JAARVERSLAG 2021
BESTUUR, FRACTIE en FINANCIEEL

VOORWOORD
Als voorzitter presenteer ik u met groot genoegen ons gecombineerde jaarverslag 2021.
Een aantal jaren is er slechts een summiere opsomming van de werkzaamheden geweest, maar over
het jaar 2021 is er een compleet verslag van zowel bestuur, fractie als financieel.
Eind 2020 als nieuw bestuur aangetreden, kwamen er allerlei zaken op ons pad waar we ons intensief
mee bezig hebben gehouden. Administratief, w.o. leden administratie, Statuten en HH-reglement.
Ook kwamen we tegen dat onze Partij GEEN ANBI verklaring had. Voor zowel leden, sponsors en
vrijwilligers is dit voor een vereniging onontbeerlijk. Door inzet van velen heeft de belastingdienst
ons de ANBI-status toegekend vanaf 01-01-2021. Dit betekent voor bovenvermelde groepen dat zij
bij hun belastingaangifte over 2021 hier al rekening mee mogen houden.
Daarnaast kwamen de gemeenteraadsverkiezingen in zicht, maart 2022, welke ook een gedegen
voorbereiding nodig hadden. Als campagneleider werd - onze nestor - Kees Lochtenberg aangesteld.
Vele intensieve vergaderingen zijn aan de campagne besteed, die in januari, februari en begin maart
2022 zijn beslag kreeg. Een kandidatencommissie werd ingesteld die kandidaten beoordeelde en er
23 een plek gaf op de kieslijst. Als voorzitter krijg je hierbij een trots gevoel, met zo’n geweldig team
mensen te mogen werken.
Onverwachte zaken dienden zich ook aan; Mila Jansen gaf aan na de verkiezing in maart 2022 over te
stappen naar de VVD, daar zij landelijke politieke ambities had. Dit is in goed overleg tot stand
gekomen. Te meer daar wij al nieuwe kandidaten hadden.
NB. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag kregen wij de melding, dat Mila Jansen op 20
maart 2022 plotseling is overleden. Dit heeft een grote impact op de fractie en het bestuur.
Daarnaast kan ik ook melden dat dat Yasin Makineli, voormalig fractievoorzitter van DENK, zich heeft
afgescheiden van zijn partij en na gesprekken met bestuur en fractie van Lokaal Veenendaal besloten
heeft zich aan te sluiten bij onze partij. Wat voor beide partijen een toevoeging is richting de
gemeenteraadsverkiezingen.
Voor de toekomst is het nog even koffiedik kijken, maar we hebben 3 raadszetels en willen dit graag
uitbouwen. De tijd zal het leren. Daarnaast zal het bestuur zich gaan bezighouden met de uitbreiding
van het ledenbestand en trachten meer zichtbaar te zijn in de Veense gemeenschap. Ik kan u onze –
gratis - maandelijkse nieuwsbrief van harte aanbevelen. Hierin staan allerlei zaken vermeld zodat u
op de hoogte blijft van alle partijperikelen.
Ik wens u veel leesplezier en heeft u vragen, op- of aanmerkingen? Even een mailtje naar ons
secretariaat@lokaalveenendaal.nl en u krijgt altijd antwoord terug.

