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Van het bestuur 
Op de valreep van het oude jaar sturen wij u toch nog  extra Knal!Rood!  
 
Uiteraard om u, ondanks de Lock Down, toch fijne feestdagen toe te wensen. 
Wij hopen daarbij op een gezond en voorspoedig nieuw jaar.  
 
Uiteraard hopen wij ook dat dit voor de PvdA een succesvol verkiezingsjaar zal 
worden.  
 
Maar succes vraagt ook inspanningen. Daarom doen we ook een beroep op u 
om in 2021 mee te strijden in de verkiezingsstrijd om de 2e  kamerverkiezingen 
op woensdag 17 maart tot een succes te maken! 
 
Maar ook zullen we ons dit jaar lokaal moeten laten zien en starten met de  
voorbereidingen voor de gemeente raadsverkiezingen op woensdag 16 maart 
2022. 
 
Daarom willen wij graag ons IJsselsteins campagne team uitbreiden met 
enthousiaste partij genoten. Wilt u meer weten over onze plannen. Neem dan 
contact op met Ad  van Dongen, onze campagneleider. Ad is bereikbaar via 
instorehero@me.com  of 0651667907 
 
Met rode groet, 
Harm, Ad en Tiemen 
 

 
Wilt u een extra bijdrage 

geven aan de PvdA 
IJsselstein? 

 
Dat kan en wordt zeer 

gewaardeerd. 
 

Ons bankrekening 
nummer is 

 
NL94RABO0141880457 

 
 
 
 

Wij zoeken kandidaat 
gemeenteraadsleden. 

 
Heeft u zelf interesse of 

kent u iemand? 
 

Of wilt u eens praten over 
wat dit inhoudt? 

 
Geef dit dan door aan 
Tiemen van der Worp 

(0641388986 of 
tiemen.vdworp@icloud.com) 

 
 
Wij hopen op de volgende foto 

van het team een aantal 
nieuwe gezichten te zien. 

Ons team 

 
Van links naar rechts: Ad, Harm, Marlieke, Anke, Tiemen, Henk, Paul en Marion 
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Algemene Ledenvergadering 16 november 2020 –  
Op 16 november jl. hadden we een algemene ledenvergadering. Hierbij heeft het bestuur een begroting en 
werkplan aan de leden voorgelegd die daar zonder op- en aanmerkingen mee in hebben gestemd. Er was bij 
het opstellen van de begroting onduidelijkheid over de landelijke bijdrage. Voorzichtigheidshalve is deze 
niet begroot maar later bij het indienen van de stukken bleek dat we deze wel moeten opnemen, ondanks 
een aantal voorbehouden van rechten door de landelijke partij. Daardoor is uiteindelijk de ingediende 
begroting anders geworden. De mogelijke extra inkomsten  zijn als reserveringen voor activiteiten in het 
kader van verkiezingen opgenomen. 
 
We blijven zuinig en hebben het geluk dat zowel fractieleden als bestuursleden regelmatig aanbieden om 
bepaalde kosten te dragen.  

 

 
Verkiezingscampagne 
Uiteraard zal campagne weer herkenbare elementen hebben maar ook gaan we nieuwe activiteiten 
ontplooien: 

1. Het plakken van affiches op de bekende borden 
2. In de maanden januari, februari en maart zullen de “vliegende brigades” van de PvdA IJsselstein op 

zaterdag de wijken, in PvdA kleding, ingaan om rondom winkelcentra en bekende hotspots vuil te 
knijperen. Hiervoor is een rooster opgesteld en wij zoeken nog leden die een of meerdere keren 
samen met het team dit voor circa 2 uur per keer willen doen.  

3. In week 5 komt er een verkiezingseditie van KnalRood uit en zult u een tijdschrift, flyers en 
raamaffiches ontvangen zodat we straat rood kunnen kleuren. 

4. Op zaterdag 6 maart zal de PvdA IJsselstein een manifestatie organiseren met als thema (verborgen) 
armoede.  

5. Zaterdag 13 maart zullen we onze #IKWILWONEN campagne voeren. 
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6. Zondag 14, maandag 15 en dinsdag 16 maart moeten de brievenbussen gevuld worden met een 

PvdA flyer. Daar zoeken we nog extra handen voor. Doet u een uurtje of twee mee? 
 
Uit de Raad 

 

Donderdag 10 december hielden we al weer de laatste raadsvergadering van het jaar. 
De benoeming van twee door de LDIJ voorgedragen commissieleden werd uitgesteld 
vanwege zorg  over nevenfuncties. Juridisch zijn er geen belemmering aldus de 
commissie geloofsbrieven. Nu zal voor benoeming een gesprek hierover plaatsvinden 
met de burgemeester die waakt over integriteit.  
 
Als afgesproken ben ik raadsrapporteur WerkwIJSS (voorheen Pauw bedrijven) 
geworden voor de duur van de raadsperiode. Als raadsrapporteur volg je actief 
ontwikkelingen en informeer je de raad. 

Het raadsvoorstel Parkeer- en Parkeerbelastingverordening werd unaniem aangenomen, evenals het 
raadsvoorstel Decembernota met de laatste begrotingswijzingen. Een amendement van het CDA dat vroeg 
om achteraf een raadsvoorstel voor de uitgaven voor de bollards op de Overtoom haalde het niet. De 
uitgaven zijn al gedaan met instemming van de raad en achteraf nog een voorstel vragen is niet zinvol. 
 
Wethouder Foekema was niet bereid gelden van het Rijk die in 2021 beschikbaar komen voor de kunsten, 
ook voor de makers van kunst te reserveren. Een harde toezegging kregen we niet, wel wil wethouder 
Foekema oog hebben voor de makers bij het opstellen van de nieuwe nota cultuurbeleid begin 2021. 
 
Met de LDIJ dienden we een motie vreemd aan de orde van de dag in om de gemeente te vragen gratis 
mondkapjes te verstrekken aan de minima in IJsselstein. Deze werd aangenomen. 
 
In een motie vreemd aan de orde van de dag riepen jongeren van diverse politieke partijen in IJsselstein de 
wethouder op om deze winter activiteiten te organiseren voor jongeren in IJsselstein. Eén van deze 
jongeren is Marlieke van Schalkwijk uit onze fractie. De activiteiten kosten de gemeente geen extra geld: er 
kan gebruik gemaakt worden van een subsidie van het Rijk. Alle partijen reageerden positief en de motie 
werd unaniem aangenomen.  En de wethouder gaf aan dat de jongeren ook betrokken worden tijdens het 
maken van de plannen. 
 
Contact 
Fractie 
Fractievoorzitter: Paul Nieveen van Dijkum (06 22226838) 
of pnvd@caiway.nl  
 
Bestuur & Ombudsteam 
Secretaris: Tiemen van der Worp (06 41 38 89 86 of 
tiemen.vdworp@icloud.com)  
 

https://ijsselstein.pvda.nl 

 
Colofon 
Het afdelingsbestuur van de PvdA IJsselstein is 
verantwoordelijk voor de inhoud en 
verspreiding van de nieuwsbrief. Deze 
nieuwsbrief wordt tweemaandelijks verspreid 
onder de leden en gepubliceerd op de website. 
 
Deze nieuwsbrief wordt geprint met een zuinige inkjet 
printer en op eco-papier.  
 
 

 


