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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2017. In dit jaarverslag wordt een beschrijving gegeven van de belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen betreffende onze afdeling, de ChristenUnie Veenendaal.
Dit jaarverslag bevat een indrukkend overzicht van een groot aantal activiteiten wat in 2017 door het
bestuur en de fractie zijn uitgevoerd.
Wij spreken als bestuur onze dank uit voor de inzet van fractieleden, bestuursleden en vrijwilligers bij alle
activiteiten binnen en buiten het gemeentehuis. We hebben op een waarde(n)volle manier samen mogen
werken in 2017. Dank daarvoor!
De voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 gingen niet altijd vlekkeloos.
Blijdschap en teleurstelling lagen op persoonlijk vlak vaak dicht bij elkaar. De slogan van de verkiezingscampagne was ‘Veenendaal Verbinden’. Uiteindelijk hebben we altijd het persoonlijke gesprek met elkaar
kunnen voeren en mogen we met dankbaarheid terugkijken op de enorme hoeveelheid werk die door
iedereen verzet is.
Maar bovenal dank aan onze Hemelse Vader, die ons in de afgelopen periode rijk gezegend heeft, waardoor wij in staat waren te doen, waartoe we geroepen zijn: opkomen voor de belangen van de Veenendaalse samenleving.
In het financieel verslag vindt u de financiële verantwoording (jaarrekening) over verslagjaar 2017. Dit
jaarverslag wordt/is, na goedkeuring door de ALV op 28 mei 2018, openbaar gemaakt op de website van
de afdeling.
Wij wensen u veel leesplezier.

Bestuur Christenunie | Afdeling Veenendaal

Secretariaat:
Zonnebloemstraat 34-02 - 3905 ZG Veenendaal - (06) 302 77 941
secretaris@veenendaal.christenunie.nI - https://veenendaal.christenunie.nl
KvK: 30193703 | IBAN: NL12 RABO 0377 094226 | RSIN: 813425979
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Samenstelling bestuur
In 2017 waren de volgende leden actief in het bestuur:
• Joas Duister
(voorzitter tot 25 september 2017)
•

Gijsbert Juffer
(penningmeester en vanaf 25 september 2017 voorzitter a.i.)
Einde 1e termijn: 7 november 2021

•

Martin de Bruin
(algemeen bestuurslid en herbenoemd in de ALV van 11 december 2017)
Einde 2e termijn: 17 oktober 2021

•

Hans Riepma
(algemeen bestuurslid en secretaris a.i. tot 11 december 2017,
herbenoemd in de ALV van 11 december 2017)
Einde 2e termijn 15 januari 2022

•

Bram van Grasstek
(politiek secretaris tot 25 september 2017)

•

Marco van Blijderveen
(bestuurslid PR & Communicatie, campagneleider, secretaris a.i. tot 11 december 2017 en politiek
secretaris a.i. vanaf 25 september 2017)
Einde 1e termijn: 8 juni 2019

•

Boaz van den Helder
(secretaris per 11 december 2017)
Einde 1e termijn: 11 december 2021
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Algemene ledenvergaderingen
In 2017 heeft het bestuur de volgende algemene ledenvergaderingen georganiseerd:

ALV van 8 mei 2017

Deze ALV is georganiseerd in combinatie met de ALV van de ChristenUnie Provinciale Staten Utrecht. In
het eerste deel van de avond in De Basiliek is er een korte terugblik gegeven op de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017. We hebben in Veenendaal een groei t.o.v. 2012 van 752 stemmen.
Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 zijn vastgesteld.
Verder stond deze ALV in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. De programmacommissie
en het KernCampagneTeam zijn benoemd.
De selectiecommissie heeft het proces tot dat moment toegelicht en vervolgens is Engbert Stroobosscher benoemd als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen, tevens kandidaat-wethouder.
De ledenvergadering is bijgepraat door de fractie-voorzitter Dick Roodbeen over de collegevorming in de
afgelopen periode. Daarnaast was er een toelichting op de politieke onderwerpen, zoals de fietsveiligheid
op De Monding, Energieneutraal Veenendaal 2035, Evaluatie koopzondagen en Strategische visie 2040.
Het tweede deel van de avond vond de ALV van de ChristenUnie Provinciale Staten Utrecht plaats. Daar
was aan het einde nadrukkelijk aandacht voor ontwikkelingen in Veenendaal rondom Rondweg-Oost en
de leegstand van kantoorpanden.