Eli Draaisma
Voorzitter bestuur Lokaal Veenendaal

FRACTIEVERSLAG
Nieuwe bezems vegen schoon, maar ook anders, zo ook binnen onze partij. Het in 2020 nieuw
aangetreden bestuur heeft aangegeven meer formeel te willen werken en daarbij hoort ook een
fractiejaarverslag. Met deze opdracht zijn wij hieraan begonnen om de lezer inzicht te geven in het
fractiewerk van het jaar 2021.
De fractie van Lokaal Veenendaal bestond in 2021 uit: Kees Lochtenberg, fractievoorzitter, Jaap
Pottjewijd, raadslid en Mila Jansen, raadslid. Daarnaast waren actief als schaduw raadslid Addy
Landzaat en Ivan Carrerogallardo. Zoals al gezegd kregen we meer werk door de wensen van het
nieuwe bestuur, daarnaast waren de nodige politieke werkbezoeken aan bedrijven en privépersonen
intensief te noemen en ook de contacten met overige fracties ende Food Valley regio. Al met al een
jaar met verrassingen.
Mila Jansen gaf in het najaar aan onze partij te willen verlaten en een overstap te maken naar de
VVD, ingaande 16 maart 2022, na de gemeenteraadsverkiezingen omdat zij landelijke ambities heeft.
Omdat wij inmiddels al meerdere aanmeldingen van kandidaten hadden voor de
gemeenteraadsverkiezing hebben wij haar succes gewenst met de gekozen richting. Mila heeft de
laatste maanden geen actieve rol meer gespeeld in de fractie.
Ten tijde van het schrijven van fractiejaarverslag kregen wij op 20 maart 2022 bericht dat Mila
Jansen plotseling was overleden. Dit gebeuren heeft wel een grote impact op de fractieleden, te
meer daar meer dan 9 jaar met haar is samengewerkt. Fractie en bestuur wensen Dennis en
overige dierbaren veel sterkte bij dit verlies.
De werkzaamheden richting gemeenteraadsverkiezing gaven een behoorlijke aanslag op de privétijd
van de fractieleden. Maar met kees Lochtenberg als campagneleider is er voortvarend gewerkt aan
het tot stand komen van de campagne.
De fractie kreeg , in december 2021, een aangename toevoeging, Yasin Makineli, fractievoorzitter
van DENK, was na het verlaten van DENK van plan een eigen fractie te beginnen, maar na overleg
met onze fractie en bestuur heeft hij gekozen toe te treden tot Lokaal Veenendaal.
Ook de gemeenteraadsagenda was veelal vol, soms 7 vergaderingen in een maand, vaak tot de
nachtelijke uren en het hoeft geen betoog dat dit intensief was.
Een opsomming van de onderwerpen laten we hier de revue passeren, de een succesvol voor fractie,
de ander door coalitie ingrepen met een negatief resultaat. Hier en daar moet je water bij de wijn
doen om tot een resultaat te komen. We kijken echter wel terug op een prettig politiek jaar.
Regelmatig ontstaan inzichtverschillen tussen de Veenendaalse fracties over, van, voor de hoogte bij
nieuwbouw. Lokaal Veenendaal is van mening dat in Veenendaal best in de hoogte mag worden
gebouwd. De norm, ooit vastgesteld, (door wie???) was 45 meter, de hoogte van de toren van de
Julianakerk op de Prins Bernhardlaan. Gelukkig behoort dit tot verleden tijd en kunnen
projectontwikkelaars aan de slag met hoogbouw. Er zijn nog steeds fracties die hier moeite mee
hebben. Ze hebben volgens ons last van hoogtevrees. Door naar 55-60 meter te gaan krijg je zo 20
appartementen meer op dezelfde oppervlakte. Uiteraard moet er wel gekeken worden naar het
bestemmingsplan en aanvullende zaken zoals parkeerruimte en openbaar groen, etc. Maar meer
woningen juicht Lokaal Veenendaal toe en de fractie zal al haar mogelijkheden benutten voor
realisatie van hoogbouw.
Onder aanvoering van VVD, gaan meerdere fracties komende raadsvergadering voorstellen dat
Veenendaal zijn hoogtevrees overwint, en gaan voor een hogere bebouwing boven op de
brandweerkazerne! Dit maakt het plan financieel rendabel.

Wat een bemoeizucht. Amersfoort geeft toestemming om een grote bouwmarkt te openen, en het
regenteske Food Valley klimt in de pen. Dit vraagt wel om opheldering dat mede namens
Veenendaal, Amersfoort wordt gevraagd om geen medewerking aan een bouwmarkt te verlenen.
De participatiewet is echt een draak van een wet. Echte fraude wordt er niet mee aangepakt. Levens
van goedwillende worden volledig verwoest. De wet moet naar de geest worden uitgevoerd en niet
naar de letter. Een praktische handreiking. Helder uitgelegd hoe de gemeenteraad het beste een
klankbord gesprek kan voor bereiden met de Burgemeester. Goed om hier een voorbeeld aan te
nemen en dit niet ouderwets als fractievoorzitters op te pakken.
Benoeming lid regiocommissie Food Valley
Ons raadslid Jaap Pottjewijd is tijdens de raadsvergadering van 18 februari jl. unaniem benoemd tot
lid van de regiocommissie Food Valley. Food Valley NL bevordert (inter)nationale samenwerking
tussen bedrijven, overheid, onderwijs en kennisinstellingen ten behoeve van innovatie in de
agrifoodsector wereldwijd. Jaap vertegenwoordigt hiermee de gemeente Veenendaal bij deze
organisatie.
Warmtevoorziening groenpoort
Op 26 november 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voornemen van het college
medewerking te verlenen aan een collectief systeem voor de levering van warmte en koeling in
*Groenpoort. De raad heeft in die vergadering een amendement aangenomen waarin gevraagd werd
om via een raadsvoorstel selectiecriteria aan de gemeenteraad voor te leggen op grond waarvan een
besluit wordt genomen over de rol van de gemeente. Volgens het amendement gaat het daarbij om
een keuze tussen een publiek-private samenwerking met een eigendomsverhouding van 50%/50% of
een volledig privaat warmtebedrijf. In beide varianten is het van belang dat een maximale
samenwerking met DEVO, de warmteleverancier in Buurtstede en Veenderij, tot stand komt. Het
college stelt nu voor om aanleg en exploitatie van het collectieve systeem voor de levering van
warmte en koeling in Groenpoort door middel van een publiek-private samenwerking te realiseren,
waarbij de deelneming van de gemeente 50% bedraagt.
Lokaal Veenendaal heeft in de raadsvergadering een uitvoerig pleidooi gehouden voor GEEN
deelneming van de gemeente in dit project. Helaas bij stemming bleek de meerderheid achter het
college te staan, Voor lokaal Veenendaal blijft het een principepunt.
*Groenpoort is een nieuw bouwdeel van Oost-Veenendaal.
Verduurzaming gemeentehuis
In de rangschikking kwam het verduurzamen van het gemeentehuis op de eerste plaats. Het college
stelt dat er door het combineren van de noodzakelijke werkzaamheden aan de gevel en de
verduurzamingsmaatregelen sprake is van een natuurlijk uitvoeringsmoment. De kosten zijn hierdoor
lager dan wanneer de gevelwerkzaamheden en de verduurzamingsmaatregelen los van elkaar
worden uitgevoerd. De raad wordt nu gevraagd om een budget van bijna 4 miljoen euro beschikbaar
te stellen voor de gevelwerkzaamheden en het verduurzamen van het gemeentehuis.
LokaalVeenendaal heeft een amendement ingediend en daarin het college verzocht dit raadsvoorstel
in te trekken. 4 miljoen investeren in verduurzamen is nu niet verantwoord. De buitengevel moet aan
de veiligheidseisen voldoen en daar gaan we in mee, maar verdere verduurzaming moet wachten op
betere financiële tijden.

