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Voorwoord 
 

Voor de PvdA is een rechtvaardige samenleving er één van eerlijk delen, vast werk, 
goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op 
zeggenschap. Een samenleving waarin kinderen zonder angst opgroeien en worden 
gestimuleerd om vooruit te komen. Een samenleving waarbij het ‘ik’ niet langer het 
‘ons’ uit het oog verliest en die op die manier groepen burgers uitsluit. Dat geldt 
landelijk, maar zeker ook op lokaal niveau. 

 

Op dat lokale niveau wordt ook steeds meer besloten, denk aan de gevolgen van de 
overheveling van taken van de rijksoverheid naar de gemeenten. De afgelopen jaren 
is dat gebeurd op zorggebied, en de komende jaren is de ruimtelijke ordening aan de 
beurt. De gemeente wordt steeds belangrijker en dat geldt dus ook voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

 

Op woensdag 21 maart 2018 zijn er raadsverkiezingen en dan kunt u bepalen hoe 
Veenendaal zich volgens u zou moeten ontwikkelen. In dit programma laat de PvdA 
u in tien hoofdstukken zien hoe Veenendaal de komende jaren en decennia op een 
solidaire en rechtvaardige manier kan uitgroeien tot een gemeenschap waarin 
niemand wordt buitengesloten en die niet wordt geregeerd door geld, doorgeslagen 
efficiency en individualisme. 

 

Natuurlijk begrijpen we heel goed dat je niet alle problemen vanaf het Raadhuisplein 
kunt oplossen. Aan de andere kant: wel degelijk kan er ook op lokaal niveau een 
verschil worden gemaakt. Immers, door een sociaaldemocratische inkleuring van 
bijvoorbeeld lokaal woningbouw-, welzijns-, veiligheids-, onderwijs-, armoede- en 
werkgelegenheidsbeleid kan de gemeente Veenendaal het proces van uitsluiting van 
groepen burgers indammen en vervolgens ook terugdraaien. 

 

We willen een verbonden en solidair Veenendaal waarin, bijvoorbeeld als het gaat 
om gemeentelijke belastingen, de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen. 
Die solidariteitsgedachte komt ook terug in onze opvatting dat er kansen en 
mogelijkheden moeten zijn voor hen die willen, en respect en waardigheid voor 
diegenen die écht niet (meer) kunnen. 

 

Dát is het Veenendaal dat de PvdA na 21 maart 2018 voor ogen staat. Helpt u ons 
de lokale toekomst rood te kleuren? 
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De verbonden samenleving 
 

De PvdA kiest ervoor mensen te ontmoeten, met elkaar in contact te brengen en te 
verbinden. Daarbij is solidariteit de belangrijkste bouwsteen, ook van onze lokale 
Veense samenleving. We hebben respect voor elkaars gelijkwaardigheid, we 
bestrijden onbekendheid met en angst voor elkaar, en zodoende versterken we het 
onderling vertrouwen. 

 

De PvdA maakt zich daarmee hard voor een onderling verbonden gemeenschap die 
niemand uitsluit. Een verbonden samenleving die zich richt op verheffing, ontplooiing, 
emancipatie, zeggenschap en zelforganisatie van burgers. Die verbonden 
samenleving is anno 2018 in gevaar, omdat sommige mensen de ontwikkelingen 
binnen onze maatschappij niet langer kunnen of mogen volgen. Ze vallen af omdat 
ze op een bepaald moment de aansluiting hebben verloren of omdat ze vanaf het 
allereerste moment voor gesloten deuren stonden. Uiteindelijk resulteert dat in een 
groep mensen die als gevolg van economische en sociale veranderingen zichtbaar 
‘overbodig’ wordt, zich daardoor geen deel meer voelt van de gemeenschap en zich 
ook als zodanig gaat gedragen. 

 

In het oog springende vertegenwoordigers van deze groep zijn degenen met een 
migrantenachtergrond, maar de thematiek geldt net zo hard voor autochtone 
Veenendalers die al voor de tweede of derde generatie van een uitkering leven. In 
meer verborgen vorm komt uitsluiting echter ook voor onder bijvoorbeeld ouderen, 
eenoudergezinnen en onder diegenen die worstelen met financiële problemen. 

 

Zoals in het verleden zal de PvdA zich ook de komende jaren teweer blijven stellen 
tegen de gevaren die de verbonden samenleving bedreigen, zoals de verschillen in 
inkomen, opleidingskansen, arbeidszekerheid, gezondheid, toegang tot de 
woningmarkt en alle andere vormen van kansongelijkheid. We hebben ons hard 
gemaakt voor het anoniem solliciteren omdat we ervan overtuigd zijn dat dat de 
kansen van Veenendalers met een niet-westerse achtergrond vergroot. We willen 
investeren in wat ons bindt en we zoeken dat in de kracht van mensen, met de steun 
van een beschermende overheid. We onderschrijven en dragen van harte bij aan de 
voorbeeldfunctie die de gemeente op dit gebied heeft. Zo liep de PvdA op 29 
augustus 2015 mee in een wandeltocht waarbij een enorme regenboogvlag door het 
centrum werd gedragen. Een ander succes was de breed gesteunde motie van de 
PvdA waarin werd opgeroepen te komen tot genderneutrale toiletten in de 
gemeentelijke openbare ruimtes. Ten slotte, zoals u van ons gewend bent hebben 
we de afgelopen jaren telkens opnieuw ruimschoots afstand genomen van het 
neoliberalisme en de uitwassen die het gevolg waren van de zo onterecht bejubelde 
marktwerking op gebieden als zorg en huisvesting. Dat zullen we ook blijven doen in 
ons streven naar een verbonden Veenendaal. 
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Werk en inkomen 
 

De PvdA is de partij van werk, werk en nog eens werk. Vast werk is wat ons betreft 
geen luxe, maar een recht. Het biedt, inkomen, respect en waardering. Via je werk 
neem je deel aan de samenleving en heb je perspectief op je toekomst. Zeker nu de 
economie blijft aantrekken zijn, er ook in Veenendaal mogelijkheden om door gericht 
beleid meer en meer mensen aan een betaalde baan te helpen. Voor diegenen die 
om wat voor reden dan ook, al dan niet tijdelijk, geen vast werk hebben, moet er een 
goed sociaal vangnet zijn. Een sociaal vangnet dat niet alleen voorziet in de primaire 
levensbehoefte maar dat er ook voor zorgt dat je mee kan blijven doen in de 
maatschappij. We verfoeien daarbij het ‘streng aan de poort’-beleid wanneer een 
beroep wordt gedaan op dit vangnet en zetten liever in op de menselijke maat. 
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten met de juiste begeleiding 
zoveel mogelijk in het reguliere bedrijfsleven aan de slag kunnen. Heel nadrukkelijk 
vervult de gemeente op dit gebied een voorbeeldfunctie. 

