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Kiesverenig inglafdeling Veenendaal

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2016.In dit jaarverslag wordt een beschrijving gegeven van
de belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen betreffende onze afdeling, de
Ch ristenUnie Veenendaal.
In een separaat financieel verslag vindt u de financiële verantwoording (jaarrekening)
over verslagjaar 20L6.
Dit jaarverslag wordt/is, na goedkeuring door de ALV op 8 mei 2017, openbaar gemaakt
op de website van de afdeling.
Wij wensen u veel leesplezier.
Bestu

u

r

Ch risten
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Samenstelling bestuur 2016
In 2016 waren de volgende leden actief in het bestuur:
. Joas Duister (voorzitter)

.
.

.
.
.

Martin de Bruin (secretaris)
Hans Riepma (penningmeester tot 7 november 20t6, daarna algemeen bestuurstid)
Bram van Grasstek (politiek secretaris)
Marco van Blijderveen (bestuurslid PR & Communicatie)
Gijsbert luffer (penningmeester vanaf 7 november 2016)
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Al

gemene ledenvergaderi ngen

In 2016 heeft het bestuur de volgende algemene ledenvergaderingen georganiseerd:

ALV van 6

juni 2016

Tijdens deze ALV was de ChristenUnie Veenendaal te gast in het Christelijk Lyceum
Veenendaal. Door Karin Wouters is een presentatie over het CLV gegeven waarbij
identiteit en toekomst onderwijs en bouwplannen besproken zijn.
In deze ALV zijn het jaarverslag 2015 en de jaarrekening 2015 vastgesteld. Tevens is de
invoering van de koopzondag (max 6 per jaar gekoppeld aan een buitenactiviteit) en de
wijze waarop dat tot stand gekomen is uitgebreid besproken.
Vervolgens zijn de politieke ontwikkelingen besproken, waarbij de drie onderwerpen,
gratis parkeren, Foodvalley-gemeente en de gedenksteen kindergraven besproken zijn.

ALV van 7 november 2O16
Tijdens deze ALV was de ChristenUnie Veenendaal te gast in de Basiliek.
Er is gestart met een presentatie door het ICF (Internationaal Christelijke Familie) over
het werk dat zij in Veenendaal verrichten. Aansluitend is er een levendige discussie over
een aantal van de onderwerpen geweest.
Na een korte pauze is de formele ALV geopend met de mededeling dat drie bestuursleden
afwezig zijn in verband met ziekte en/of privéomstandigheden. Er is een korte toelichting
op de acties voor de Tweede Kamerverkiezingen geweest. Gijsbert Juffer is benoemd tot
penningmeester, terwijl Hans Riepma zich terugtrekt als penningmeester en verder als
algemeen bestuurslid betrokken blijft.
Goedgekeurd zijn het verlag van de ALV van 6 juni en de begroting 2017. De
selectiecommissie voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 is benoemd.
Vrij uitgebreid is het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van
2017 inclusief de door onze afdeling ingediende amendementen besproken,
Door Engbert Stroobosscher zijn de politieke ontwikkelingen gepresenteerd en toegelicht.
Hierbij is ook uitgebreid ingegaan op de ontstane situatie nu de wethouders opgestapt
zijn en het aanstellen van de informateur.
Tot slot is nog gemeld dat Peter van Veluw vanwege drukke werkzaamheden gestopt is
als schaduwraadslid en zijn taak overgenomen is door Sanny Brunekreeft.
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Ledenverloop
Per 31 december 2016 heeft de ChristenUnie Veenendaal 423leden (+ 7 t.o.v. 2015),
een en ander zoals in de onderstaande tabel is weergegeven. Ook in het tweede jaar na
de verzelfstandiging van Renswoude is ons ledenaantal gestegen.
In onderstaande tabel zijn de mutaties per lidsoort opgenomen.

Tabel:

n

31 december 2Qt5

31 december 2016

333

377

10

11

57

71

Hoofdlid
Reductielid
Gezinslid

Combilid (tevens tid van PerspectieF)

16

Actielid
Totaal

476

in 2016 zijn actie-leden nieuw, deze
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+1
+74
+1
+7
+7

hadden we in 2015 nog niet.
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Activiteiten
Nieuwjaarsactie
Het bestuur en de fractie hebben de jaarlijkse traditie van de nieuwjaarsreceptie in de
vorm van het uitdelen van warme chocomel en Veense koekjes op de Markt vooftgezet
op de eerste zaterdag van het jaar. In 2016 hebben we die actie verder uitgebreid naar
de eerste vrijdag van het jaar in Veenendaal-Zuid op het Bruïneplein. Dit was voor de
bezoekers verrassend en hartverwarmend tegelijk. We hebben mooie, inhoudelijke
gesprekken kunnen voeren met de bezoekers.