Fiscalisering parkeergarages
De raad wordt met dit voorstel gevraagd om vanaf 1 juli 2021 de drie gemeentelijke parkeergarages
gefaseerd te fiscaliseren. Met dit besluit verdwijnt het slagboom parkeren in de garages en zullen de
parkeergelegenheden onder het regime van het straat parkeren gaan vallen. Met name door het
vervallen van de btw-afdracht bij fiscalisering, draagt dit besluit bij aan het terugdringen van de
jaarlijkse tekorten op de parkeerexploitatie.
Wat betekent dit besluit voor inwoners?
De eenzaamheid zal bij de centrumbewoners toenemen. Kinderen, familieleden, mantelzorgers en
overige hulpverleners zijn meer kosten kwijt aan parkeren, als ze geen app hebben, en zullen hierdoor
minder bezoeken afleggen aan ouders, kinderen, familieleden en vrienden. Dit aspect is niet
meegenomen in het voorliggende besluit. Een leuke geldinning voor de gemeente. Niet te vergeten de
bezoekers aan onze plaats Veenendaal, hoe die gaan handelen met deze vernieuwing. Na een fel
debat op 25 april jl. was hierover een stemming. De coalitie had e.e.a. al voorgekookt en de oppositie
verloor de stemming!
INTEGRITEIT
De burgemeester is het gezicht van bestuurlijke integriteit. Dit vergt dat een burgemeester zeer
terughoudend moet zijn met aangaan van nevenfuncties. Over een aangeboden commissariaat zijn
schriftelijke vragen gesteld aan de burgemeester.
ONDERZOEK OPENBARE PARKEERPLAATSEN
Op initiatief van onze fractievoorzitter Kees Lochtenberg, gesteund door de voltallige gemeenteraad,
gaat wethouder Stroobosscher een onderzoek instellen naar mogelijke benutting van openbare
parkeerplaatsen in Veenendaal. Lokaal Veenendaal denkt mee met inwoners om de schaarse ruimte
voor woningbouw en groen in Veenendaal optimaal te benutten.
Foutje bedankt! Wethouder Verloop beschadigd!
Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Afgelopen periode werd bekend dat ook het hoogste
rechtscollege in ons land de gemeente Veenendaal ongelijk geeft in haar procedure tegen Stedin. Het
gaat om het omstreden besluit om als gemeente geld te vragen om kabels en leidingen in
gemeentegrond te stoppen. We noemen dat precariobelasting. Door een vormfout binnen de
organisatie van de gemeente loopt Veenendaal tussen de 9 en 12 miljoen euro mis. Dit college kruist
regelmatig de degens met de rechter. CDA heeft samen met de overige oppositie een motie van
wantrouwen ingediend tegen wethouder Verloop. Echter ook hier steunde de voltallige coalitie de
wethouder en werd de motie verworpen. Wel is, in onze optiek, de wethouder door deze motie
beschadigd!
TOERISME
Reizen met de camper is de snelst groeiende vorm van toerisme. ‘Camperen’ zit al jaren in de lift met
een groei van 71 procent in de laatste tien jaar. In de coronaperiode in 2020 was dit nog sterker:
meer mensen dan ooit kochten vorig jaar een camper. Ook na corona verwachten we verdere groei
in zowel het aantal reizen als het bezit van campers. Dat is fijn voor het lokale toerisme omdat
camperaars het leuk vinden om het hele land door te reizen. Ze besteden hun geld ook graag bij
lokale bedrijven en zo helpen zij sectoren die hard door corona zijn getroffen uit het dal te trekken.
Gemeenten kunnen in deze situatie zorgen voor meer camperplaatsen door zelf camperplaatsen te
realiseren.
LokaalVeenendaal steunt dit initiatief en heeft schriftelijk vragen gesteld aan het college.

