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Van de (ex-)voorzitter 
 

En nu …? 
De voortekenen waren 
landelijk en in de pers niet 
gunstig. De vraag was 
eigenlijk niet of we gingen 
verliezen maar hoeveel we 
gingen verliezen. En dat 
ondanks een goed 

presterende fractie de 
afgelopen vier jaar. Die met 
twee zetels en drie later 
twee leden in de 
schaduwfractie door hard 
werken een mooi resultaat 
hebben neergezet.  
 

 
 
Juist ook op het voor de 
PvdA belangrijke principe 
om op te komen voor 
diegenen die het minder 
goed getroffen hebben. Denk 
aan het 
kinderarmoedebeleid, de 
verlaging van de eigen 
bijdrage in de WMO en de 
toegankelijkheid van de 
thuishulp. Wel de erkenning 
van beste raadslid in onze 
fractie, maar zeer beperkte 
honorering van de kiezer 
voor die prestaties. Ondanks 
een mooie kieslijst met ook 
jong talent bij de eerste vier. 
En ondanks een intensieve 
campagne, waarin actief de 

kiezers zijn opgezocht, er 
mooie filmpjes gemaakt zijn 
en waar veel leden van de 
afdeling hun bijdrage aan 
hebben geleverd. Dank jullie 
wel voor jullie inzet. 
En dan. Op de 
verkiezingsavond woensdag 
21 maart laten de eerste 
uitslagen een resultaat van 
de PvdA van nul zetels zien. 
De vrees en het ongeloof in 
het aanwezige clubje 
partijgenoten is om te 
snijden. En dan in de nacht 
bij de laatste uitslagen 
kantelt het beeld. Toch een 
(rest)zetel!! De ontlading is 
groot. Maar het verschil zo 
klein dat we nog niet echt 
durven te juichen. De 
volgende morgen volgt de 
bevestiging: Partij van de 
Arbeid 1 zetel.  
Op vrijdag gaat Hans zijn 
geloofsbrieven inleveren. 
En dan komen de zenuwen 
terug. Bij de uitgebreide 
detailuitslag blijkt dat als de 
PvdA 1 stem minder zou 
hebben behaald de restzetel 
naar de SGP zou zijn gegaan 
en we met 0 zetels zouden 
zijn geëindigd. Geruchten 
over een hertelling beginnen 
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de kop op te steken. Op 
maandag komt het bericht 
van de gemeente dat er een 
aanvraag tot hertelling is 
binnen gekomen. En 
inderdaad op dinsdagavond 
beslist de oude raad over 
deze aanvraag: er komt een 
hertelling. Ook de PvdA 
stemt met pijn in het hart 
voor om elke discussie over 
wel of geen mandaat voor 
ons raadslid de kop in te 
drukken.  
Nog een 24 uur vol spanning 
volgen. Op woensdagavond 
aan het begin van de 
afdelingsvergadering komt 
eindelijk het verlossende 
bericht: de zetel is echt van 
de PvdA. En het andere 
goede bericht: het aantal 
stemmen per partij is exact 
hetzelfde als bij de eerste 
telling. Er is goed geteld, 
maar in de raad en 
daarbuiten wordt de 
hartgrondige wens 
uitgesproken om weer met 
de computer te mogen 
stemmen.  
Tijdens de afdelings-
vergadering behandelen we 
de jaarstukken, dat moest 
voor 1 april. En ik doe met 
gemengde gevoelens afstand 
van mijn zetel in het bestuur. 
Gemengde gevoelens omdat 
ik heel blij ben met onze 
zetel maar ik ook nog graag 
langer voorzitter was 
gebleven. Dat is door de 
verkiezing van Hans in de 
raad echter niet verstandig. 
Dus ik ga, maar natuurlijk 
blijf ik beschikbaar om de 
afdeling waar mogelijk te 
ondersteunen met mijn 
inzet.  

Het vinden van een nieuwe 
voorzitter was niet 
eenvoudig. We zijn als 
bestuur flink op zoek 
geweest. Een enthousiaste 
kandidaat kon niet doorgaan 
vanwege onverenigbaarheid 
met een andere 
bestuursfunctie.  
 

 
 
Gelukkig heeft Jos Schilte 
zich bereid verklaard 
voorlopig voorzitter te 
willen zijn en heeft Ali 
Groebe aangegeven 
beschikbaar te zijn om Jos in 
de afdeling te vervangen als 
hij om privéomstandigheden 
afwezig is. Jos dank je wel 
daarvoor.  
 

 
 
En Hennie Bos is bereid tot 
het bestuur toe te treden als 
gewoon lid om de slagkracht 

van het bestuur te vergroten. 
Beiden zijn unaniem door de 
afdelingsvergadering 
verkozen. Welkom allebei!!  
 