 

Het zorgen voor werk 
Het ultieme streven van de PvdA is altijd dat iedereen naar vermogen bijdraagt aan 
de samenleving, het liefst door middel van een betaalde baan. De gemeente heeft 
hierbij een belangrijke rol, enerzijds om te zorgen voor een goede vraag naar arbeid 
en anderzijds om het aanbod af te stemmen op die vraag. De gemeente kan zorgen 
dat er in Veenendaal veel vraag is naar arbeid door het juiste ondernemersklimaat te 
creëren. Dat kan door de regeldruk te beperken, te zorgen voor goede, veilige 
bedrijventerreinen en Veenendaal als stad goed te positioneren ook binnen de 
aanwezige samenwerkingsverbanden. De PvdA ondersteunt daarbij de focus op 
Veenendaal als ICT stad in Food Valley. Een aantrekkelijke vestigingsstad voor 
bedrijven houdt ook in dat Veenendaal aantrekkelijk moet zijn als stad om in te 
wonen. 

 

Naast de bedrijven op de bedrijventerreinen is het winkelcentrum een belangrijke 
banenmotor, vooral ook voor veel parttimers en jongeren. Het kan niet zo zijn dat de 
gemeente ondernemers in het centrum beperkt door het verbieden van een 
koopzondag. In deze tijd van toenemende concurrentie van het internet en waarin 
daarnaast het winkelen steeds meer een uitje wordt voor in het weekend kan het niet 
zo zijn dat retailers in Veenendaal hun boterham in een half weekend moeten 
verdienen en bij vele gelegenheden hebben we initiatieven ontplooid om tot 
uitbreiding te komen. Het is een taak van alle stakeholders te komen tot een 
geslaagde invulling van de koopzondag in Veenendaal, waarbij de combinatie met 
cultuur en evenementen aantoonbaar succesvol is gebleken. Wat de PvdA betreft 
mogen supermarkten en bouwmarkten zélf bepalen of ze iedere zondag opengaan.  

 

Mensen helpen aan werk 
Een andere belangrijke rol voor de gemeente is te zorgen dat de mensen die werk 
zoeken ook passen bij de banen die er voorhanden zijn. Dat betekent dat de 
gemeente moet investeren in goede integratietrajecten waarbij de nadruk ligt op 
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(om)scholing. Zeker als de economie aantrekt en er vacatures ontstaan, kunnen 
zulke trajecten succesvol zijn. Het is ook aan de gemeente om hierover afspraken te 
maken met lokale ondernemers, die op hun beurt ook weer kunnen bijdragen door 
bijvoorbeeld het creëren van speciale leerwerkplekken. 

 

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
De PvdA ondersteunt het streven dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
zoveel mogelijk in het reguliere bedrijfsleven aan de slag moeten. We zijn ons er 
echter wel van bewust dat dat niet gaat zonder goede begeleiding en een actieve rol 
van de overheid. In Veenendaal zit heel veel expertise op dit terrein bij de sociale 
werkvoorziening IW4. Deze expertise moet zoveel mogelijk worden benut om deze 
mensen daadwerkelijk aan een passende baan te helpen. De PvdA was en is 
daarom ook voorstander van het samengaan van IW4 en het werkdeel van de 
afdeling Werk en Inkomen bij de gemeente. Dit om de krachten te bundelen, de 
expertise optimaal te benutten en zoveel mogelijk mensen daadwerkelijk aan een 
baan te helpen. Voor mensen met een te grote afstand tot die arbeidsmarkt blijft het 
essentieel dat er binnen dit verband een goede invulling wordt gegeven aan 
zogenaamd beschut werk. Dit alles geeft de gemeente een belangrijke rol, waarbij zij 
ook nog eens een voorbeeldfunctie heeft naar andere ondernemers als het gaat om 
deze mensen in dienst te nemen. 

 

Mensen zonder baan 
Voor mensen die al dan niet tijdelijk zonder baan zitten, moet er een goed en sociaal 
opvangnet zijn. Het is hierbij belangrijk dat deze mensen niet in een sociaal 
isolement komen. Dat kan natuurlijk door het aanbieden van goede 
integratietrajecten, met als doel ze snel weer aan de slag te helpen. Ook 
vrijwilligerswerk speelt daarbij een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. In 
dat kader is de PvdA ook voorstander van een beperkte tegenprestatie in de bijstand. 
Niet zozeer omdat wij vinden dat je wat terug moet doen voor je uitkering maar wel 
omdat vrijwilligerswerk je uit je isolement haalt. 

 

Om te zorgen dat deze mensen en hun kinderen mee kunnen blijven doen is er in 
Veenendaal een op papier prima minimabeleid. Mensen kunnen hierbij aanspraak 
maken op diverse regelingen en daarnaast is er een speciaal plan van aanpak voor 
kinderarmoede waarvoor de PvdA zich in de raad en daarbuiten meermalen hard 
heeft gemaakt. In de praktijk blijkt echter dat er van veel regelingen (door 
onbekendheid?) weinig gebruik wordt gemaakt. Bovendien zijn de regelingen beperkt 
tot een inkomen van 110% van het sociaal minimum. De PvdA pleit ervoor om dit te 
vergogen tot 120% zodat ook mensen met een kleine baan (naast hun uitkering) ook 
gebruik kinnen maken van deze regelingen, zoals we dat de afgelopen raadsperiode 
via verschillende bijdragen en amendementen ook telkens hebben gedaan. 

  



7 
 

Armoede en minimabeleid 
 

Armoede is ingrijpend. Het is een belangrijke oorzaak van achterstand en sociale 

uitsluiting. Voor mensen met weinig geld zijn alledaagse dingen als een dagje weg of 

voldoende boodschappen doen niet vanzelfsprekend. Kinderen van ouders met een 

laag inkomen kunnen vaak niet meedoen met hun leeftijdsgenoten op het sportveld 

of mee op schoolreisje en staan daardoor letterlijk buitenspel. Eén van de 

belangrijkste manieren om daar wat aan te doen is iedereen gelijke kansen bieden. 

Dat doen we door mensen met minder inkomen een solide vangnet te bieden, want 

iedereen heeft recht op een fatsoenlijk bestaan en eerlijke kansen. 

 

In Veenendaal is er zo’n vangnet in de vorm van het lokale minimabeleid. Hierin zijn 

een aantal goede maatregelen opgenomen die ervoor zorgen dat mensen met een 

minimumuitkering (tot 110% van zeg maar het bijstandsniveau) mee kunnen blijven 

doen in onze samenleving. Dat is op zich prima, maar wat de PvdA betreft zijn er 

desalniettemin twee grote problemen met dit minimabeleid. Ten eerste richt het zich 

veel te veel op mensen in de bijstand, terwijl er tegenwoordig juist veel verborgen 

armoede is onder mensen die wel werken maar een klein contract hebben, onder 

ZZP’ers of mensen in de schuldhulpverlening. De PvdA is dan ook van mening dat 

het minimabeleid veel breder ingezet moet worden om ook deze mensen de kans te 

geven volop mee te doen. Dan kan eenvoudig door de grens van het minimabeleid te 

verhogen naar 120%. We hebben daarvoor de laatste jaren verschillende 

amendementen ingediend. Op die manier komen er namelijk meer mensen in 

aanmerking voor de diverse regelingen. Maar liever nog zouden wij willen dat er 

expliciet beleid komt met betrekking tot de bovenstaande groepen mensen. 