DUIVENWEIDE
Naast de economische functie van de binnenstad wordt de sociale en maatschappelijke functie van
de binnenstad steeds belangrijker. De binnenstad wordt steeds meer een plaats waar mensen elkaar
ontmoeten en waar bewoners en bezoekers graag verblijven. In het programmaplan Vitale
Binnenstad is de ambitie opgenomen om de binnenstad te vergroenen en de verblijfskwaliteit te
vergroten door meer sfeer en beleving in de openbare ruimte te creëren. Ook in de Omgevingsvisie is
de ambitie opgenomen om te vergroenen en het bewegen en ontmoeten te stimuleren. Het gebied
Duivenweide biedt veel kansen en mogelijkheden om deze ambities te verwezenlijken.
LokaalVeenendaal ondersteunt deze visie. Een aantal camperplaatsen met daarbij een zelfreinigend
openbaar toilet, zal een mooie toevoeging zijn in deze visie.
ZONDAGOPENSTELLING
Wij allen, gemeente, winkeliers en ondergetekende zijn gebaat bij het voortbestaan van de
Woonboulevard. De landelijke overheid laat zich gelukkig niet onbetuigd door het verlenen van
financiële steun. Helaas komen niet alle winkeliers hiervoor in aanmerking. Als vastgoedeigenaar
hebben wij nagedacht of er naast eventuele financiële support er meer opties zijn om de winkeliers
een kans te bieden de dit jaar geleden omzetverliezen nog enigszins te beperken. Zoals u weet kan
men sinds kort winkelen op afspraak. Dat geeft weliswaar wat lucht maar onvoldoende om de
hoeveelheid klanten te kunnen bedienen die men wil. Wij hebben daarom gemeend een helpende
hand te bieden door 65% van de verschuldigde huur op te schorten. Wij verzoeken u ons vergunning
te verlenen voor zondag openstelling.
LokaalVeenendaal ondersteunt dit verzoek. De coalitie zag niet de urgentie hiervan en heeft het
agendapunt verschoven naar 10 mei 2021.
Met dit initiatiefvoorstel is beoogd om een nieuwe en compacte Verordening winkeltijden vast te
stellen. Op basis van de nieuwe verordening mogen winkeliers dus zelf kiezen welke werk-, zon- en
feestdagen zij geopend willen zijn en mogen de openingstijden op die dagen tussen 06.00 uur en
22.00 uur zijn. Daarnaast worden de openingstijden voor avondwinkels verruimd naar 22.00 uur tot
06.00 uur onafhankelijk van zon- en feestdagen. Inleiding: De fractie van D66 ontvangt signalen uit de
samenleving dat winkeliers behoefte hebben om zelf te kunnen kiezen wanneer zij de winkels
geopend willen hebben. Deze behoefte past in een landelijke trend waarin gemeenten hun
openingstijden steeds verder verruimen. 14 oktober jl. is dit onderwerp in de Raad behandeld. De
Christelijke partijen hebben , op deze dag, nog een offensief pleit gehouden in de sociale media om
de zondag rust te bewaren! Maar…de meerderheid van de Raad ging mee met het initiatiefvoorstel,
Winkeliers mogen zelf bepalen wanneer zij open zijn, 7 dagen per week van 06.00 uur tot 22.00 uur.
Openstelling van nachtwinkels werd niet gehaald. Avondwinkels mogen open zijn tot 0.00 uur.
De gemeente Veenendaal ziet geen heil in de zogenoemde 'Tiny houses'.
Er is nauwelijks animo voor, zei Wethouder Stroobosscher, echter nu blijkt dat persoonlijke belangen
hierin een rol spelen. De Wethouder heeft het grondstuk beloofd aan een andere partij, zonder
overleg met de gemeenteraad! Tinyhouses zijn kleine vrijstaande huisjes voor een-of tweepersoons
huishoudens. Voor Veenendaal dat krap in zijn grond zit, zou dit een goede oplossing kunnen zijn om
jongeren, starters en mogelijk ook doorstromers een kans te bieden op betaalbare woonruimte.
Wonen in een Tiny house kost ongeveer € 300.– aan woonlasten per maand. De locatie waar de
huisjes kunnen worden gerealiseerd is aan de Dragonderweg 1 in Veenendaal-Oost. Dit is op verzoek
van de gemeenteraad onderzocht. De Gemeentelijke kosten bedragen ongeveer € 30.000, voor
aanleg riolering, etc.. Stroobosscher zegt dat er bij navraag bij makelaars en woningbouwstichtingen
weinig belangstelling is. Wel vreemd dat op één Twitter en facebook bericht van Jaap Pottjewijd , van
onze partij, lokaal Veenendaal, 33 reacties kwamen van belangstellenden zowel bij fractie als bij

bestuur!
Opmerkelijk is ook dat Patrimonium heeft aangeboden wel een proefexemplaar te willen bouwen!!
Hieronder de reactie van school Balans op het raadsvoorstel over de
onderwijshuisvestingproblematiek in Veenendaal Oost. Begrijpelijke reactie!
GEMEENTERAAD NEEM UW VERANTWOORDELIJKHEID VOOR OPENBAAR ONDERWIJS IN
VEENENDAAL OOST!
Lokaal Veenendaal ondersteunt deze visie en stemt voor nieuwbouw school in Nieuwbouwwijk
Veenendaal Oost. De RAAD heeft hiermee ingestemd op SGP na!