 
 
We zijn ook nog steeds op 
zoek naar een secretaris van 
de afdeling ter vervanging 
voor Dick Vink, die heel 
graag het stokje wil 
doorgeven. Dus wilt u zelf of 
weet u een geschikte 
kandidaat: graag melden bij 
het bestuur.  
Op de agenda voor de 
afdelingsvergadering stond 
ook de evaluatie van de 
verkiezingen. Door het 
verloop van die laatste week 
en de onzekerheid en 
emoties die dat teweeg 
bracht zien we daarvan af. 
We besluiten op korte 
termijn een nieuwe 
afdelingsvergadering te 
beleggen gewijd aan die 
evaluatie. Daarin 
verwachten we in ieder 
geval inbreng vanuit de oude 
fractie (die heeft al iets 
aangeleverd), het 
campagneteam en het 
bestuur.  
Ter vergadering hebben we 
wel met elkaar van 
gedachten gewisseld over de 
invloed van de landelijke 
positie van de partij op deze 
lokale verkiezingen, maar 
het bleek moeilijk om 
daarbij niet te vervallen in 
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een opmerkingen over de 
lokale situatie. Afgesproken 
is dat Jan Langelaar en Ted 
Bosman een 
afdelingsvergadering 
voorbereiden over het 
inhoudelijke gesprek over de 
landelijke positie van de 
partij en hoe we daar als 
afdeling tegenaan kijken. 
En daarna hebben we de 
avond met elkaar in 
opperbeste stemming bij 
Mango’s afgesloten. Want o, 
wat zijn we blij dat we een 
platform houden waar we 
zichtbaar voor iedereen onze 
inbreng kunnen hebben en 
onze normen en waarden 
kunnen laten zien.  
Tot slot wil ik als scheidend 
voorzitter jullie nog een 
wens mee geven. We zijn als 
afdeling door het oog van de 
naald gekropen. Heel blij dat 
we onze zetel houden. En 
heel duidelijk dat er werk 
aan de winkel is! Hoe krijgen 
we onze boodschap weer 
overtuigend voor het 
voetlicht bij de kiezers! En ja 
we moeten evalueren wat er 
aan de hand is. Mijn wens is 
dat we niet verdwalen in het 
zuur wat er niet goed gaat en 
in het zwarte pieten wie 
welke schuld heeft. De wens 
uit het diepst van mijn hart 
is dat we ons focussen op 
wat we kunnen doen om het 
beter te laten gaan. Op de 
dingen die ons zelf energie 
geven: dat straalt altijd uit 
als je bezig bent met iets 
waar je zelf hartgrondig in 
gelooft en niet te vergeten 
waar je blij van wordt. We 
zullen moeten zoeken naar 
nieuwe wegen voor onze 

oude normen en waarden. 
Verbinding tussen nieuw en 
oud. 
Ik blijf met plezier 
beschikbaar om daaraan 
mee te werken.  
Marja van de Braak 
 

 
 

Oproep aan leden van de 
PvdA Veenendaal 
 
We zien graag dat 
kandidaten zich nog willen 
melden om als derde 
commissielid zitting te 
willen nemen in de fractie. 
Het idee is dat 
partijstandpunten worden 
verwoord en of het in de 
raad moet worden 
behandeld of dat het een 
hamerstuk kan zijn. Moska 
Hellamand en Umar van de 
Pol hebben zich al bereid 
verklaard. Toch zien we nog 
graag een derde persoon 
hieraan toegevoegd, opdat 
we back-up hebben en om de 
huidige fractie enigszins te 
ontlasten. Meld je 
belangstelling bij bestuur of 
ondergetekende! Daarnaast 
hebben we behoefte aan en 
kunnen we goed gebruik 
maken van individuele 
coaches. Heb je interesse 
meld je aan. 
Hans van de Braak 
 

 
 

Kortetermijnvisie 
fractievolgers / 
steunfractie 

 
Gezien het feit dat we het 
komende jaar met één zetel 
in de raad zitten is het 
wenselijk om weer met een 
brede steunfractie aan de 
slag te gaan en dat we 
actieve input krijgen waar 
jullie vinden dat we aan 
bepaalde zaken prio moeten 
geven of over speciale 
onderwerpen een stukje 
voorbereiding op een 
agendapunt.  
 

