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Van de Voorzitter
De scholen zijn weer begonnen, de meeste vakanties achter de rug en het normale leventje vangt weer aan. Deze nieuwsbrief is een combi van twee maanden, mede door het reces van de Raad. Reces betekent overigens niet dat de
fractieleden twee maanden vakantie hebben. In deze maanden wordt er uiteraard van welverdiende vakantie genoten, maar ook werkbezoeken en voorbereiding van stukken voor de komende raadsvergaderingen worden gedaan.
Ook wordt de raad soms teruggeroepen van reces, i.v.m. actuele dringende
zaken , mede door onze fractie, Lokaal Veenendaal, is de Raad teruggeroepen
voor het onjuiste gebruik van de bijstand controle regels door het college.
Een nare gewaarwording was het bericht wat tijdens het reces werd geplaatst
door het college in de Rijnpost over het niet doorgaan van een nieuw schoolgebouw in Oost. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Zeker niet als de
coalitie het heeft over nieuwe bestuurscultuur. Begint hier in het Veen te lijken
op het Haagse Rutte indoctrinatie. De coalitie beslist en waag het niet om als
coalitie-lid een andere mening te hebben!
Eind augustus zijn de raadsleden de hei op gegaan voor 2 dagen om een nieuwe
bestuurscultuur te zoeken. Een aantal “oud raadsleden “ zagen dit niet zitten en
hebben bedankt voor deelname. Ten eerste omdat zij vrije dagen op moeten
nemen van hun werk en de oppositie veelal geen invloed heeft.
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Het college geeft aan dat de te ontvangen gelden van het Rijk in 2026 niet zo
dramatisch laag zullen zijn als verwacht , maar toch belangrijk lager dan waarop
gerekend. Hierdoor kunnen niet alle begrootte onderwerpen doorgang vinden.
Ik ben van mening dat man en paard moeten worden genoemd en geen luchtballonnetjes moeten worden opgelaten. De coalitie weet nu al welke projecten,
zij willen afschalen. De Veense bevolking heeft recht op duidelijkheid!!
Nog meer verbazing wekt het dat parkeerboetes twee keer worden geïnd en
ook sommige belastingen voor bewoners ,die in eigen gemeente Veenendaal
verhuizen, twee keer worden opgelegd. Het college en coalitie hebben wel wat
uit te leggen aan de bewoners.
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WORD LID
Lokaal Veenendaal is
de lokale liberale partij
van Veenendaal. Wij zijn duidelijk
op de inhoud en schuwen het debat niet. Omdat wij als lokale partij
niet zijn gebonden aan een landelijke partij, gaan wij alleen voor de
belangen van Veenendaal.
HET VEEN OP ÉÉN!
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€ 24.- per jaar
Minima € 12.- per jaar of
word vriend van ons
vanaf € 5.– per jaar
Zie website
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0618205607
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GEMEENTE VEENENDAAL INT DUBBELE PARKEERBOETES

Door kentekens van vergunningshouders in een Nationaal Parkeer Register te
zetten, verwacht de gemeente de problemen door verkeerd uitgeschreven parkeerboetes te voorkomen. Honderden boetes bleken dit voorjaar onterecht te
zijn verstuurd, omdat mensen een parkeervergunning of gehandicaptenparkeerkaart hadden om te mogen parkeren.
,,De gemeente heeft via de webpagina een bericht gepubliceerd, waarin wordt
gecommuniceerd dat het invorderingskantoor Cannock Chase namens de gemeente parkeerboetes heeft verstuurd. Terwijl dit niet klopt. Daarnaast wordt
gemeld dat dit een fout is van gemeente Veenendaal. Inwoners die een boete
hebben ontvangen wordt geadviseerd om bezwaar aan te tekenen. Hoewel bekend is dat boetes onterecht zijn verstuurd, lijkt niet te worden ingezet op het
intrekken van de boete. Echter worden inwoners gevraagd actief bezwaar aan te
tekenen. . EXCUSES ,,Wij zetten de kentekens van vergunningshouders in het
Nationaal Parkeer Register. Alle kentekens kunnen dan vanuit hetzelfde systeem
worden gecontroleerd. Wij hebben onze excuses aangeboden aan iedereen die
contact met ons had over de foute parkeerboetes”, besluiten burgemeester en
Geen contact gehad hierover, MAAK BEZWAAR!!!

Wij hebben u nodig!
Onze fractie van LokaalVeenendaal zit in de gemeenteraad met 3 raadszetels.
Wij vormen met een aantal andere partijen de oppositie. Bij stemmingen wint
meestal de coalitie, maar als wij goede, onderbouwde, argumenten hebben kunnen wij ook winnaars zijn! Uw inbreng is hierbij van grote waarde. Heeft u ideeën hoe wij Veenendaal aantrekkelijk kunnen maken voor alle inwoners, ondernemers en verenigingen. Laat van u horen via onze website of bel met een van
onze raadsleden. Telefoonnummers vind u op de volgende pagina.