Ontwerp-Transitievisie Warmte (TVW) 1.0
De Transitievisie Warmte 1.0 is de definitieve visie op de warmtetransitie in Veenendaal. Alle
gemeenten moeten in 2021 zo’n visie opstellen. Met deze Transitievisie maken gemeenten het
tijdpad inzichtelijk: wanneer kunnen welke wijken of buurten van het aardgas af? En wat is daarvoor
nodig? In juni wordt de raad gevraagd om de Ontwerp-Transitievisie Warmte 1.0 vast te stellen.
Lokaal Veenendaal is van mening dat slechts een klein deel van alle woningen en bedrijven van het
aardgas af kunnen. Daarnaast is het voor veel woningbezitters en bedrijven financieel niet mogelijk
om aan deze transitie te voldoen. We moeten kijken naar alternatieve bronnen. Zonnepanelen op
daken, onderzoek doen naar kernenergie en waterstof mogelijkheden en niet te vergeten de
subsidiemogelijkheden. Lokaal Veenendaal heeft tegen het Raadsvoorstel gestemd.

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juni 2021, nummer 1817648
1. Geen wensen en bedenkingen in te dienen tegen het voorgenomen besluit van het college: a.
uiterlijk per 30 juni 2021 de aandelen van Quattro Energie B.V. in DEVO B.V. te kopen tegen de in
bijgaande “Overeenkomst tot koop en verkoop van aandelen d.d. 8 juni 2021” vastgelegde prijs
en voorwaarden; b. een borgstelling te verstrekken aan DEVO B.V. van € 12,2 miljoen voor de
periode 30 juni 2021 tot en met 30 juni 2026;
Lokaal Veenendaal stemt tegen dit voorstel. Gemeente Veenendaal mag nooit een commercieel
bedrijf als DEVO runnen met als risico mogelijk miljoenen verlies! Dat moet dan weer verhaald
worden op de inwoners van Veenendaal via belastingverhogingen! De meerderheid van de RAAD is
helaas meegegaan met het college!

ONZE NIEUWE LIJSTTREKKER
JAAP POTTJEWIJD
Verdwijnt Kees Lochtenberg dan????
Nee hoor Kees doet gewoon mee met de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, maar is van
mening dat jongeren een kans moeten krijgen om zich te bewijzen. Het bestuur staat volledig achter
deze keuze. Het bestuur denkt dat Jaap een goede en juiste keuze is voor Lokaal Veenendaal.
De overige kandidaten maken wij bekend, tijdens de ALV. Aanmeldingen zijn nog steeds welkom.
WMO
Diverse gemeenten versoberen momenteel de huishoudelijke hulp van de WMO, vanwege de
financiële nood in de gemeentelijke kas. Dit is echter strijdig met de wet. Lokaal Veenendaal zal te
allen tijde strijden voor onze inwoners die echt behoefte hebben aan deze hulp. Uiteraard begrijpen
we wel dat wanneer iemand € 50.000 — € 100.000 per jaar verdient deze groep zelf hun hulp

kunnen betalen, maar voor mensen met een laag inkomen zullen wij altijd opkomen.
Op naar echt groen stadspark!
De gemeente heeft ideeën opgehaald bij inwoners hoe het stadspark een echt park wordt. Zoveel
mensen, zoveel wensen. Wij danken de inwoners voor deze mooie ideeën. Helaas passen niet alle
wensen in één park.
Daarom vindt Lokaal Veenendaal dat de raad nu al een paar keuzes dient te maken. Dit om tijd en
geld te besparen maar ook om geen verwachtingen te wekken die niet waargemaakt kunnen
worden. De surfvijver tot zwemvijver realiseren roept tal van problemen op. Veiligheid,
parkeeroverlast, grote kosten en pas over vele jaren resultaat. En ook onze grootste vereniging de
Rietvoorn, die deze vijver mede onderhouden, is niet voor. Dus nu uit de plannen schrappen. Om de
mogelijkheden voor het grote grasveld te vergroten, zijn evenementen op dit gebied niet langer
mogelijk. Dit kan op het nabijgelegen evenemententerrein. Veenendaal verdient een echt park om in
te verblijven, wandelen, ontmoeten en te genieten.
In de raadsvergadering van 20 september 2021 is besloten om twee onderzoeken te doen, met en
zonder zwemwater.
Verkeersproblematiek Veenendaal-Oost
Het drama van de bewoners van Oost-Veenendaal neemt steeds grotere zorgen aan. Ruim 10 – 20
minuten is nodig om de wijk in of uit te komen in de spitstijd. Rondweg Oost loopt deze tijden
compleet vol.
Lokaal Veenendaal pleit al langere tijd voor een oplossing. De wethouder heeft opdracht om zo snel
mogelijk met de gedeputeerde van de provincie naar een snelle (tijdelijke) oplossing te zoeken.
Diverse voorbeeld oplossingen zijn aangedragen. Op 13 oktober jl. werd bekend dat Provinciale
Staten van Gelderland, de vernieuwing van de Rijnbrug in Rhenen opschort, mogelijk niet door laat
gaan, vanwege extreem hogere kosten. Wellicht dat de optie die wij willen, A30 doortrekken naar
A15, hierdoor toch een kans krijgt.