 

Een tweede punt van zorg is de bekendheid en het gebruik van deze regelingen. Die 

is namelijk zeer beperkt en dat betekent in de praktijk dat er toch mensen langs de 

kant blijven staan. De PvdA vindt dat er een actief beleid moet komen om die 

mensen mee te laten doen en gebruik te laten maken van deze regelingen. Want 

alleen op die manier wordt bereiken we met het beleid ook onze doelen. 

 

Speciale aandacht hebben wij als PvdA voor armoede onder kinderen. Veenendaal 

kent zo’n 2000 kinderen die in armoede opgroeien. Deze kinderen kunnen vaak niet 

mee op schoolreisje, ze verzwijgen hun verjaardag omdat ze niet kunnen trakteren, 

laat staan een kinderfeestje geven, ze hebben soms niet eens een warme winterjas 

of gegeten voor ze naar school gingen. En dan hebben we het nog niet over 

muziekles of het lidmaatschap van een sportclub. Deze kinderen kunnen er niets aan 

doen waar ze opgroeien maar staan wel aan de kant en hierdoor hebben zij de rest 

van hun leven een achterstand, een achterstand die ze vaak niet meer goed maken 

waardoor armoede nog altijd erfelijk lijkt. 
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Gelukkig is er zowel landelijk als lokaal veel aandacht van de PvdA voor dit grote 

probleem. Landelijk is er door PvdA staatssecretaris Jette Klijnsma structureel 100 

miljoen euro beschikbaar gesteld om wat voor deze kinderen te doen. De PvdA in 

Veenendaal heeft er bij motie op aangedrongen dat er voor die 2000 kinderen in 

Veenendaal snel een plan moest komen om hier dat geld op een goede manier bij de 

kinderen terecht te laten komen. 
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Cultuur en sport 
 

Voor de PvdA is cultuur een speerpunt. Cultuur verbindt, het zorgt ervoor dat je 

elkaar leert kennen, met elkaar omgaat en dat je je leert verdiepen in elkaars 

achtergrond. Cultuur is dan ook van iedereen. Cultuur is niet alleen de voorstelling in 

het theater, of de kunst in openbare ruimtes, cultuur is ook de zangclub, de 

toneelvereniging of het bandje waar je in speelt. Cultuur verheft ook, om maar eens 

een mooi oud sociaaldemocratisch begrip te gebruiken. Het daagt je uit verder te 

kijken dan dat je gewend bent te doen, je leert ervan om op een andere manier naar 

dingen te kijken, je wordt er wijzer van. Cultuur heeft ten slotte ook economische 

waarde. Een Veenendaal met een goede culturele sector is aantrekkelijk als 

woonstad, als vestigingsstad voor bedrijven, is leuk om in uit te gaan en gezellig als 

winkelstad.  

 

Op het gebied van werken, wonen en winkelen heeft Veenendaal regionale ambities, 

maar dat geldt niet voor cultuur. Op cultuur is eerst fors bezuinigd en toen het wat 

beter ging is het gebruikt als sluitpost op de begroting. Per inwoner geven wij aan 

cultuur een veel lager bedrag uit dan vergelijkbare gemeentes (zo’n 30% minder dan 

bijvoorbeeld in Ede) en bovendien gaat een onevenredig deel (bijna een derde) van 

dat bedrag op aan huur die de diverse instellingen aan de gemeente moeten betalen. 

In de cultuurvisie staat dat Veenendaal voor een gemeente van deze omvang een 

voldoende cultureel aanbod heeft. De PvdA is het daar niet mee eens. Volgens ons 

ontbreekt er nogal wat in het culturele aanbod, zoals een pop en cultuurpodium, 

expositieruimte, atelierruimte, een kleine zaal voor het theater en een bioscoop. 

 

De PvdA wil dat Veenendaal op gebied van cultuur ook een regionale functie vervult, 

in de eerste plaats omdat wij cultuur belangrijk vinden maar ook om onze andere 

regionale ambities waar te kunnen maken. Zonder een goede culturele sector wordt 

Veenendaal immers geen aantrekkelijke stad om in te ondernemen, wonen en 

winkelen, maar zal het vervallen tot een slaapstad. Wat de PvdA betreft zal er de 

komende jaren dan ook flink in cultuur geïnvesteerd moeten worden en daarom 

verhogen wij het budget voor cultuur stapsgewijs met 30% naar het niveau van Ede. 

Dat geld kan dan gebruikt worden om enerzijds de bestaande culturele instellingen te 

versterken en anderzijds om bovenstaande lacunes in te vullen. 

 

Daarnaast is het belangrijk dat cultuur breed toegankelijk is, want anders verbindt en 

verheft die cultuur alleen de elite en dat is juist niet de bedoeling. Wij zijn daarom 

voorstander van zoiets als een Veenendaal Cultuur Pas voor ouderen, jongeren en 

minima waarmee ook zij toegang krijgen tot dan wel korting op bijvoorbeeld 

theatervoorstellingen, lidmaatschappen of muzieklessen. 
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Natuurlijk hebben we de afgelopen jaren niet stilgezeten op cultureel gebied. Zo 

hebben wij ons als PvdA door middel van vele moties en amendementen ingezet om 

eerst de bezuinigingen op cultuur terug te draaien en vervolgens om te pleitten voor 

een bredere ambitie op cultuur met een ruimer budget. We waren één van de 

initiatiefnemers om het budget dat beschikbaar was voor het toenmalige Escape ten 

goede laten komen aan pop- en jongerencultuur wat heeft geresulteerd in het huidige 

Vlow. 

Onze motie om kinderarmoede in Veenendaal aan te pakken heeft ertoe geleid dat 

Veenendaal zich heeft aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds. Hierdoor wordt het 

voor kinderen uit gezinnen waar men het niet zo breed heeft ook mogelijk om 

bijvoorbeeld muzieklessen te volgen. 

 

Sport 
Veenendaal afficheert zich al jaren als sportstad en niet zonder reden. Er is een 

grote variatie aan sportmogelijkheden en het percentage inwoners dat lid is van een 

sportvereniging is groot. Daarnaast worden er verschillende grote evenementen 

georganiseerd (de wielerkoers, de triatlon, het sportgala, de sportdag voor 

basisscholen et cetera) en kent Veenendaal een keur aan sportclubs op bijna elk 

terrein. De PvdA onderschrijft het belang van de breedte sport in het algemeen en 

voor jongeren in het bijzonder. Veel sporten leidt tot goede schoolprestaties en tot 

minder alcohol- en druggebruik. Naast het feit dat sporten gezond is bevordert 

samen sporten de sociale samenhang. De PvdA wil een nauwe band tussen het 

onderwijs en de sport die resulteert in onder meer blijvende aandacht voor sportieve 

activiteiten op scholen en voorzieningen van de naschoolse opvang. Ook kinderen uit 

minimagezinnen moeten lid kunnen worden van een sportclub naar keuze. Door 

actieve voorlichting (onder meer op de scholen) zal van deze mogelijkheid nog meer 

gebruikt worden gemaakt.  
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Centrum 
 

Voor de PvdA is het centrum van Veenendaal erg belangrijk. Niet alleen omdat er 

bijna 2000 mensen werken maar ook omdat het een direct verband heeft met alle 

andere ambities die de PvdA heeft als het gaat om Veenendaal. Een aantrekkelijke 

binnenstad met leuke winkels, een goed cultureel aanbod, gezellige horeca, 

uitstraling en beleving is belangrijk voor Veenendaal als jonge leefstad en 

aantrekkelijke vestigingsstad, voor jongeren en ouderen, voor cultuur en economie. 