 
 
We gaan werken aan de 
nieuwe generatie politici. 
 Ik zal sowieso 
‘fractievolgers’ expliciet 
uitnodigen voor de 
steunfractiebijeenkomsten. 
De eerste zal 10 april zijn en 
ivm het niet weten of deze 
oproep tijdig komt: de 
eerstvolgende is dan op 15 
mei. De website gaat dit ook 
vermelden: 
veenendaal.pvda.nl   Onze 
nieuwe fractiekamer is balie 
28, maar die lijkt me erg 
klein en dan zullen we 
uitwijken naar de zitkuil of 
zo. De agenda zullen we asap 
rondsturen. 
Hans van de Braak 
 

Pfff wat een weken 
verslag van bijna 6 maanden 
campagne in ’t Veen en de 
laatste bange uren… 

http://www.pvda.nl/
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Een lang verhaal in ’t kort: 
we hebben één zetel 
behouden. Door ’t oog van de 
naald gekropen, een 
hertelling met een 
gelijkluidende uitslag: 4041 
stemmen op SGP en 809 
stemmen op PvdA. 
Resulterend in de 7e 
restzetelquote van 
respectievelijk 808,2 en 809. 
Het verschil is dus maar 
figuurlijk maar ook letterlijk 
1 stem! Een week lang (!) 
billen knijpend op de bank 
bivakkeren en niets meer uit 
je handen krijgend 
afwachten.  
 
Een kennismakingsgesprek 
met informateur op 
woensdag 28 maart wilde ik 
al niet voeren omdat we nog 
steeds geen zekerheid 
hadden dat we in de raad 
zouden blijven. 
Woensdagochtend nog naar 
de hertelling gekeken waar 
ca. 100 ambtenaren in gele 
hesjes aan het hertellen 
waren en waar de 
belanghebbende Dick Both 
en ondergetekende door 
RTV Utrecht weer werden 
gestrikt voor een tv-
interviewtje. 
 Op de loopbrug van het 
gemeentehuis lopen Dick 
Both, Albert Doelwijt en 
ondergetekende toch naar 
de Frisiazaal om de 
delegaties te ontmoeten die 
met De Jong, de inmiddels 
aangestelde informateur en 
burgemeester (CU) van 
Houten, dat 
kennismakingsgesprek 
zouden hebben. Notabene 
Albert wordt gebeld, niet ik, 

die me terugroept en meldt 
Piet Zoon, onze burgervader, 
aan de lijn te hebben en dat 
er geen verschillen zijn in de 
stemmen voor SGP en PvdA! 
Duimend opstekend en 
felicitaties van Dick Both 
(SGP) in ontvangst nemend 
lopen we door naar de Frisia 
ruimte. We mochten nog 
niets melden omdat het 
formele protocol nog niet is 
ondertekend/vastgesteld. 
Tijdens de meeting wordt 
door de nog steeds ziek 
zijnde, maar wel aanwezige 
griffier Franske het formele 
sein veilig gegeven! We 
zitten erin!!! En nu op nog 
naar de Ledenvergadering 
van de PvdA Veenendaal. 
Direct daarna belletjes van 
kranten, RTV etc. Donderdag 
’s ochtends om halfzeven in 
gesprek met radio M Utrecht 
en rechtstreeks in de 
uitzending. Ik kan ’t eigenlijk 
nog niet helemaal 
verwerken.  
 

 
 
’s Middags de formele 
installatie, waar we vanaf 
15h00 welkom waren om 
foto’s te maken en om 16h00 
begint de inauguratie. Om 2 
minuten voor vier ben ik pas 
aan de beurt om foto te 
maken en direct door met 
Jesse van de VVD naar de 
raadszaal. Dat verklaar en 
beloof ik. 

Bloemen van fractie en een 
symbolische overdracht van 
Albert in een vorm van een 
rode roos in ontvangst 
nemend begin ik me weer 
een beetje raadslid te voelen. 
Een vooruitblik ga ik in de 
komende nieuwsbrief 
brengen. Maar nu op de 
eerste plaats een groot dank 
aan alle vrijwilligers en aan 
de inzet van de 
campagnecommissie voor de 
hulp bij de debatten, het 
flyeren en het canvassen en 
alle communicatiestukjes en 
promoties op facebook, die 
het ons mogelijk hebben 
weten te maken dat we na 
72 jaar nog steeds als PvdA 
in de Veense raad onze stem 
kunnen verheffen.  
 
Er staat ons heel veel te 
wachten. Ook de 
hoeveelheid werk om onze 
roots weer terug te krijgen 
en een weerwoord te hebben 
op landelijke trends en de 
versnippering op het lokale 
politieke podium. 
Een analyse van de huidige 
verkiezing in vergelijking 
met die van 4 jaar terug en 
van die met de TK2017 mag 
u nog van mij tegoed 
houden. Nu eerst, met de 
woorden van Albert te 
spreken, voorwaarts en naar 
voren kijken. Voor een 
sociaal en sterk Veenendaal, 
een inclusief Veenendaal of 
zoals ons huidig motto luidt: 
Voor een Verbonden 
Veenendaal.  
En wie nu nog durft te 
beweren dat zijn/haar stem 
niet telt…dat moge duidelijk 
zijn: PvdA Veenendaal. 
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