TINY HOUSES
Over het grondstuk voor de beoogde TINY HOUSES zijn door diverse partijen vragen gesteld aan de
wethouder, hierbij bleek dat de wethouder zonder de raad in te lichten als stappen heeft genomen
om deze grond toe te zeggen aan de stadsakkers. De wethouder draaide om diverse vragen heen,
waarop Lokaal Veenendaal stelde dat hij vastliep in zijn eigen uitleg/leugens. Ook de VVD wil meer
uitleg en CDA steunt ook onze inbreng. Het laatste woord is hier nog niet over gesproken. In de
raadsvergadering van 14 oktober jl. is een motie aangenomen, dat het grondstuk behouden blijft voor
woningbouw, biedt daarom perspectief. De CU partij die de eigen wethouder verdedigde moest diep
door het stof. (Inmiddels heeft onze fractie een nieuwe locatie gevonden, die binnenkort wordt
gepresenteerd aan de Raad.) 4 november jl. werd door de Raad de locatie Prattenburg ook
afgewezen. Onze fractie gaat echter wel door om Tinyhouses in Veenendaal gerealiseerd te krijgen.
Over de TURFWEIDE is Lokaal Veenendaal ook duidelijk richting het college. Het voorgestelde plan
omarmen we. De Turfweide ombouwen tot natuurgebied.
Wat wij niet willen is dat de TURFWEIDE wordt verkocht. Zeker niet aan Ingenious Tomorrow, ook al
eigenaar van de Rode Haan en ook niet voor het symbolische bedrag van € 1.- Ingenious Tomorrow,
is ook al eigenaar van Molen de vriendschap, het kerkje op de Zandstraat, etc. Allemaal interessante
objecten. Waar wellicht ook andere geïnteresseerden een bod op hadden willen brengen.
De grond is als landbouwgrond getaxeerd op € 187.000 en in een nieuwe taxatie als natuurgebied
grond voor €1.-. getaxeerd! De portefeuillehouder stelt dat na aankoop Ingenious Tomorrow zorgt
voor beplanting en onderhoud en er is een terugkoopverklaring bij gebleken verzuim van onderhoud.

Lokaal Veenendaal stelt dat het een sigaar uit eigen doos is. Wij kunnen ook voor het bedrag van
187.000 euro voor beplanting zorgen. Ook het CDA heeft grote bezwaren en ziet liever de “verkoop"
aan een niet commercieel bedrijf, of aan een stichting, zoals het Utrechts landschap. Ook stelt het
CDA dat deze transactie een precedent kan scheppen.
De vraag is echter...Hoe komt deze club aan hun informatie? Krijgen ze tips van de
portefeuillehouder????? Het blijft vreemd dat er, door ontbreken van voorinformatie, niemand
anders een bieding kan doen op interessante objecten in onze gemeente. Dat de gemeente de
TURFWEIDE verpacht is een optie, maar voor het CDA en Lokaal Veenendaal verkoop beslist niet.
In de raadsvergadering van 25 november jl. bleek dat de coalitie al een gelopen race had genomen en
het door ons samen met CDA ingediende amendement werd verworpen. De portefeuillehouder was
niet bang voor precedentwerking, gaf aan dat bij de Groene Grens in Oost nog grondstukken lagen
waar geen stichting, zoals natuurbeheer of Het Utrechts landschap belang bij heeft. Wij vechten het
besluit aan. RVS stelt dat onroerend goed verkoop van de gemeente publiekelijk aangeboden moet
worden. Is hierbij niet van toepassing geweest.
Wethouder door Raad van State op de vingers getikt
Jarenlang is er geprocedeerd over een vergunningaanvraag aan de componistensingel. De Raad van
State heeft de gemeente in het ongelijk gesteld en de vergunning moest worden afgegeven!
ONNODIGE VERSPILLING van gemeenschapsgeld!! Lokaal Veenendaal waarschuwde hiervoor, maar
dit advies werd destijds door het college terzijde geschoven.
TRIVIUM
Jaap Pottjewijd heeft tijdens de Raadvergadering van25 november jl. ook opheldering gevraagd aan
het college, n.a.v. het artikel in de Gelderlander, dat de gemeente Veenendaal de degens kruist met
de Provincie over, van, voor de vervuilde grond bij Trivium en de drinkwatervoorziening in
Veenendaal. De portefeuillehouder, Verloop, gaf aan dat dit in feite oud nieuws was en zal
desbetreffende stukken hierover naar de Raad sturen. Ook het college heeft grote zorgen over deze
ontwikkeling en de niet prioriteitstelling van de Provincie. Lokaal Veenendaal zal e.e.a. nauwlettend
volgen en waar nodig dit aan de orde stellen.
LAMPEGIET
Voor de zomer heeft de raad het Integraal duurzaam vastgoedbeheerplan vastgesteld en uit dat plan
blijkt dat de onderhoudskosten voor het onderhouden van het huidige theatergebouw fors oplopen
en het gebouw niet volledig energieneutraal gemaakt kan worden. Daarnaast is gebleken dat de
functionaliteit van het gebouw te wensen over laat en er moet flink geïnvesteerd om het
theateraanbod zoals dat in de afgelopen tijd werd aangeboden te continueren.
Dit heeft ertoe geleid dat de raad in juni jl. besloten heeft tot het instellen van een onderzoek naar
de toekomst van Theater Lampegiet. Via amendement A2021.19 heeft het college opdracht gekregen
om een onderzoek in te stellen naar de toekomst van het theater waarin verschillende scenario’s
worden opgesteld, en de raad vervolgens laten besluiten welk voorkeursscenario nader uitgewerkt
moet worden. In het nu voorliggende raadsvoorstel met bijgevoegd het rapport ‘scenario’s voor een
toekomstbestendige theaterfunctie in Veenendaal’ wordt de raad gevraagd om in te stemmen met
Ontwikkelingsrichting D met de daarbij behorende huisvestingsvariant III 2 als voorkeursscenario en
het college opdracht te geven om dit scenario verder uit te werken tot een concreet voorstel.

