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Van het bestuur 

 Februari 2021 is een bijzondere maand.  Want op 9 februari 
was het 75 jaar geleden dat de PvdA is opgericht.  Dat hebben 
wij niet ongemerkt voorbij laten gaan…  Namens het bestuur 
zijn er bij een diverse zorginstellingen een aantal potten met 
paaseitjes en keelpastilles (per stuk verpakt) uitgedeeld.  
 
Ook hebben wij Henk ter Horst na het recent neerleggen van 
zijn commissie-taken een taart bezorgd als dank voor 

jarenlange trouwe dienst. Gelukkig is Henk nog steeds beschikbaar voor 
andere activiteiten.  
 
Verder zijn we druk bezig met: 

• Vuil knijperen in de diverse wijken en bij winkelcentra 
• #ikwilwonen – actie 
• Verkiezingscampagne landelijk 
• Voorbereidingen lokale verkiezingen in 2022 
• Financiële afronding 2021 
• En….. 

Graag informeren wij u hier verder over tijdens onze digitale Algemene 
Ledenvergadering op 9 maart 2021 (via Zoom).  
 
Met rode groet, 
Harm, Ad en Tiemen 

 
Wilt u een extra 

bijdrage geven aan de 
PvdA IJsselstein? 

 
Ons bankrekening 

nummer is 
 

NL94RABO0141880457 

Algemene 
Ledenvergadering 

 
9 maart 2021 

19.30 – 21.00 uur 
 

Via 
Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/
86417446355?pwd=NDJEaE
xvR1VDQ1R3K2YweGtQWU

pVZz09  
 

Meeting ID: 864 1744 6355 
Passcode: 760914 

 

#IKWILWONEN 
 
Oproep aan alle starters! 
Wisten jullie dat er in 2020 maar 17 woningen zijn bijgebouwd in IJsselstein?  
 
Dat moet, en kan anders vinden wij. Maar daarvoor hebben wij jullie hulp 
nodig. Ken jij een starter op de woningmarkt die moeite heeft met het vinden 
van een betaalbare huur- of koopwoning?  
 
Vraag hen dan om een berichtje te sturen naar ons commissielid Marlieke.  
 
Zij bundelt alle input, zodat we een gezicht kunnen geven aan 
woningzoekende starters!  
 
Je kunt haar mailen (vanschalkwijk.m@gmail.com) of appen/bellen op 06-
38069031!  
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Verkiezingsnieuwtjes  
Bloemen voor Ploumen 
Bij deze editie van Kna!Rood!  ontvangt u wederom een zakje met rozenzaadjes die u kunt planten. 
 
Vrouwen op de lijst 
Wist u dat de PvdA de partij is met de meeste vrouwen op de kandidatenlijst? 
 
Jeugdig elan 
Als we kijken naar de gemiddelde leeftijd op de kandidatenlijst dan kiest de partij duidelijk voor 
verjonging, we hebben de jongste gemiddelde leeftijd.  
 
Extra flyers 
Bij deze Kna!Rood! ontvangt u ook een aantal flyers, zou u deze willen uitdelen onder vrienden en 
bekenden?  
 
Bezorgers gezocht 
Niet lullen maar brievenbussen vullen…. Onder dat motto zullen wij op 12, 13 en 14 maart flyers gaan 
bezorgen in IJsselstein. Wij zoeken nog vrijwilligers. Vele handen maken licht werk. Aanmelden graag bij 
Ad van Dongen via 06 51 66 79 07 
 
Knijperactie 

We deden het al met enige regelmaat… zwerfvuil knijperen. Sinds 
begin januari doen we dat wekelijks en  ook nog eens in PvdA stijl.  
Gewoon op vrijdagmiddag of zaterdagmorgen met een groepje een 
uur lang rond een winkelcentrum, in de binnenstad of in een 
woonwijk zwerfvuil opruimen.  
 
Passanten vriendelijk groetend, gegroet worden, een duimpje, een 
glimlach en met enige regelmaat een goed gesprek.  
 

Het kost maar een uurtje en het geeft veel, heel veel voldoening.  Doet u mee?   
 
Opgeven kan bij Tiemen.  
 
Uit de Raad 

 

De raadvergadering van 28 januari stond vooral in het teken van wijkgericht werken. 
Naar aanleiding van rekenkameronderzoek dat adviseerde een integrale herstart te 
maken met wijkgericht werken heeft het college besloten voor een vlucht 
voorwaarts en een raadsvoorstel wijkgericht werken aan de raad voorgelegd. 
 
In de commissievergadering Samenleving voorafgaand aan de raadsvergadering 
hebben we met elkaar vastgesteld dat het raadsvoorstel goede mogelijkheden biedt 
voor burgerparticipatie, maar niets van doen heeft met wijk- of gebiedsgericht 
werken. 
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De PvdA heeft hierom een motie wijkgericht werken ingediend met het verzoek aan het college nog eens 
te overwegen daadwerkelijk met wijkgericht werken aan de gang te gaan. Met alle uitdagingen die zich 
op wijkniveau manifesteren zoals de energietransitie (van het gas af) en combineren van wonen en zorg 
biedt wijk- of gebiedsgericht werken de beste kansen voor een goede aanpak waarbij de verbinding in en 
met de wijken van pas komt voor effectieve uitvoering van beleid.  
 
Op amendement van de ChristenUnie is het raadsvoorstel unaniem hernoemt naar “wijkbewust werken” 
en ook de PvdA stemde hiervoor: wij vinden burgerparticipatie belangrijk. Dat dit amendement de weg 
vrij maakte voor onze motie, begrepen veel fracties niet, zij namen afscheid van het wijkgericht werken. 
Alleen GroenLinks steunde de motie om naast burgerparticipatie ook werk te maken van wijkgericht 
werken met wijkbudgetten waarbij de inwoners van de wijk kiezen voor besteding en beheer van de 
budgetten.  
 
Bij het hamerstuk Grondbeleid heeft de PvdA een stemverklaring afgelegd. We steunen dit voorstel maar 
vinden het jammer dat actualiseren van dit beleid eerder in 2019 is uitgebleven. Met een duidelijke 
keuze voor een actiever grondbeleid toen had het college ook sterker gestaan in de onderhandelingen 
over bedrijventerrein de Kroon en het uitplaatsen van Roba Metals voor een versnelling van de 
woningbouwopgave van IJsselstein.  
 
Tenslotte de rioolheffing. College stelde voor de methodiek in lijn te brengen met de overige deelnemers 
in de gemeenschappelijke regeling en hiermee te besparen op uitvoeringskosten en administratiekosten 
en de oppositie had hier grote moeite mee door lastenverschuivingen los van het gebruik. De PvdA heeft 
het college bij dit voorstel gesteund.  
 

 
 

9 februari 2021: PvdA 75 jaar 
Wie jarig is trakteert…. 
Met deze slogan zijn Harm en Ad op “onze” 
verjaardag op pad gegaan. Zij hebben op afspraak een 
aantal zorginstellingen bezocht om potten met lekkers 
uit te delen. Ook is er een taart bezorgd bij Henk ter 
Horst omdat deze na jaren lang trouwe dienst gestopt 
is met het commissiewerk.  
 

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.  
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Voor een eerlijke toekomst! 

 
   

   

Stem 17 maart 2021 

STEM PVDA 
 