ALV van 25 september 2017

Tijdens deze lange en goedbezochte ALV stond de vaststelling van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 centraal.
We mochten beginnen met het goede nieuws dat Martin de Bruin na een moeilijke periode weer langzaamaan zijn werkzaamheden op kan pakken in het bestuur. We blijven zoeken naar een nieuwe secretaris. Deze functie zal vanaf deze ALV door Marco van Blijderveen en Hans Riepma opgepakt worden, totdat
er een nieuwe secretaris gevonden is.
Het campagneteam is intussen op gang gekomen. Er is een speciale crowdfundingwebsite opgestart en
er is een online vragenlijst gepubliceerd om input te krijgen uit de achterban voor het samenstellen van
het verkiezingsprogramma. De campagenslogan voor de gemeenteraadsverkiezingen is Veenendaal Verbinden, naast de pay-off van de partij ‘Geef geloof een stem’. We kiezen in de communicatie drie hoofdlijnen die aansluiten bij de campagne van de Tweede Kamerverkiezingen: een goede toekomst voor ons
en onze kinderen, iedereen telt mee en vrijheid en veiligheid voor iedereen.
Daarna hebben we afscheid genomen van André Groenewegen.
Engbert Stroobosscher en Dick Roodbeen hebben ons bijgepraat over actuele, politieke ontwikkelingen,
zoals de Essentaksterfte, BIZ, Stadsstrand, Veiligheid in het centrum, Rondweg-Oost, Hoogspanning, Parkeren, Vitale Winkelstad, Cultuurvisie, Integraal beheerplan openbare buitenruimte, wisseling van burgemeester.
Vervolgens is de begroting 2018 vastgesteld.
Na een korte pauze was het tijd voor een toelichting op het selectieproces door de voorzitter van de selectiecommissie Gerard Prins.
Daarna volgde het voorstel van het bestuur wat op een aantal punten afweek van het voorstel van de selectiecommissie. Ook het door het bestuur gevolgde proces werd toegelicht.
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Er was sprake van een emotioneel beladen avond. Na een korte schorsing moest er conform het regelement gestemd worden over het amendement wat door een aantal leden ingediend werd. Dit leidde
uiteindelijk niet tot een wijziging van het bestuursvoorstel voor de kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018.
Door de benoeming van Joas Duister als raadslid is aan het einde van de avond Gijsbert Juffer benoemd
als voorzitter a.i. voor de periode tot aan de eerstvolgende ALV na de gemeenteraadsverkiezingen op 21
maart 2018.

ALV van 11 december 2017

Tijdens deze ALV stond met name het vaststellen van het verkiezingsprogramma centraal.
Het secretariaat kon door de benoeming van Boaz van den Helder weer volledig ingevuld worden vanaf
deze ALV. Martin de Bruin en Hans Riepma zijn herbenoemd als bestuursleden voor een periode van 4 jaar.
Door het terugtrekken van Rogier Postma is er een wijziging toegepast op de kandidatenlijst, waarbij de
nummers 18 t/m 39 1 positie zijn opgeschoven. Op nummer 39 is Roel Jongeneel als nieuwe kandidaat
toegevoegd en op nummer 40 is Gerald Troost blijven staan.
Het proces om te komen tot een concept verkiezingsprogramma is toegelicht door de voorzitter van de
programmacommissie, Arjan Koerts.
Het programma is hoofdstuk voor hoofdstuk doorgenomen. Een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd of
later verwerkt.
Tot slot heeft Engbert Stroobosscher een aantal actuele, politieke ontwikkelingen toegelicht: Dwangsom
rondom de parkeergarages en Rondweg-Oost.
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Ledenverloop
Per 31 december 2017 heeft de ChristenUnie Veenendaal 414 leden, een en ander zoals in de onderstaande lijst is weergegeven.

Hoofdlid
Reductielid
Gezinslid
Combilid (tevens lid van PerspectieF)
Actielid
TOTAAL