Nadat in november een besluit wordt genomen over het gewenste voorkeursscenario gaat het
college het betreffende scenario verder uitwerken tot een concreet voorstel. Het is de verwachting
dat het voorstel medio 2022 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd wordt. In het nu
voorliggende raadsvoorstel geeft het college aan u tussentijds actief te betrekken met een
werksessie over onderwerpen die benoemd staan voor de uitwerking in het integraal
ondernemingsplan.
Tijdens de beeldvormende avond van 9 november stond het onderwerp ook op de agenda en werd
door het college en de onderzoekers een toelichting gegeven op het onderzoek en de scenario’s en
was er gelegenheid om over het onderzoek in gesprek te gaan.
Zowel de directeur van de Lampegiet, de heer Markus en ook de voorzitter van het Filmhuis de heer
Roor, spraken tijdens de commissievergadering de Raad toe en pleiten voor het voorstel van het
college. Nieuwbouw met diverse zalen en woningbouw ter medefinanciering.
In de Raadvergadering van 25 november is na een heftig lang debat een akkoord afgegeven voor een
onderzoek in de breedste zin van het woord. Zij het door de toezegging van de portefeuillehouder, dat
de Raad wordt meegenomen in de in de uitwerking van de scenario's en pas definitief een besluit
hoeft te nemen medio2022.
Mobiliteitsboulevard
In de raadsvergadering van16 december jl. was dit punt geagendeerd. In diverse
commissievergaderingen kwamen er vele argumenten voorbij. Waarbij de VVD feitelijk de enige
partij was en is, die fel tegen de mobiliteitsboulevard is.
ChristenUnie had met veel overige partijen een amendement opgezet waarbij het accent ligt op een
jaar uitstel van de visie, naar aanleiding van de quickscan. Door VVD en College werden continu
dezelfde argumenten aangehaald, partijen werden aangehaald die ook tegen wijziging zijn en waarbij
het woord precedentwerking een hoofdrol speelt.
Aanleiding tot het geheel is de vestiging vaneen ondernemer op het industrieterrein die o.a.
sportfietsen verkoopt en in ogen van College en VVD is dat detailhandel en dat is in strijd met het
bestemmingsplan.
De heer Mulder van de ChristenUnie in zijn betoog, het college sluit de ogen voor een veranderende
wereld, waarin mobiliteit verandert. Veel auto's, motoren, scooters, boten, fietsen, worden
elektrisch en dat geeft een andere invulling aan een mobiliteitsboulevard. Hierbij moet je oog
hebben voor veranderende werkzaamheden, CO2-reductie en klimaatverandering. Dit is in de
quickscan niet meegenomen.
Partijen willen een jaar uitstel en een gedegen onderzoek naar alle mogelijkheden en
onmogelijkheden waarbij alles ook juridisch getoetst moet zijn. Tevens dat bij het onderzoek ook de
partijen betrokken worden die positief zijn over een verandering van bedrijventerreinen, zoals bv.
BOVAG. Ook wil men dat er goed gekeken wordt naar de mogelijkheid van een ICT-campus op het
bedrijventerrein.
In zijn beantwoording gaf de wethouder aan dat het college amendement afraadde, maar de CU gaf
aan dat het in stemming moest worden gebracht.

Met een meerderheid van stemmen moet het college uitvoering geven aan een gedegen onderzoek,
waarbij snelheid op zijn plaats is. Wethouder gaf aan dat hij wel snel aan de slag zal gaan met het
verzoek, maar de uitkomst zal langere tijd duren, want zorgvuldigheid in deze gaat voor.
Burgemeester gaf aan, als portefeuillehouder, (op verzoek) hoe het met de handhaving zit. Door het
aannemen van het amendement wordt de handhaving opgeschort, tenzij het college wordt
gedwongen actie te nemen via een gerechtelijke uitspraak. Ook betekent het dat betreffende
ondernemer er niet van uit mag gaan dat er gedoogd wordt, als de uitkomst negatief uitvalt.