Wat we hierbij ook niet moeten vergeten is dat er in een levendige binnenstad ook 

gewoond moet kunnen worden, en dat daar dus woningen moeten zijn voor jong en 

oud. 

 

De binnenstad van Veenendaal is één van de grootste banenmotoren van 

Veenendaal: vooral veel jongeren en mensen die op zoek zijn naar een parttime 

baan kunnen hier aan de slag. Maar de laatste jaren zien we veel leegstand in ons 

centrum. Dat komt zeker niet alleen door veranderend koopgedrag maar vooral ook 

omdat grote (inter)nationale winkelketens zich niet (meer) in Veenendaal willen 

vestigen. 

 

Koopzondag 
De reden die deze ketens daarvoor aangeven is steevast het ontbreken van een 

koopzondag. Dit betekent namelijk dat het merendeel van de inkomsten in slechts 

een half weekend verdiend moeten worden en dat kan economisch niet uit. De PvdA 

vindt het onverantwoord en niet meer van deze tijd om in Veenendaal de 

koopzondag tegen te houden. Om die reden hebben we, samen met andere partijen, 

de campagne ‘De zondag is jouw dag’ gevoerd. Voor ons is het evident dat al onze 

andere regionale ambities hiermee samenhangen. Wij zijn er ons ook van bewust dat 

zo’n koopzondag juist in Veenendaal niet zondermeer een succes wordt, en dat 

daarin dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt voor zowel de winkeliers, de 

pandeigenaren als de overheid. 

 

Evenementen 
De PvdA is in principe enthousiast over de koppeling tussen de koopzondag en een 

evenement, omdat zo’n evenement de levendigheid en beleving sterk vergroot. Maar 

dan moet er wel geld zijn voor een écht evenement, dat ook daadwerkelijk in de 

binnenstad is. Als overheid moeten we bereid zijn daarin te investeren. Op die 

manier investeren we niet alleen in onze winkelstad maar kunnen we ook de 

verbinding zoeken met cultuur. Dat is belangrijk omdat een leuke, gezellige 

binnenstad bijdraagt aan onze ambitie om Veenendaal ook op cultureel gebied een 

regionale functie te laten vervullen. 
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Stadsstrand 
De PvdA (h)erkent het succes en de functie van het stadsstrand. Wij beseffen echter 

ook dat het hier om veel geld gaat. Geld dat ook voor andere nuttige en belangrijke 

voorzieningen kan worden ingezet. Daarom vinden wij het goed dat er nog een keer 

zorgvuldig wordt gekeken wat de beste manier is om het stadsstrand te behouden en 

te zorgen dat het geheel ook mooi en goed tot zijn recht komt binnen het gehele plan 

Brouwerspoort. Dat verdient Veenendaal, het centrum, het plan Brouwerspoort, maar 

zeker ook het stadsstrand zelf. 

 

Brouwerspoort e.a. 
Verder zitten er nogal wat losse eindjes aan het beleid omtrent ons winkelcentrum. 

Zo moet de Brouwerspoort afgemaakt worden, maar moet het stadsstrand behouden 

blijven, moet er een (wat de PvdA betreft publieke) bestemming komen voor de 

Pniëlkerk, zal er een oplossing moeten komen voor het parkeerprobleem, moet de 

omgeving Sandbrinkstraat/horecaplein opgewaardeerd worden en willen we, 

afhankelijk van de haalbaarheid ervan, het theater misschien verplaatsen. Wat de 

PvdA betreft worden al deze punten opgepakt in één integraal plan. 
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Zorg en welzijn 
 

De zorg en het welzijn van de inwoners van Veenendaal is (samen met veiligheid) de 

belangrijkste taak van de overheid. In de zorgzame samenleving die wij als PvdA 

voorstaan, kijken we om naar elkaar en we zorgen ervoor dat ouderen en 

gehandicapten lang in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Familie, 

buren en vrienden zijn vaak bereid ergens mee te helpen, en waar nodig moet men 

voor professionele hulp op de overheid kunnen rekenen. In zo’n geval hoort een 

overheid niet streng op te treden aan de poort en je een half schuldgevoel te 

bezorgen wanneer je om hulp vraagt. De overheid hoort dan sociaal, of zo u wilt 

barmhartig te zijn. De PvdA wil dat de zorg weer over mensen gaat en niet over 

systemen en zeker niet primair over geld. Wat dat geld betreft houdt de gemeente 

Veenendaal ieder jaar miljoenen over aan de zorg, dus ruimte genoeg om juist nu 

sociaal en barmhartig te zijn. Welzijn is investeren in de samenleving van morgen. 

Welzijn is bij uitstek ook het omkijken en zorgen voor elkaar. Wij zien welzijn dan ook 

als een primaire taak van de overheid die je niet aan de markt moet laten.  

 

De afgelopen jaren hebben er in Veenendaal drie belangrijke veranderingen 

plaatsgevonden. Ten eerste is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de 

uitvoering van de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). Ditzelfde geldt voor 

de jeugdzorg die van de provincie naar de gemeente is over gegaan. En bovendien 

hebben we in Veenendaal het welzijn aanbesteed en gegund aan VitrasCMD en 

Participe, die dit uitvoeren onder de naam Veens (welzijn). 

 

WMO 
Als PvdA vinden we het belangrijk dat iedereen de zorg krijgt die hij nodig heeft, dat 

je je niet schuldig hoeft te voelen als je daarom vraagt en dat die zorg betaalbaar is 

voor iedereen. In dat kader spelen er drie dingen in Veenendaal. Ten eerste het 

streng zijn aan de poort bij het verlenen van ondersteuning. De PvdA wil hiervan af. 

Wij zijn voor barmhartig aan de poort. Mensen die om maatschappelijke 

ondersteuning vragen doen dat niet voor niets. Iedereen wil in principe zijn 

problemen het liefst zelf oplossen en als je dan steun van de overheid vraagt, ben je 

vaak al over een paar drempels heen gestapt. Het is dan aan de overheid om je zo 

goed mogelijk te helpen. Daar moeten de keukentafelgesprekken over gaan en niet 

om te kijken of je die hulp nou echt wel nodig hebt en of het allemaal niet goedkoper 

kan. 

 

Ten tweede is daar de eigen bijdrage die mensen voor de WMO moeten betalen. Het 

kan niet zo zijn dat we als Veenendaal miljoenen overhouden aan de WMO en dan 

onze inwoners daar wel fors voor laten betalen. We zijn dan ook trots en verheugd 

dat er in 2016 een voorstel van de PvdA is aangenomen die de eigen bijdrage 

afschaft voor lage(re) inkomens en voor hoge en middeninkomens beperkt tot een 
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marginaal tarief van 5% (dat was 15%!). Hiermee zorgen we ervoor dat hulp 

betaalbaar wordt en er toch een vorm van solidariteit in het systeem zit.  