Referendum Oekraïne
Op advies van het landelijk bureau hebben we lokaal geen extra aandacht besteed aan

het Oekraïnereferendu m.

Gastlessen
In maart zijn door een aantal raadsleden van de ChristenUnie weer gastlessen over
politiek gegeven op het lchthus College.

Open brief aan de burgemeester
Op 1B maart hebben we een open brief gepubliceerd op onze website en sociale media
gericht aan de burgemeester t.a.v. de verleende vergunning voor de kermis tijdens de
stille week en Pasen. Het gaat hier met name om de geluidsoverlast die de kermis

veroorzaakt op momenten dat juist stilte gewenst is.

Kerkenonderzoek
Na een aantal jaren was het weer

tijd voor de presentatie van ons kerkenonderzoek op 6
april. Deze avond werd zeer goed bezocht en heeft ook in de lokale en landelijke media
de nodige aandacht ontvangen. Het is een start geweest voor meer overleg tussen de
versch i llende partijen.

Koopzondag
Nadat eind april er ineens een aangenomen voorstel lag voor een proef met 6
koopzondagen in Veenendaal, hebben we in samenwerking met de RMU en de SGP een
oproep verspreid onder onze leden om ondernemers in het centrum op een positieve
manier te laten weten dat er veel inwoners zijn die hechten aan de zondagsrust.

Proeflokaal
In oktober hebben we inwoners die actief betrokken willen raken bij de ChristenUnie
opgeroepen deel te nemen aan het Proeflokaal. Dat is een periode waarin de deelnemers
meedraaien met een raadslid tijdens alle vergaderingen en zo een beeld krijgen wat er
komt kijken bij de lokale politiek. Vanwege het vertrek van het college en de
daaropvolgende periode van informatie en formatie is de uitvoering verschoven naar
20t7.

Landelijk bezoek
Ook vanuit de landelijke politiek was er de nodige aandacht voor Veenendaal. Gert-Jan
Segers heeft in 2016 hospice De Wingerd bezocht.
Hij was op 16 oktober ook gastspreker tijdens de sing-in in Veenendaal. We hebben hier
bewust geen politieke campagneactiviteiten aan verbonden.

Landelijke media
Arjan Koerts heeft eind 2016 de nieuwe openbaar vervoerder aan een praktijktest
onderworpen. Door een ongelukkige uitspraak van een Syntus buschaufÍeur tijdens het
Jaarverslag 2016
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interview voor RTV Utrecht, werd deze actie ineens landelijk nieuws. Diverse media
hebben hierover geschreven of een video gepubliceerd.

Ledenwerving
Door bestuurs- en fractieleden is eind 2OL5, begin 2016 een belactie uitgevoerd om
nieuwe (gezins)leden te werven.

Communicatie online

/

campagneteam

Gedurende het jaar is het kerncampagneteam voor de Tweede Kamerverkiezingen bezig
geweest met de voorbereiding van de lokale inzet voor de verkiezingscampagne. In een
aantal overlegmomenten is vastgesteld met welke acties in welke wijken we verwachten
de meeste extra kiezers te bereiken.
We merken een duidelijke omslag van offline naar online communicatie. Ook in de
periode van informatie en formatie konden we zo via onze eigen kanalen de achterban
beter op de hoogte houden.
Dat zien we ook terug in de statistieken van de website en sociale media. Het aantal
bezoeken aan de site in 2016 lag met 9928 fors hoger dan in 2015 toen de site 7628
keer bezocht werd.
Naast 4x per jaar een papieren nieuwsbrief, verzenden we aan het einde van elke maand
een nieuwsbrief digitaal naar onze leden met de nieuwsberichten van de afgelopen
periode. Ook die zijn vaker geopend en hebben voor meer doorkliks naar de site gezorgd.
Het bereik van onze Facebook pagina is ook fors toegenomen. Daarnaast zetten we qua

online communicatie in op Instagram, Twitter en Linkedln.
In 2017 zal dit voortgezet en uitgebreid worden om zo richting de campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen een zo groot mogelijk, kwalitatief bereik te hebben via
online communicatie kanalen, aangevuld met offline communicatie en echte
ontmoetingen op straat.

Samenwerking
Door de actieve communicatie van de afdeling Veenendaal hebben we afgelopen jaar de
contacten met het landelijk bureau verder verstevigd. De kennis die we hier opdoen
delen we ook weer met afdelingen in de regio, wat de regionale samenwerking weer
bevordert.