31 december 2016
317
11
71
17
7
423

31 december 2017
319
11
70
14
0
414

verschil
+2
0
-1
-3
-7
-11
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Activiteiten bestuur / fractie
Nieuwjaarsreceptie
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 het Bruïneplein op de eerste vrijdag van het jaar en op
de Markt in het centrum op de eerste zaterdag van het jaar voortgezet.
Dit was voor de bezoekers verrassend en hartverwarmend tegelijk. We hebben mooie, inhoudelijke gesprekken kunnen voeren met de bezoekers.
Verkiezingscampagne Tweede Kamerverkiezingen 2017
In de maanden januari t/m maart 2017 zijn we regelmatig in de wijken en in het centrum aanwezig geweest:
• 4 maart waren we balsponsor bij GVVV.
• 10, 11 en 14 maart stonden we met een kraam op het Bruïneplein en het centrum.
• Op 11 maart waren we aanwezig in Winkelcentrum Ellekoot als balsponsor bij DOVO.
Daarnaast zijn we actief bezig gebleven met het publiceren van actueel nieuws op onze website en social
media kanalen.
Dat zorgde voor 6436 bezoeken aan onze website. Met name de 1-april grap met de Goudvisstraat in
Veenendaal-Oost en de publicatie van onze kandidatenlijst op 26 september zorgden voor enorme pieken
in het aantal bezoekers.
Strategiedag 28 oktober 2017
Tijdens de strategiedag is er gesproken over een concept missie en visie voor onze lokale afdeling. Dit zal
later een vervolg krijgen.
We hebben een inspirerend moment gehad over Christelijke politek in een post-Christelijke samenleving
door Wim Rietkerk.
Tot slot was er tijd voor ontmoeting tijdens de lunch en de fotosessie voor de top-15 van de kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2018.
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Samenstelling fractie
• Raadslid Dick Roodbeen, fractievoorzitter
• Raadslid Henk van Soest, vicefractievoorzitter
• Raadslid Tineke Bette, fractiesecretaris
• Raadslid Arjan Koerts, penningmeester
• Raadslid Willem van Braak
• Raadslid Johan Blad
• Raadslid Jos van den Berg
• Raadslid André Groenewegen, tot 28 september 2017
• Raadslid Joas Duister, vanaf 28 september 2017
• Schaduwraadslid Sanny Brunekreeft

Wethouder
• Wethouder Engbert Stroobosscher

Werkbezoeken
• Werkbezoek bij Museum Veenendaal
• Werkbezoek bij ICT-bedrijf Visionplanner
• Werkbezoek bij basisschool Tamim in het Ontmoetingshuis, Veenendaal-Oost
• Werkbezoek bij Sportservice
• Werkbezoek bij de Buitengewoon Opsporingsambtenaren
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Aanwezig tijdens bijzondere dagen, informatieavonden
en activiteiten
• De jaarlijkse Nieuwjaarsactie op het Bruïneplein en in het Centrum
• Gastlessen op het Ichthus College
• Met deelnemers van het Oogcafé een ervaringsronde lopen in het centrum
• Aanwezig tijdens Dodenherdenking op de Munnikenhof en bij het monument Kerkewijk
• Tijdens de raadsschouw diverse instellingen en bedrijven bezocht
• Aanwezig tijdens werkbezoek van de Statenleden van Utrecht vanwege Inpassingsplan Kantoren

Schriftelijke vragen aan het college betreft
• De eigen bijdragen Wmo 2017 en eigen bijdrage CAK
• Jeugdzorg, vanwege signalen over geldzorgen en oplopende wachtlijsten