 

Ten derde: wat we als PvdA (nog) niet bereikt hebben is dat de huishoudelijke hulp 

die mensen nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen ook gewoon binnen de 

eigen bijdrage structuur valt. Nu is huishoudelijke hulp als algemenen voorziening 

geregeld, wat betekent dat je daar ongeacht je inkomen of de andere hulp die je 

ervoor krijgt €10,-- (en vanaf 2018 €16,--) per uur voor betaald. Slechts als je een 

inkomen rond bijstandsniveau hebt, kun je dat geld terugvragen via de 

minimaregelingen. Als je drie uur hulp in de week nodig hebt om je huis schoon te 

houden omdat je het zelf niet meer kan, betekent dit dat je in een jaar ruim €1500,-- 

betaalt. De PvdA vindt dit absoluut niet kunnen en wij vinden dat huishoudelijke hulp 

gewoon bij de keukentafel gesprekken mee genomen moet worden, daarmee een 

maatwerkvoorziening wordt en onder het normale eigen bijdrageregime komt te 

vallen. 

 

Jeugdzorg 
De behoeften van het gezin staan voorop bij jeugdzorg en dat bewerkstelligen we 

door ze zélf de regie te geven. Gezinnen hebben met één hulpverlener te maken die 

meer vertrouwen en ruimte krijgt om zijn of haar werk te doen. De Jeugdwet, die in 

januari 2015 in werking is getreden, draagt aan deze omslag bij. Daar waar gezinnen 

soms tussen de 9 en 17 hulpverleners over de vloer kregen, werken hulpverleners 

met verschillende specialismen nu via de Wijkteams samen volgens de aanpak ‘één 

gezin- één plan- één hulpverlener’. Er is meer aandacht voor preventie, waardoor de 

zware specialistische zorg afneemt. Daarnaast komt er één aanspreekpunt voor een 

gezin met problemen en wordt het sociale netwerk (grootouders, kennissen, vrienden 

enzovoort) ingezet om het gezin te ondersteunen. Wij willen ouders het recht geven 

op een familiegroepsplan, zodat zij zelf, samen met hun familie, buren en vrienden 

de regie houden over de hulpverlening voor hun kind. Als kinderen echt niet meer 

thuis kunnen wonen, zien wij liever dat ze worden geplaatst in een pleeggezin of 

gezinshuis dan bij een instelling. Tot slot willen we zorgen voor een soepele 

overgang tussen jeugdzorg, die loopt tot 18 jaar oud, en de zorg voor diezelfde 

jongere als die eenmaal 18 is geworden. 

 

Welzijn 
Welzijn is investeren in je zorgzame samenleving. Welzijn is ervoor zorgen dat je nu 

de problemen van later voorkomt, bijvoorbeeld door het tot stand brengen van 

netwerken en verbinding in je samenleving. Wij zien welzijn dan ook als een primaire 

taak van de overheid en we zijn dan ook niet gelukkig met de uitbesteding van 

welzijn. Door die uitbesteding verliezen we de controle, de mogelijkheid om snel in te 

grijpen en bij te sturen. Door de aanbestedingsprocedure wordt welzijn vooral een 

kwestie van geld en zien we vervolgens dat hetgeen dat niet goed is beschreven in 

de aanbesteding ook gewoon niet meer gebeurt. Welzijn wordt dan vooral een 
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kwestie van budgetten, projecten en geld. Met iets dat zo belangrijk is als welzijn 

moet je dat niet willen, zeker nu er door de decentralisatie van de WMO en de manier 

waarop wij de zorgzame samenleving willen inrichten steeds meer gevraagd wordt 

van vrijwilligers en mantelzorgers. Wat de PvdA betreft stappen we af van het 

aanbesteden van welzijn en gaan we als de huidige aanbesteding afloopt welzijn 

‘inbesteden’ en terugbrengen naar de gemeente. De organisatie Veens kan in zo’n 

structuur best blijven maar onder regie van de gemeente zonder dat daar een 

commerciële partij boven hangt. 

 

Geld 
De afgelopen periode heeft de gemeente jaarlijks ruim vier miljoen euro 

overgehouden aan de WMO. De PvdA is de eerste geweest die hiervoor heeft 

gewaarschuwd en heeft aangedrongen op de instelling van een reserve sociaal 

domein, waarin deze overschotten gestort moesten worden om zodoende 

toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen, te kunnen investeren in nieuw beleid 

zonder daarbij gelijk bang te hoeven zijn voor overschrijdingen en projectmatig te 

kunnen investeren in de cohesie en verbinding in de samenleving. Uiteindelijk is 

deze reserve er gekomen, waarbij er een plafond is ingebouwd van vier miljoen. Wat 

de PvdA betreft kan er geen geld dat bestemd is voor zorg naar andere 

bestemmingen ook niet via de algemene reserve die nu al voor zo’n 10 miljoen is 

gespekt vanuit middelen die we voor de WMO hebben gekregen. En dat kan al 

helemaal niet zolang de gemeente streng aan de poort is, zodoende geld overhoudt 

en de mensen die gebruik maken van de WMO opzadelt met torenhoge rekeningen. 
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Wonen, wijken en veiligheid 
 

Voor de PvdA is goed wonen met als onderdeel daarvan sociale en fysieke veiligheid 

een speerpunt. Daarom is ons belangrijkste doel voor de komende periode dat 

wonen en die veiligheid zowel feitelijk als gevoelsmatig te verbeteren. Dat is ook 

geen overbodige luxe want bijvoorbeeld in de landelijke misdaadmeter van 2016 

staat Veenendaal van de bijna 400 Nederlandse gemeenten op de 123e plek. Dat is 

weliswaar vergelijkbaar met Ede (128) maar beduidend slechter dan Rhenen (277) of 

Wageningen (295). 

 

Wat betreft wonen is Veenendaal een prima gemeente. Althans, voor de meeste 

inwoners. Nog steeds is er echter veel vraag naar vooral grondgebonden woningen 

in het sociale koop- en huursegment. De PvdA heeft voortdurend gestreden voor 

gemengde wijken en meer sociale huur- en koopwoningen. Een succes daarbij was 

bijvoorbeeld de aanpassing van het nieuwbouwplan aan de Adriaen van Ostadelaan 

van dure twee-onder-een-kap huizen naar de huidige rug-aan-rugwoningen. 

 

De PvdA wil dan ook dat in de volgende woonvisie het huidige percentage van 30% 

sociale bouw wordt opgeschroefd naar 35%. Bovendien moet die 35% niet bij elkaar 

worden geclusterd maar worden verspreid over ieder nieuwbouwproject zodat er 

meer gemêleerde wijken ontstaan die de verbonden samenleving ondersteunen. Die 

nieuwbouwprojecten kenmerken zich door onderscheidende architectuur en 

duurzaamheid. Aandacht voor groen is daarbij vanzelfsprekend. Ten slotte is meer 

aandacht voor zwerfafval een basisvoorwaarde voor goed wonen en een gevoel van 

veiligheid. De PvdA bepleit dan ook een veel strakkere handhaving van de geldende 

regelgeving op dit gebied. 