Bestuur op Fractievergaderingen
Het bestuur heeft met verschillende bestuursleden actief deelgenomen aan de fractievergaderingen.

Bestuur en Fractieleden
Door het bestuur zijn functionerings- en voortgangsgesprekken gevoerd met de fractieleden.

Collegeonderha ndelingen

Het bestuur is betrokken geweest, en heeft advies gegeven bij de collegeonder-

handelingen.

Landelijke ChristenU n ie activiteiten

Er is een actieve bijdrage geleverd aan de landelijke ChristenUnie activiteiten zoals de
congressen.

Jaarverslag 2016
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Politieke activiteiten ChristenUnie Veenendaal
Jaarverslag 2O16 Fractie ChristenUnie Veenendaal
Voor u ligt het jaarverslag 2016. Een indrukwekkend overzicht van een groot aantal
activiteiten en gebeurtenissen waar onze fractie zich in 2016 mee bezig heeft gehouden.
Twee gebeurtenissen wil ik u extra onder de aandacht brengen.
De eerste is de invoering van de koopzondag. Geheel onverwacht is een voorstel door de
fractie van Lokaal Veenendaal in april 2016 ingediend en aangenomen. Daarmee ging
een wissel in Veenendaal om, tot dan werd de zondagsrust in elk geval gerespecteerd
door het gesloten houden van winkels. Maar vanaf juni is het nu mogelijk tijdens
evenementen de winkels op deze dag open te stellen. Wij waren en blijven daar tegen,
gesteund door onze leden en veel inwoners van Veenendaal. Ook een groot aantal
ondernemers in het centrum doet gelukkig niet mee aan deze uitbreiding van de
zogenaamde 24-uurs-economie.
De tweede gebeurtenis die niet onvermeld mag blijven, is de collegecrisis die duidelijk
werd rond oktober 2076. Voor ons volslagen onverwacht zegden 4 wethouders het
vertrouwen op in de 5e wethouder. Uiteindelijk trad het gehele college af. Onze fractie
heeft direct het initiatief genomen en het vertrouwen van alle fracties gekregen, om
vervolgens via een informatie- en formatieronde een nieuw college te formeren. Dat is
gelukt, vanaf 22 december neemt Engbert Stroobosscher deel in het nieuw gevormde
college. Uitgaande van stabiliteit en continuïteit neemt hij namens de fractie de
verantwoordelijkheid op zich om Veenendaal mede te besturen.

Ik wil mijn dank uitspreken voor alle inzet gepleegd door de fractieleden in
fractievergaderingen, raadscommissievergaderingen, beeldvormende avonden en de
raadsvergaderingen. Ook dank aan het bestuur van onze lokale ChristenUnievereniging
voor de waardevolle wijze waarop we met elkaar konden en kunnen samenwerken.
Boven alles dank aan onze Hemelse Vader die ons in de afgelopen periode rijkelijk
gezegend heeft waardoor wij konden doen waartoe we geroepen zijn; opkomen voor de
belangen van de Veenendaalse samenleving.
Dick Roodbeen
fra

ctievoorzitter
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Het jaarverslag fractie 2OL6 samengevat in onderdelen
Ti

neke Bette, fractiesecretaris
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Samenstelling fractie:
Raadslid Engbert Stroobosscher, fractievoorzitter tot december 2016
Raadslid Dick Roodbeen, vicefractievoorzitter, vanaf december fractievoorzitter
Raadslid Henk van Soest, vanaf december vicefractievoorzitter
Raadslid Tineke Bette, fractiesecretaris
Raadslid Arjan Koerts, penningmeester
Raadslid André Groenewegen
Raadslid Willem van Braak
Raadslid lohan Blad
Raadslid Jos van den Berg, vanaf december 2016- voorheen schaduwraadslid

Schaduwraadslid Peter van Veluw, tot september 2016
Schaduwraadslid Sanny Brunekreeft, vanaf september 2016

Wethouder:
Wethouder Engbert Stroobosscher vanaf december 2016

Jaarverslag 2016

10

Christelr'

',

Kiesverenig i nglafdeling Veenendaal

Werkbezoeken

1.