Op ons initiatief geslaagde ontwikkelingen/activiteiten
vanuit raadsbesluiten
Huisvesting Voedselbank & Molen ‘De Vriendschap’
Vanwege het raadsbesluit Vastgoedbeleid en Accommodatiebeleid een motie ingediend vanwege o.a. de
huisvesting van de Voedselbank. Tevens een motie vanwege verkoop van molen ‘De Vriendschap’, zodat
het huidig goed functioneren van deze molen gewaarborgd blijft.
Veilige fietsoversteek
Op ons initiatief komt er in de wijk West een proef met verlichting in het wegdek die de automobilist
moet waarschuwen voor naderende fietsers.
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Cultuurvisie
Bij de nieuwe Cultuurvisie 2018-2021 een amendement ingediend om de Volksuniversiteit een jaar extra
te geven, zodat er continuïteit van het cursusaanbod blijft bestaan. Daarnaast een extra financiële impuls
die nodig is voor het hele uitvoeringstraject van de samenwerking met de Bibliotheek.
Projecten voor zorgbehoevenden
Vanwege onze motie waarin werd gevraagd om projecten ten gunste van de positie van zorgbehoevende ouderen, jongeren, minima en mensen zonder werk, is afgesproken om maximaal 1 miljoen euro te
investeren in onder meer zorg rond personen met verward gedrag, kwetsbare jongeren, dementiezorg en
het aanpakken van armoede.
Hulp aan vrijwilligersorganisaties
Vrijwilligersorganisaties die financieel op omvallen stonden, hebben aan de raad gevraagd om hen voor
het tweede achtereenvolgend jaar te hulp schieten. Tijdens de raadsvergadering is een motie ingediend
om dit te voorkomen.
Schoonmaakondersteuning
Het tarief van schoonmaakondersteuning voor ouderen en mensen met een beperking blijft 10 euro per
uur kosten. Ook blijft de compensatieregeling in stand, waardoor de hulp (vrijwel) gratis blijft voor mensen met een laag inkomen.
Openbare buitenruimte
Op ons voorstel worden oor de jaren 2018, 2019, 2020, en 2021 structureel ¤ 500.000,-, ¤ 500.000,-,
¤ 600.000 en ¤ 700.000 beschikbaar gesteld t.b.v. verhoging van het kwaliteitsniveau beheer openbare
ruimte in de wijken en op de bedrijventerreinen. Als ChristenUnie zijn we bijzonder blij dat, na de jaren
van bezuinigen op het beheer van de openbare ruimte, er weer geld beschikbaar is voor een hoger kwaliteitsniveau van het onderhoud.
Landelijk meldpunt Loverboys
Via een motie hebben wij gevraagd om het Landelijk Meldpunt loverboys via de gemeentelijke website,
de Gemeentepagina, in het reguliere overleg met het Centrum voor Jeugd en Gezin en ook op de scholen
voortdurend onder de aandacht te brengen ten behoeve van jongeren, ouders en verzorgenden.
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Verkiezingsborden
Op ons initiatief zullen bij de komende verkiezingen de houten verkiezingsborden, met daarop geplakt de
verkiezingsposters, uit het straatbeeld verdwenen. Er komen minimaal 12 hoogwaardige mobiele verkiezingsborden op goede zichtlocaties.
Ongeadresseerd drukwerk
Voor het terugdringen van ongeadresseerd drukwerk hebben wij middels een motie verzocht om onderzoek te doen hoe die hoeveelheid ongeadresseerd reclamedrukwerk kan worden teruggedrongen.
Hoogspanningslijn
In goede samenwerking hebben we een voorstel gedaan om de tweede fase van het haalbaarheidsonderzoek voor verkabeling van de Hoogspanningslijn te laten uitvoeren. Bij de prioritering door het Rijk is de
kans hiermee groter dat Veenendaal ook als een van de eerste aan de beurt is.
IKC
De ChristenUnie heeft in contacten met ondernemers de verbinding kunnen leggen naar het ambtelijke
en bestuurlijke besluitvormingsproces. We zijn dan ook blij dat met de vorming van het IKC-West de ondernemers ook tot concrete planvorming voor hun gezondheidscentrum kunnen komen.
Daklozenopvang
ChristenUnie heeft een voorstel mede ingediend voor noodopvang daklozen in Veenendaal bij extreme
weersomstandigheden.
Rondweg-oost
Dankzij een door ons ondersteund amendement over een advies aan de Provincie Utrecht over de toekomst van de Rondweg-oost (N233), ligt er nu een stevig pakket aan eisen op tafel bij de provincie
Utrecht. Veenendaal werkt in haar eigen belang mee aan verbreding van de Rondweg-oost, maar niet
zonder voorwaarden.
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Bijzondere ontwikkelingen en gevolgen
Tineke Bette
Tineke Bette is op 26 januari gekozen en benoemd tot 1ste waarnemend voorzitter van de gemeenteraad
Motie koopzondag
Twee moties om ter bewerkstelligen dat er afgeweken mag worden van de afgesproken regels rond de
koopzondagen hebben in april geen meerderheid van de raad gekregen. Met tegenstem van de fracties
van ChristenUnie, SGP, CDA en de SP werden beide moties verworpen.
Lijsttrekker
Engbert Stroobosscher is door de leden van de ChristenUnie in Veenendaal tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 mei gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
André Groenewegen
André Groenewegen heeft op 28 september 2017 afscheid genomen als raadslid. André was van 2002
tot 2006, 2008 tot 2014 en van 2014 tot 2017 raadslid voor de ChristenUnie. Hij is benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau.
Joas Duister
Joas Duister is tijdens de raadsvergadering van 28 september geïnstalleerd als raadslid voor de ChristenUnie.
Twaalf koopzondagen
In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 21 december heeft de gemeenteraad in meerderheid
besloten dat er 12 koopzondagen in het kernwinkelgebied mogelijk zijn en in heel Veenendaal mogen
supermarkten en bouwmarkten elke zondag open. ChristenUnie, SGP en SP hebben tegengestemd. De
ChristenUnie is erg teleurgesteld dat dit besluit is genomen.

15
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