 

De PvdA vraagt extra aandacht voor twee kwesties. Dat is in de eerste plaats het 

zogenoemde scheefwonen. Dat is vooral dat mensen gelet op hun inkomsten te 

voordelig wonen waardoor dit soort huizen niet of onvoldoende beschikbaar komt 

voor starters, statushouders et cetera. De PvdA juicht dan ook toe dat er meer wordt 

gebouwd in het middensegment van huren tussen de 750 en 950 euro. Het komt 

overigens ook voor dat mensen als gevolg van scheiding of werkloosheid plotseling 

veel te duur wonen, met soms desastreuze gevolgen. De tweede kwestie is die van 

de vergrijzing waardoor burgers langer in hun vertrouwde woning (moeten) blijven 

wonen en zo nodig daar de noodzakelijke zorg ontvangen. 

 

Ten slotte is de PvdA een warm voorstander van zowel de zogenoemde starters- 

alsook de blijverslening. Die laatste stelt mensen in staat door middel van 

aanpassingen in huis langer in hun vertrouwde woonomgeving te blijven leven. We 

hebben ons met succes hard gemaakt voor zowel de starters- als de blijverslening, 
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en mocht blijken dat de benodigde budgetten ontoereikend zijn, dan maakt de PvdA 

zich sterk om die waar mogelijk te verhogen. 

 

Veiligheid is ondenkbaar zonder betrokkenheid van de inwoners, de snelle opkomst 

van Burgernet en Whatsapp-groepen bevestigen dat. De PvdA wil duidelijke grenzen 

trekken over wat wel en niet kan, en vervolgens die grenzen ook strakker handhaven 

dan nu gebeurt. De burgers moeten daarbij serieuze inspraak krijgen op de 

prioritering van burgemeester, politie en BOA’s. Er moeten meer wijkagenten komen 

die zichtbaar aanwezig zijn én optreden. Hoe meer zij bij hun werk worden 

ondersteund door met name BOA’s en buurtvaders, des te liever is dat ons. 

 

Ook in Veenendaal zien we voorbeelden van radicalisering. Bestrijding daarvan is 

een must, voorkoming ervan door onder meer vroegsignalering is nog veel beter. Dat 

moet gebeuren via de school, leerplichtambtenaren, familie, gebedshuizen en kerken 

en natuurlijk het CJG, de politie en de BOA’s. 

 

Veiligheid is niet uitsluitend een zaak in de openbare ruimte maar ook binnenshuis. 

De PvdA ondersteunt dan ook iedere aanpak van huiselijk geweld of andere vormen 

van misbruik. Extra aandacht van onder meer het CJG moet daarbij uitgaan naar 

multiprobleemgezinnen. 
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Jeugd 
 

Veenendaal is een stad met veel jonge inwoners. Bijna één op de drie inwoners is 

jonger dan 23 jaar. Toch staat Veenendaal bepaald niet bekend als een jonge 

dynamische leefstad, integendeel. Als het aan de PvdA ligt gaat dat snel veranderen 

en zetten we de komende jaren in op een bruisend centrum, activiteiten voor 

jongeren, aantrekkelijk evenementen en een uitbreiding van de subsidie voor 

popcultuur in Vlow0318. De PvdA heeft, samen met VVD en D66, het initiatief 

genomen tot de subsidie voor pop- en jongerencultuur waaruit vervolgens Vlow0318 

kon ontstaan. Natuurlijk is vertier en een bruisend centrum niet alleenzaligmakend 

voor jongeren. Goed toegankelijk onderwijs, ondersteuning daarbij, werk voor 

jongeren, een actief verenigingsleven, een breed en goed sportaanbod en als het 

allemaal even heel erg tegen zit goede jeugdzorg zijn allemaal minstens even 

belangrijk. De PvdA zal sterk blijven inzetten op de bestrijding van kinderarmoede. 

 

Bruisende binnenstad 

Jongeren missen in Veenendaal een levendig centrum. ’s Avonds is het een dooie 

boel, er zijn wel cafés maar die richten zich toch vooral op ouderen en er mist een 

echte uitgaansgelegenheid. Intussen zijn de bioscoop en het poppodium een 

langzame dan wel abrupte dood gestorven. Wat de PvdA betreft gaan we hier de 

komende jaren werk van maken. Als gemeente moeten we aan de ene kant de 

voorwaarden stellen voor ondernemers in de horeca om hierop in te spelen, maar 

aan de andere kant zullen we als gemeente zelf ook bereid moeten zijn om te 

investeren in evenementen, uitbreiding van de popcultuursubsidie aan Vlow0318 en 

samenwerking met de ondernemers in de horeca. De gemeente kan daarbij ook een 

actieve rol spelen als het gaat om het verleiden van ondernemers tot heropenen van 

de bioscoop. 

 

Onderwijs 
Er zijn in Veenendaal tientallen lagere scholen en vier goede middelbare scholen. 

Daarna stokt het aanbod echter en zijn veel jongeren (op een kleine dependance van 

het ROC A12 na) aangewezen op scholen (ver) buiten Veenendaal. Voor een stad 

met meer dan 20.000 jongeren is dat eigenlijk absurd. De PvdA vindt dat de 

gemeente in overleg met het ROC moet kijken hoe het aanbod in Veenendaal 

uitgebreid kan worden. In het kader van Veenendaal als ICT-stad van Food Valley 

zijn er ondertussen ook initiatieven om in samenwerking met de universiteit in 

Wageningen en de hogescholen in Ede, Arnhem en Utrecht te kijken of er op termijn 

kan worden gekomen tot een HBO ICT opleiding in Veenendaal. Wat de PvdA betreft 

wordt hier in de nabije toekomst stevig op ingezet. 

 

Het betreurt de PvdA zeer dat er ook in Veenendaal sprake is van zwarte en witte 

scholen: kinderen moeten immers zoveel mogelijk samen opgroeien. Door afspraken 

te maken tussen de scholen en de gemeente kan dit proces van scheiding worden 
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doorbroken. Zo helpt het als alle scholen een gezamenlijk inschrijfmoment hebben 

en er met de gezamenlijke scholen voorlichting over de schoolkeuze wordt 

georganiseerd. De gemeente moet in overleg met het onderwijs zoeken naar een 

goede methode om anderstalige leerlingen te spreiden over alle scholen in elke wijk. 

Het mag ten slotte niet onvermeld blijven dat wat de PvdA betreft er te allen tijde 

goede toegang moet zijn tot openbaar onderwijs in alle wijken in Veenendaal. 

 

Jeugdzorg 
Als het allemaal een beetje tegen zit moet je als jongere kunnen rekenen op goede 

jeugdzorg. Wat de PvdA betreft staat daarbij het kind altijd centraal en moet je als 

jongere vanaf 12 jaar ook zelf zeggenschap hebben in hoe die zorg tot stand moet 

komen, waarbij jouw eigen privacy te allen tijde gewaarborgd dient te blijven. 