DE RAAD DE HEI OP
Raadsconferentie/ heidesessie Elspeet 2022
Als raadslid waren Jaap, Yasin en ik uitgenodigd voor een tweedaagse Raadsconferentie in Elspeet op de Veluwe. Op slechts drie raadsleden na was iedereen
aanwezig. De sfeer zat er goed in en er werd vooral veel gelachen. Focus van het
programma lag niet zozeer inhoudelijk op het actuele raadsakkoord, maar meer
op de omgangsvormen. Hoe ga je als raad met elkaar om? Hoe sta je sterk in het
debat? Wat houdt goed luisteren in en wie wil je nu eigenlijk overtuigen? Verder
kwam er een workshop integriteit langs en kregen we middels een vragenlijst
inzicht in wat voor type raadslid we zijn. Jaap was overduidelijk de partijpoliticus,
terwijl ik hoog scoorde op 'bestuurder' en 'ombudsman'. Ook Yasin scoorde hoog
op 'Ombudsman'.
Tijdens de workshops schuurde het zo nu en dan en werd oud zeer benoemd.
Het werd duidelijk dat het politieke spel zeker gespeeld mag worden, maar dat
we wel rekening moeten houden met elkaars beleving. Wanneer ga je te ver?
Wanneer zijn het steken onder water? En wat heeft dat voor invloed op het debat? en wat zegt dat over jou als politicus? De eerste dag werd afgesloten met
een borrel en hebben we tot in de late uren met elkaar een gezellige tijd gehad.
Niemand bekende kleur, het was een fijn samenzijn. Als nieuweling kijk ik uit
naar de komende raadsperiode en kan ik alleen maar heel trots zijn dat ik deel
uit mag maken van zo'n geweldige groep fijne mensen.

ONZE
RAADSLEDEN

Jaap Pottjewijd
Fractievoorzitter
Tel.: 06 55 208 109
Jaap.pottjewijd@veenendaal.nl

Algemene zaken,

Sociaal Domein, WMO,
Theater, Financiën,
Veiligheid, Economie,
DEVO

Barbara van Ravenswaaij
Raadslid
Tel: 0616074237
Barbara.vanravenswaaij@veenendaal.nl

VERTREK GERDA VAN DE POL ALS SECRETARIS
VAN LOKAAL VEENENDAAL

.

“Door mijn ziekte zijn de werkzaamheden , binnen
het bestuur van de partij, als secretaris , voor mij te
belastend. Hierdoor heb ik moeten besluiten om te
stoppen met mijn functie“
Gerda haar besluit komt hard aan binnen de partij
maar wordt gerespecteerd en wij wensen haar veel
sterkte toe met de ingeslagen weg. Bedanken haar
voor de inzet en inbreng tijdens de nieuwe bestuurs
opbouw en de campagne.
Formele uitschrijving zal enige tijd in beslag nemen
en ook kan hier en daar enige vertraging ontstaan in
correspondentie, wij vragen hiervoor begrip.

Sociale leefomgeving,
Cultuur en evenementen,
Toerisme,
Sport Hockey clubhuis,
Turn aangelegenheden,
Winkelstad, Diversiteit
Yasin Makineli
Raadslid
Tel: 0614804899
Yasin.makineli@veenendaal.nl

Sociale leefomgeving,
Jeugdzorg,
Sport,

Veiligheid, Onderwijs
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AANTREKKELIJKE ENTREE
Aantrekkelijke en verzorgde groenvoorzieningen bij de entree/
invalwegen van Veenendaal, zodat bezoekers al bij binnenkomst
van Veenendaal aangenaam verrast worden. Dit hebben wij in
ons partijprogramma staan of dit bijgedragen heeft aan het tot
stand komen van het kunstwerk bij de entree van Veenendaal weten we niet, maar voor ons een welkome geste. En.. we hebben
meerdere invalswegen, we laten ons graag nog eens verrassen!

ZOMERBEELDEN

BESTUUR

Eli Draaisma-voorzitter
Hans Otten-penningmeester
vacature–secretaris
Nathali van Oort—Hooijer, bestuurslid
Annette van Dijk, bestuurslid

Dominorecord-Urban walk– Kunstwerk entree Veenendaal
3D Tekening Kees Stipplein-Classic motorraces
Bouwdorp in Stadspark met 750 Veense kinderen

Aart Aalbers doet voorstel aan Gemeente
Maak van het Veen een Bloemenstad
Veenendaal heeft een toeristische
trekpleister nodig!
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VACATURE
Secretaris bestuur m/v
interesse of info?
Bel met onze voorzitter
Eli Draaisma—0651259432
______________________
TER INFO
De provincie Utrecht stelt geld
beschikbaar voor zitbankjes in de
natuur. € 700.– per bankje. Weet u
een leuk plekje in uw wandelgebied?
Stuur uw aanvraag naar
provincieutrecht.nl

