijpt dat we graag iets 
meer zouden willen doen en 
daarom ons verzoek om een 

http://www.pvda.nl/


Nieuwsbrief PvdA Veenendaal           november 2017 

P
v

d
A

 V
ee

n
en

d
aa

l,
 n

o
v

em
b

er
 2

01
7  

 www.pvda.nl 

 

3 

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:  

NL15 RABO 0121 3760 79 

(gecorrigeerd nummer!) 
t.n.v. Partij van de Arbeid 
Afdeling Veenendaal. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Namens het bestuur, 
Ruud van der Vliet 
Penningmeester 
 

 
 

Parkeerbeleid 
 

Vrij baan voor 
mantelzorgers! 
 
Deze week spreekt de 
gemeenteraad over de 
verbetering van het 
parkeerbeleid. Twee zaken 
vallen daarbij in positieve 
zin op. Ten eerste leidt het 
nieuwe beleid tot veel meer 
duidelijkheid bij bewoners 
van en bezoekers aan het 
centrum en de schil daar 
omheen. Deze verbetering is 
tot stand gekomen in overleg 
met onder meer 
ondernemers, het platform 
gehandicapten en natuurlijk 
bewoners. Een goede zaak! 
 
Nog beter vindt de PvdA dat 
er tegemoet wordt gekomen 
aan mantelzorgers. Wij 
kiezen daarbij voor de 
mogelijkheid van een 

parkeervergunning waaraan 
drie kentekens gekoppeld 
kunnen worden. Met deze 
vergunning kan in het 
centrum of in de schil 
worden geparkeerd. 
Voordeel van deze regeling 
is dat deze praktisch is in 
gebruik en door maximaal 
drie verschillende 
zorgverleners gebruikt kan 
worden. 
 

 
 
Onze samenleving doet 
steeds nadrukkelijker een 
beroep op mantelzorgers. 
Het is dan ook niet meer dan 
normaal dat diezelfde 
samenleving hen daarbij 
zoveel mogelijk ondersteunt! 
 
Jan Schoeman 
Schaduwraadslid 
 

 
 

De eindsprint 
 

Het einde van deze 
raadsperiode komt in zicht. 
Op 21 maart 2018 zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Ik hoop en ga ervan uit dat u 
als lid van de PvdA in deze 
campagne op uw wijze een 
bijdrage zal leveren om 
zoveel mogelijk mensen op 
de PvdA te laten stemmen. 
Het moet mogelijk zijn dat 
wij minimaal weer 2 zetels 

behalen. Maar daarvoor zal u 
ongetwijfeld nog worden 
benaderd door het bestuur. 
Zelf ben ik niet meer 
beschikbaar voor komende 
periode. In een toelichting 
bij de kandidaatstelling heb 
ik mijn besluit om te stoppen 
al eerder toegelicht. 
De laatste 4 maanden van 
deze raadsperiode ga ik wel 
met dezelfde energie en 
overtuiging in de fractie en 
raad aan het werk om de 
doelstellingen van de PvdA 
te realiseren. 
 
Er zijn 3 onderwerpen die 
tot aan de verkiezingen er 
uitspringen. 
 
1. De Winkeltijdenwet.  
Samen met Lokaal 
Veenendaal heeft de fractie 
een initiatiefvoorstel 
ingediend dat het mogelijk 
maakt dat de winkels 1x per 
maand op zondag open 
mogen zijn. De 
supermarkten en 
bouwmarkten mogen elke 
zondag open zijn. Voor 
beide mogelijkheden geldt 
de openingstijd van 13.00 – 

18.00 uur. 
 

 
 
De fractie is blij dat het er 
nu naar uitziet dat in 
Veenendaal eindelijk ook op 
zondag de winkels en 
supermarkten open mogen 

http://www.pvda.nl/
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zijn. Ons in 2015 verworpen 
initiatiefvoorstel voor 
zondag openstelling van 
supermarkten is nu dus 
weer onderdeel van dit 
voorstel. 
Soms moet je geduld 
hebben.  
 
2. De Rondweg- Oost.  
Als alles volgens plan 
verloopt zal de 
gemeenteraad van 
Veenendaal zich in 
december 2017 moeten 
uitspreken voor een 
voorkeursvariant om de 
verkeersproblematiek van 
de Rondweg- Oost op te 
lossen. De Provincie neemt 
dan in maart 2018 een 
definitief besluit. 
Het is een Provincialeweg, 
wat betekent dat de 
provincie lees Provinciale 
Staten het laatst woord 
hebben. Veenendaal heeft 
wel een belangrijke stem in 
deze. 
 

 
 
De PvdA-fractie heeft tot nu 
toe aangeven dat er een 
aantal factoren van belang 
bij de uiteindelijke keuze. 
De leefbaarheid en 
bereikbaarheid van 
Veenendaal Oost zijn voor 
ons van groot belang. Ook 
vinden wij het standpunt 
van de klankbordgroep van 

bewoners zwaar wegen en 
tenslotte zullen ook de 
kosten een punt van 
overweging zijn. De 
oplossing van het probleem 
op de Rondweg – Oost 
moet wat de PvdA betreft 
ook in samenhang worden 
gezien met een oplossing 
voor de Rijnbrug bij Rhenen 
en de Cuneraweg. 
Op dit moment zijn er nog 
gesprekken gaande en 
krijgen wij als raad nog de 
nodige informatie. De 
fractie zal uiteindelijk in 
december haar keuze 
maken voor 1 van de 3 
varianten die nu nog op 
tafel liggen. 
Vooralsnog heeft 
verbreding van de 
Rondweg- Oost niet de 
voorkeur van de fractie. 
 

 
 
3. Het Stadsstrand.  
In januari 2018 zal de raad 
hier verder over praten en 
zijn de onderzoeken naar de 
haalbaarheid voor het 
verplaatsen van de 
Lampegiet bekend. 
Het bestuur zal samen met 
de fractie in januari een 
extra informatieavond voor 
de leden organiseren om 
hierover te praten en de 
fractie input geven om tot 
een besluit te komen.  
Ik hoop u op deze avond te 
begroeten. 

 
Albert Doelwijt 
Fractievoorzitter 

 
 

 
 
In memoriam 
 

Mededeling voor de leden 
afdeling Veenendaal.  
 
Op 9 oktober j.l. is 
overleden ons lid Jan ter 
Brake, wonend aan het 
Handjesgras.  
Jan is 81 jaar oud geworden 
en was lid van de PvdA 
Veenendaal gedurende 34 
jaar.  
We herinneren hem als een 
betrokken lid. Actief in de 
tachtiger en negentiger 
jaren in de afdeling. O.a. als 
bestuurslid en betrokken bij 
het opstellen van ons 
verkiezingsprogramma.  
Zijn naam stond ook de 
alfabetische kandidatenlijst 
in die tijd.  
Jan laat zijn vrouw Wil, 2 
kinderen en 4 kleinkinderen 
achter. 
Het bestuur herdenkt en 
bedankt Jan voor zijn inzet 
en betrokkenheid en wenst 
allen die hij nalaat veel 
sterkte. 
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