 

Kinderarmoede 
Veenendaal kent zo’n 2000 kinderen die opgroeien in armoede. Voor deze kinderen 

is het niet vanzelfsprekend dat ze meegaan op schoolreisje, een cadeautje krijgen op 

hun verjaardag, laat staan die verjaardag kunnen vieren. Ook zouden zij zonder 

steun niet op muziekles of bijvoorbeeld voetbal kunnen. Op initiatief van de PvdA is 

er een actief beleid in Veenendaal om kinderarmoede te bestrijden en om ervoor te 

zorgen dat deze 2000 kinderen wél kunnen sporten, muziekles kunnen volgen en op 

alle terreinen mee kunnen doen op school en daarbuiten met hun vrienden en 

vriendinnen. Hier zal de PvdA werk van blijven maken want in een welvarend land als 

Nederland kan en mag kinderarmoede niet bestaan.  
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Ouderen 
 

Nederland wordt ouder, en vaak ook ouder in goede gezondheid. Ouderen zijn 
daarnaast langer dan voorheen gesteld op hun zelfstandigheid, en de PvdA vindt dat 
die ontwikkeling ondersteuning verdient. Met andere woorden, Nederland vergrijst en 
alhoewel Veenendaal momenteel een jonge leefstad is, zal dat op termijn ook hier 
gaan gebeuren. Het is dan ook verstandig nu al na te denken over de mogelijke 
consequenties daarvan. 

 

We willen de zorg dichtbij mensen en persoonlijker, zodat we zorg op maat kunnen 
leveren vanuit onze eigen gemeente. We zijn daarbij van mening dat er te vroeg 
afstand is genomen van verzorgingstehuizen en aanleunwoningen. Als samenleving 
moeten we daarin weer durven en willen investeren. Ook geven we de 
wijkverpleegkundige de ruimte om een belangrijke rol te vervullen, dichtbij ouderen 
en hun familie. Voor senioren die om niet meer in staat zijn om thuis te wonen blijft er 
altijd een plek in een zorginstelling beschikbaar. We vinden dat daarbij persoonlijke 
zorg en kleinschaligheid de norm is en we nemen daarbij ruimschoots afstand van de 
zogeheten stopwatchcultuur. 

 

We willen voor iedereen voldoende en geschikte woningen, ook voor ouderen. We 
vinden dat de gemeente samen met woningcorporaties afspraken moet maken om 
voor deze levensloopbestendige woningen te zorgen. Wie ouder wordt en zorg nodig 
heeft, verdient dit in eigen wijk of dorp. We streven naar kleinschalige 
zorgvoorzieningen, die door woningcorporaties en zorgaanbieders gerund worden. 
Want als je hulpbehoevend bent, moet je ook dan in staat zijn je in je eigen omgeving 
te kunnen blijven wonen, dicht bij familie en vrienden. 

We willen ook dat er meer zogeheten woon-zorg-zones komen. Die stellen mensen 
in staat om zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen buurt of dorp te blijven wonen, 
dankzij veilige en toegankelijke routes, ondersteuning op maat, slimme combinaties 
van (medische en overige) voorzieningen en technische innovaties. In deze woon-
zorg zones is de zorg georganiseerd in kleinschalige wooninitiatieven en coöperaties, 
ook voor mensen met een laag inkomen. De wijkcentra worden op peil gehouden. 

Eenzaamheid onder ouderen is een algemeen en nog altijd groeiend probleem in 
onze samenleving. In Veenendaal echter ligt het percentage ouderen dat aangeeft 
eenzaam te zijn, hoger dan het regionale gemiddelde. Door een alert 
signaleringsbeleid te voeren en proactief handelen van zorg- en welzijnsorganisaties 
te stimuleren kunnen ouderen in een eerder stadium betrokken worden. Het is daarbij 
van belang dat inkomensafhankelijke financiële tegemoetkomingen om bijvoorbeeld 
op ouderen gerichte bijeenkomsten te bezoeken, intact blijven. 
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Veel ouderen zijn in hoge mate afhankelijk van mantelzorg. Door de uitgangspunten 
van het huidige gezondheidsbeleid worden deze mantelzorgers echter nog veel 
zwaarder dan in het verleden belast. Speciale aandacht voor mantelzorgers en 
zorgvrijwilligers is dan ook van belang, zodat zij hun inspanningen voor ouderen, 
maar ook zieke familie, vrienden, buren en gezinsleden kunnen volhouden. De 
gemeente moet kritisch blijven kijken naar problemen rond de thuiszorg en de 
verpleging en de wijze van indicatie. Signalen dat zaken mis dreigen te lopen moeten 
vroegtijdig worden opgespoord, zodat mensen die op deze zorg zijn aangewezen 
niet ineens buiten de boot vallen. 

 

In het algemeen geldt dat zorg krijgen minder ingewikkeld moet worden. Minder 
regels, meer direct contact. In een gesprek vooraf wordt de gehele situatie van de 
oudere hulpvrager in kaart gebracht, waarbij er als vanzelf ook aandacht voor 
eenzaamheid is. De gemeente Veenendaal betrekt organisaties van ouderen bij het 
ouderenbeleid en ondersteunt deze organisaties zo nodig. 

 

Armoede onder ouderen is een lastige kwestie, temeer omdat veel van hen uit 
schaamte het thema niet bespreekbaar (willen) maken. Als Veenendaalse 
samenleving zullen we ons maximaal alert moeten zijn op signalen die wijzen op 
armoede, bijvoorbeeld door schulden. Vervolgens kan dan via de geëigende kanalen 
snel en effectief hulp worden geboden. Zo heeft de PvdA zich er sterk voor gemaakt 
dat diegenen met een medische indicatie, waar onder veel ouderen, een vast 
afvalstoffentarief betalen. 
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Milieu 
 

Voor de PvdA is duurzaamheid belangrijk. De klimaatverandering, de toename aan 
regenwater en de CO2-uitstoot baren ons zorgen. Ook de gemeente heeft een 
bijdrage te leveren aan het verduurzamen van Veenendaal. De verduurzaming 
gaat nu te traag, er is versnelling nodig. 

 

Verduurzaming is te weinig een zaak van mensen met bescheiden inkomens die in 
huurhuizen wonen. De gemeente moet zich daarom meer richten op duurzame 
projecten voor jan-en-alleman die tegelijkertijd de woningbouw en de lokale 
werkgelegenheid ten goede komen; projecten die het groen en blauw in de wijken 
met veel lagere inkomens versterken, de luchtkwaliteit verbeteren en lawaai 
tegengaan. 

 

De overstap van olie en gas naar duurzame energie is lastig en duur. De PvdA maakt 
zich grote zorgen dat lagere inkomens de boot missen bij deze transitie. In de wijken 
met veel lagere inkomens zijn de huizen weliswaar goedkoper, maar ook minder 
goed geïsoleerd, of dat nou eigen huis of huur is. Eigen geld om te isoleren of zelf 
energie op te wekken ontbreekt, waardoor ook geen gebruik gemaakt kan worden 
van gunstige subsidies, leningen en belastingvoordelen. De gemeente ontwikkelt 
beleid tegen de dreigende tweedeling tussen mensen die (met subsidies) voorop 
lopen in de energietransitie, elektrisch rijden, hun huis isoleren en zelf duurzame 
energie opwekken en dure energiezuinige apparaten kopen, en de grote groep 
mensen die dat allemaal niet kunnen betalen en dus ook de subsidies en 
belastingvoordelen mislopen. 

 

Bij (nieuw)bouwplannen nemen we duurzaamheid, een watertoets en 
energievoorziening op als eis. Bouwplannen moeten bijvoorbeeld door de toepassing 
van waterdoorlatend straatwerk ‘rainproof’ zijn. 