Dit was slechts een greep uit de vele onderwerpen die zijn behandeld in de Raad en ook zijn er
onderwerpen die doorlopen naar het jaar 2022, De nieuwe gekozen raadsleden in maart 2022 zullen
zich in moeten stellen op het feit dat zij veel onderwerpen voor hun kiezen krijgen, te meer daar het
Rijk steeds meer zaken op het bordje van de gemeenten legt.

Fractieverslag opgemaakt door Jaap Pottjewijd en Kees Lochtenberg.

JAARVERSLAG BESTUUR
Lokaal Veenendaal is een liberale politieke partij. Met 3 gemeenteraadsleden, te weten Kees
Lochtenberg, Jaap Pottjewijd en Mila Jansen, komt Lokaal Veenendaal op voor de belangen van alle
inwoners van Veenendaal, met als motto ‘HET VEEN OP ÉÉN!’.
In 2021 zijn een aantal stappen die al in 2020 zijn begonnen (deels) afgerond:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Het nieuwe bestuur is ingeschreven bij de KVK
Vanwege het ontbreken van gegevens over 2020 is de (financiële)administratie met een
schone lei gestart
Er is een (nieuwe) bankrekening geopend
De vastgestelde contributie is middels nota’s geheven
Er is een partijtelefoon(nummer) + abonnement geregeld
De statuten zijn onder de loep genomen, wijzigingen zijn voorgesteld/goedgekeurd en
worden doorgevoerd
De ANBI-status is aangevraagd en door de belastingdienst goedgekeurd (met
terugwerkende kracht per 01-01-2021)
Er is een website gemaakt en beheerd, er is aan sociale media deelgenomen en een
whatsappgroep voor bestuur en fractie opgestart
Er is gestart met ledenwerving (op 31-12-2021 totaal 20 leden en 3 ‘vrienden’) en PR
Leden, vrienden en belangstellende krijgen maandelijks onze nieuwsbrief
Er is een kiescommissie GR2022 geformeerd en een kieslijst samengesteld
Er is een campagnecommissie geformeerd die voorgenomen acties mbt de
gemeenteraadsverkiezingen 2022 heeft geformuleerd en gaat uitvoeren

Sommige van deze activiteiten lopen door in 2022, het jaar waarin de GR-verkiezingen plaats zullen
vinden. Er zullen wijzigingen in de samenstelling van de fractie zijn door de overstap van Mila Jansen
naar de VVD en Yasin Makineli van Denk/fractie Makineli naar Lokaal Veenendaal. Uiteraard hopen
we op meer zetels en zelfs een wethouder. Het wordt een (in)spannende en hopelijk leuke tijd met
een positief resultaat.
Het bestuur heeft 11 keer vergaderd, waarvan de fractie een deel heeft bijgewoond. Ook heeft de
campagnecommissie 3 keer vergaderd, waarbij het bestuur aanwezig is geweest. De sfeer is goed,
mede te wijten aan het feit dat de voorzitter de vergadering graag opent met een amusante
anekdote. Vergaderingen lopen vlot en het is opvallend hoe sterk men op 1 lijn zit. Op 26-10-2021
heeft de jaarlijkse AV plaatsgevonden en ook die is in harmonie verlopen. Al met al een prima jaar!

Secretariaat, maart 2022

JAARVERSLAG FINANCIEN 2021
Verlies en winstrekening
Bruto winst
Donaties

2000.00

Maandelijkse bijdragen

200.00

Contributie

253.00
__________

Brutowinst

2453.00

Kosten
Bank

172.76

Webhosting

81.68

Telefoon

52.00
___________

Totaal kosten

Netto winst

306.44

2146,56

BALANS
ACTIVA
Vaste activa
Vlottende activa
Saldo RABO bank rc

2177.49

Saldo RABO bank rc

0.00
____________
2177.49

PASSIVA
Vreemd vermogen
Ondernemingsvermogen
Eigen vermogen

2177.49
______________
2177.49

Toelichting
In de loop van 2021 is het beheer van de financiën overgenomen door de nieuwe penningmeester
van Lokaal Veenendaal. De contributieverzoeken zijn naar de leden verzonden en geïnd. Daarnaast
zijn ook donaties ontvangen van zittende raadsleden. Voor het bancaire werk is een Rabo Scanner
aangeschaft. De kosten zijn voornamelijk gemaakt voor de Rabobank, Partijtelefoon en kosten voor
de Website. Er zijn verder geen uitstaande betalingsverplichtingen.
Het rekeningnummer van de Rabobank is: NL51 RABO 0153 8694 61
Hans Otten – penningmeester

Samenstelling jaarverslag:
Secretariaat Lokaal Veenendaal
Fluiterstraat 2A, 3901 DK Veenendaal
Telefoon: 0618205607
E-mail: secretariaat@lokaalveenendaal
Web: www.lokaalveenendaal.nl