Netwerkdag en werkbezoek met de ChristenUnie Statenfractie Gelderland en
Utrecht, ChristenUniefracties en bestuurders aan diverse locaties in de
FoodVa lley-gemeenten
2. Mooi werkbezoek bij Van Dijk Groenvoorzieningen
3. Goed werkbezoek in februari bij Van Ginkel & Van Bemmelen NVM Makelaars.
4. Samen met Gert Jan Segers een indrukwekkend werkbezoek aan de hospice
Berkenstein
5. Werkbezoek aan de Nasser-Moskee vanwege nieuwbouwplannen
6. Interessant werkbezoek aan de Volksuniversiteit
7. Mooi werkbezoek aan Veens Vrijwilligers
8. Inspirerend werkbezoek bij de Bibliotheek
9. Prettig werkbezoek in theater De Lampegiet
10. Nuttig werkbezoek aan muziekschool De Muzen
11. Pakkend werkbezoek aan het Gemeentearchief

Aanwezig tijdens bijzondere dagen en informatieavonden

r'
/
./

,/
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,/

jaarlijkse Nieuwjaarsactie tijdens de zaterdagmarkt
Bij brainstormavond vanwege onveilige fietskruisingen
Tijdens dodenherdenking een wandeling langs de graven van slachtoffers vanwege
de Tweede Wereldoorlog en 's avonds aanwezig bij het oorlogsmonument
Bij evenement "GroenGelovig: christenen in beweging voor de schepping" in
Utrecht.
Gert-lan Segers was te gast als spreker over het thema Hoop bij Sing-in
Veenendaal
Overleg met Statenfractie ChristenUnie Utrecht met andere fracties uit de wijde
omgeving over het Inpassingsplan Kantoren en de Provinciale Ruimtelijke
Structuurvisie
De

Bijzondere activiteiten

.

.
.
.

Kerkenonderzoek en Thema-avond georganiseerd over de rol van de kerken in het
sociaal domein. De thema-avond was zeer goed, met honderd vertegenwoordigers

vanuit kerken en welzijnsorganisatie
Gastlessen op het lchthus College
Spreekbeurt op de basisschool Dr. C. Steenblokschool
Bijzonder proefrijden vanwege toegankelijkheid openbaar vervoer met Syntus

Schriftelijke vragen aan het college betreft

.
o
.

.
.

Leegstand van kantoren
Matige informatieverstrekking naar burgers en raadsleden t.b.v.
informatieavon den
Open brief vanuit de ChristenUnie en de SGP aan de burgemeester vanwege
kermis tijdens Stille Week en de Paasdagen
Intermetzo, één van de in FoodValley verband gecontracteerde jeugdinstellingen,
en vragen vanwege hun moeilijke financiële positie

Berichten dat een PGB ontraden wordt
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Politieke aandacht gevraagd i n raadscom
vergadering voor

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

m

issievergaderi ng/ raads-

Aanpak vechtscheidingen
Duurzame Energie Veenendaal Oost
Landgoed Prattenburg
Opvang van vluchtelingen
Nieuwe Cultuurnota
IW4
Meer beheerkwaliteit voor de Openbare Ruimte
Ruimte voor groen en water
Handhaving verstrekking van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar
Rekenkamer en onderzoek re-integratiebeleid

Vrijwilligersfeest
Voortgang van de proef gratis parkeren

Op ons initiatief geslaagde ontwikkelingen/activiteiten vanuit

raadsbesluiten

zwerfvuil

zonnepanelen

Welke maatschappelijke organisaties hebben geld nodig?

bij onveilige fietskruisingen

een korting van € 227,50 per jaar op de maximale eigen bijdrage te geven.

Bijzondere ontwikkelingen en gevolgen

.!

*
,

Er is een amendement aangenomen voor de invoering van een koopzondag,
ChristenUnie, SGP, CDA en SP stemden tegen
Bij de Verordening Winkeltijden Veenendaal is bepaald dat in Veenendaal op 6
zondagen winkelopening mogelijk is. ChristenUnie, SGP en CDA stemden tegen
Tijdens de raadsvergadering van 27 oktober namen 5 wethouders ontslag
vanwege interne spanningen en geen vertrouwen in het functioneren van een

collega-wethouder. Informateur/formateur is Bort Koelewijn (ChristenUnie),
burgemeester van Kampen. Namens de ChristenUnie namen Engbert
Stroobosscher en Dick Roodbeen deel aan de gesprekken. Na een zorgvuldig
proces is er een college gevormd dat bestaat uit: ChristenUnie, SGP, D66, VVD en

*

CDA,

Op 22 december is onze kandidaat wethouder Engbert Stroobosscher geïnstalleerd
als wethouder. In diezelfde vergadering is.los van den Berg beëdigd als raadslid.
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Vaststelling en ondeftekening
!àarà:.-".rlag

is door de ALV goedgekeurd en door het bestuur vastgestetd
op 8 mei

tter

Secreta ris
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G.J

H

bestu u rslid
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n

Bestuurslid PR & Communicatie
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