 

Inwoners, organisaties en bedrijven worden bij de uitvoering van het milieubeleid 
betrokken en profiteren van een eventueel (indirect) aanwijsbaar financieel profijt. 
Het gescheiden inzamelen van afval (DIFTAR) en de daaraan verbonden financiële 
voordelen mag daarbij als voorbeeld dienen. Overigens: De PvdA heeft zich 
succesvol bemoeit met het invoeren van DIFTAR en de instelling van een vast tarief 
voor inwoners met een medische indicatie. 

 

De luchtkwaliteit in de wijken, met name langs de rondwegen, mag onder geen 
voorwaarde verslechteren. Dit is een belangrijke voorwaarde om gezond te kunnen 
leven. We stimuleren dan ook groen openbaar vervoer. Natuur en natuurgebieden 
horen toegankelijk te zijn. 
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Samengevat: het is essentieel dat ook op gemeentelijk niveau milieu hoog op de 
politieke agenda blijft staan. Behoud of verbeteren van het natuurlijk milieu moet een 
toetssteen vormen voor alle beleidsbeslissingen en grote projecten. Criteria van 
duurzaamheid moeten helder omschreven worden en meetbaar zijn. De gemeente 
zelf kan het goede voorbeeld geven door energiebesparingen en duurzaam bouwen, 
zoals dat sinds een aantal jaren in Veenendaal-Oost gebeurt. Ook moet het gebruik 
van alternatieve vormen van energie bevorderd worden. De gemeente kan 
particuliere initiatieven op dit gebied ondersteunen, bijvoorbeeld door de daken van 
gemeentelijke gebouwen beschikbaar te stellen voor zonnepanelen. 

 

Ten slotte: het is historisch gegroeid en daarmee onvermijdelijk dat er bedrijven in 
woonwijken zijn gesitueerd. In dergelijke gevallen moet er, bijvoorbeeld met het oog 
op de volksgezondheid, scherp op worden toegezien dat deze bedrijven zich aan de 
voorgeschreven regels houden. Daar waar dat mogelijk is, moet de gemeente het 
vertrek van fabrieken uit de wijken stimuleren en faciliteren. 
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Samengevat, waar kun je ons aan houden? 
 

Gelijke behandeling 

• Marktwerking leidt nooit tot verbondenheid en solidariteit en past daarmee niet 
binnen een lokale samenleving die verbindt en waarin je erop kunt vertrouwen 
dat iedereen gelijk wordt behandeld. Waarbinnen er gelijke rechten, plichten 
en kansen zijn voor íedere Veenendaler! 

Werk en inkomen 

• Als PvdA zullen we ons blijvend inzetten voor vast werk en inkomen voor 
iedereen. Hierin zullen we nooit uit het oog verliezen dat er ook mensen zijn 
waarvoor dat allemaal niet zo vanzelfsprekend is en dat die daarbij hulp nodig 
hebben van de overheid. Wij zullen ons er daarom hard voor maken dat de 
expertise van IW4 voor Veenendaal behouden blijft omdat die hierbij hard 
nodig is. Ten slotte zullen wij altijd oog blijven houden voor mensen die al dan 
niet tijdelijk geen werk hebben. 

Cultuur en Sport 

• Met een sterke lokale PvdA gaan wij ons maximaal inzetten voor cultuur en 
sport. Daar mag u ons aan houden en op aanspreken. Als wij als PvdA in het 
college komen zullen er compromissen gesloten moeten worden. De PvdA zal 
alleen in een college gaan dat verder investeert in cultuur en in de 
toegankelijkheid daarvan voor jeugd, minima en ouderen. En de breedte sport 
stimuleert: verbondenheid. 

Economie 

• De PvdA zet zich maximaal in voor een levendige binnenstad, waar economie, 

cultuur en beleving met elkaar verbonden zijn. Daar mag u ons aan houden en 

op aanspreken. Als wij als PvdA in het college komen begrijpen wij, en u 

hopelijk ook, dat er compromissen gesloten moeten worden. De PvdA zal 

alleen in een college gaan dat een koopzondag actief bewerkstelligt. 

Kinderarmoede 

• Voor de PvdA is de aanpak van kinderarmoede een absolute prioriteit. Meer in 

het algemeen zetten we ons in voor de verruiming van het minimabeleid naar 

andere doelgroepen. 

Zorg 

• De PvdA zal niet toestaan dat er geld dat bestemd is voor de zorg naar andere 

bestemmingen gaat. Zorg moet toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen. 

Dat betekent niet streng, maar barmhartig aan de poort. We zullen niet 

meewerken aan een bijstelling van het eigen bijdrage systeem zoals dat er nu 

op voorstel van de PvdA is. Wel vinden wij dat de huishoudelijke hulp absoluut 

een maatwerkvoorziening moet worden zodat ook die betaalbaar wordt en 

onder het normale eigen bijdrage systeem valt. Wat welzijn betreft vinden wij 

dat de gemeente de regierol terug moet pakken zodra dit kan. 
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Wonen 

• Op het gebied van wonen zullen we ons bij ieder nieuwbouwplan blijven 

hardmaken voor 35% sociale woningbouw. Zo’n bouwplan dient bij voorkeur 

grondgebonden te zijn en een gemengd karakter te hebben.  

Openbare orde en veiligheid 

• We willen dat er veel strakker dan tot op heden wordt gehandhaafd. Dat geldt 

voor 30-kilometer zones, overlast door groepen jongeren maar bijvoorbeeld 

ook op het gebied van (zwerf)afval. Ten slotte zijn wij aanspreekbaar op de 

manier waarop we de Veense burgers zo optimaal mogelijk betrekken bij het 

lokale veiligheidsbeleid. 

Centrum 

• Met een sterke lokale PvdA gaan wij ons maximaal inzetten voor een bruisend 

centrum, ook voor jongeren. We willen uitbreiding van de popcultuursubsidie, 

meer evenementen, en samen met de ondernemers in de binnenstad zorgen 

we voor meer activiteiten voor jongeren.  

Onderwijs 

• We zijn aanspreekbaar op toegankelijk openbaar onderwijs in Veenendaal. De 

PvdA maakt zich hard voor, en ziet   erop toe dat de gemeente een actieve rol 

speelt in het tegengaan van zwarte scholen en zich inzet voor meer 

middelbaar en hoger beroepsonderwijs in Veenendaal. Ten slotte zullen wij 

ervoor blijven strijden dat er geen kind in armoede opgroeit. 

Ouderen 

• De PvdA zal zich maximaal inspannen om voldoende passende woonruimte 
inclusief essentiële voorzieningen voor ouderen beschikbaar te hebben. De 
menselijke maat blijft voor ons uitgangspunt in de zorg. Mantelzorgers worden 
steeds belangrijker en dus zullen we hen waar mogelijk ondersteunen. Ten 
slotte houden we een open oog voor eenzaamheid en armoede onder 
ouderen. 

Duurzaamheid 

• De PvdA voorkomt dat er bij de transitie naar duurzame energie een 
tweedeling tussen inkomensgroepen ontstaat. We werken mee aan 
maatregelen en beleid die de luchtkwaliteit positief beïnvloeden. In 2035 is 
Veenendaal een stad zonder kolen, olie en gas. Er worden geen megastallen 
in Veenendaal gebouwd. 


