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Van het bestuur 
De afgelopen maanden hebben we wel wat meegemaakt in de landelijke 
politiek. We snappen des te beter dat de Nederlandse burger steeds minder 
begrip en sympathie heeft voor de politiek.  
 
Een geheugenstoornis hier, een leugentje daar en een web van halve 
waarheden etc..  De chaos is compleet en het is maar weer afwachten wat 
onze landelijke fractie besluit als er een dringend beroep op de 
verantwoordelijkheid van de PvdA gedaan wordt om mee te regeren.  
 
Wij sluiten niets, maar dan ook niets uit en prijzen onszelf maar gelukkig dat 
wij ons alleen maar hoeven te richten op ons mooie IJsselstein. Mooi 
IJsselstein? Zeker maar ook hier stapelen de uitdagingen en problemen zich 
op. Kijk maar naar het thema Wonen, hoe er omgegaan wordt met 
wijkgericht werken en de zwakke financiële kaders. 
 
Als bestuur proberen wij onze fractie te steunen waar mogelijk. En daarbij 
moeten wij de komende periode voorsorteren op de lokale verkiezingen. 
Namens het bestuur zal Ad van Dongen de rol van campagneleider invullen. 
Ook gaan we de zaken rondom werving, selectie en kandidaatstelling 
opstarten. 
 
En hoewel we ons gelukkig prijzen met de recente uitbreiding van de 
steunfractie met Usha Poort zou het mooi zijn als ook andere leden hierbij 
aan willen sluiten. Zo kunnen zij kijken in de keuken van de fractie en zich 
eventueel kandidaat stellen….  
 
Uitdagingen genoeg: windmolens, zonnepaneelvelden, bouwen op 
grondgebied van Lopik, regionale samenwerking in verband met nieuwe 
wetgeving en meer.  
 
Wie zet zich hier voor in en helpt de PvdA een stevig sociaal democratisch 
geluid laten horen?  Een stevig Rood Geluid.  
 
IS dit een stap te ver maar wilt u wel meer doen. Dat kan. Letterlijk, want we 
organiseren weer een Rode Wandeling.   
 
Met uitleg op bepaalde thema’s en een tussenstop waar de inwendige mens 
versterkt kan worden. Hou daarvoor maandag 31 mei aanstaande vrij tussen 
19.30 – 21.00 uur. Opgeven graag bij Ad of Tiemen.  
 
Met rode groet, 
Harm, Ad en Tiemen 
 

 
Wilt u een extra bijdrage 

geven aan de PvdA 
IJsselstein? 

 
Ons bankrekening 

nummer is 
 

NL94RABO0141880457 
 

Wist u dat…. 
 

De afgelopen 
periode onze leden 
Marlieke, Usha en 

Senada de Jan 
Schaper Leergang 
hebben gevolgd?  

 
De Schaper leergang 
is de leergang voor 

iedereen met 
interesse in het 

raadslidmaatschap 
voor de PvdA 

 
Wie de Schaper 

leergang afrondt 
heeft een reëel beeld 

van wat het 
raadswerk inhoudt; 
heeft kennis van de 

werking van de 
politiek; 

heeft op hoofdlijnen 
kennis van een 

aantal belangrijke 
dossiers en kan deze 

koppelen aan 
sociaaldemocratische 

waarden. 
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1 mei: de dag van de Arbeid 
De eerste dag van mei is voor de PvdA een feestdag en om die dag kracht bij te zetten werden onze 
lokale  jubilarissen verrast met het speldje en een persoonlijke brief van onze landelijke voorzitter 
Nelleke Vedelaar. Uiteraard hebben wij ook voor een bos bloemen namens de afdeling gezorgd.  
 
Dit werd uitgereikt door Harm en Ad namens het bestuur en ons raadslid Paul. Ook was de knijperploeg 
aanwezig om de straat waarin men woont op te ruimen. De verrassing was groot bij de jubilarissen.  
 

 

    
 

 

Foto’s boven van links naar rechts: 
Marion van Hoof- Ward,  Hans de Jonge, Cees Schuilenburg, 
Jeroen Salm, Nan Tuunder 
 
Foto links: Paul Overkamp 

Jubilaris aan het woord: Nan Tuunder (62 jaar lid) 
Tijdens het bezoek aan de jubilarissen op zaterdag 1 mei, bleven een aantal gesprekken ons bestuurslid 
Ad bij. Dit smaakte naar meer. Daarom is Ad nog eens op de koffie geweest bij Nan Tuunder voor een 
Rood Gesprek. Buiten in het zonnetje op het bankje. Een gesprek waarvan Ad zelf aangeeft dat hij na 
afloop geïnspireerd op zijn fiets, met een PvdA zonnetje in het gezicht en in het hart, terug naar huis 
ging. Hierbij een verkorte weergave van dat gesprek: 
 
Nan, wie betaalde je contributie toen je 17 jaar was?  
Ik had al een baantje als pomp bediende, ik verdiende dus al een beetje geld. 
 
Waar haalde je de overtuiging vandaan om al zo vroeg lid (17 jaar) te zijn? 
Vanuit mijn opvoeding . Mijn ouders en grootouders waren idealistische mensen, overtuigde sociaal 
democraten. Ze waren tevens lid van de blauwe knoop (geheel onthouders dus),ter bestrijding van het 
drankmisbruik en de daar uitvloeiende sociale ellende. De verheffing van de arbeidersklasse stond 
centraal ,dat was het “heilige ideaal”. Recht op arbeid met een eerlijke beloning. 
Vanuit dat ideaal werkte mijn vader vanaf 1955 bij de vakbeweging. 
 
Mijn moeder was als huisvrouw met vijf kinderen correspondente van het Vrije Volk en maakte vooral 
raadsverslagen. Later deed ze als vrijwilligster veel bejaardenwerk. Met haar bekendheid werd ze 
lijstduwer voor de PvdA en ...op haar 79e nog twee jaar raadslid in de gemeente ’s-Graveland. 
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Nan, je kwam trots het schoffeltje van de VARA uit 1933 laten zien en een bronzen plaket van Troelstra 
uit 1926 waarom? Ja  kijk Ad, het zijn erfstukken van mijn grootouders, die zij met trots in hun 
woonkamer hadden staan . 
 
Hoe gaan we nu het beste verder met de landelijke PvdA? Laten ze vooral oppassen om niet in dezelfde 
val te trappen als bij het kabinet met de VVD. Als ze gaan, dan samen met GroenLinks en op posten waar 
wij de goede dingen kunnen doen. Het klimaat is prioriteit 1, met meteen daarachter scheefgroei en 
volkshuisvesting. 
 
Nan, waar liggen de oplossingen voor de PvdA komende jaren zowel landelijk als in IJsselstein? De PvdA 
moet landelijk de rug recht houden:   

• Iedereen hoort erbij.  
• Arbeid is geen koopwaar, maar moet eerlijk beloond worden, zodat ook de laagst betaalden 

kunnen rondkomen en inkomenszekerheid hebben. Dat is met de doorgeschoten flexibilisering 
verdwenen.  

• Daarnaast vooral op wonen inzetten wonen is een grondrecht  
 

Wat de gemeente politiek betreft, die ga ik vanaf nu wat meer volgen. Ik zie en hoor enthousiaste PvdA 
mensen. Blijf contact houden met de achterban en zorg voor verjonging. De jeugd heeft de toekomst en 
zal daar zelf sturing aan moeten geven. 
 

Gemeenteraadsverkiezingen: Kandidaten gezocht 
Ze komen er aan, de gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor zijn de nodige voorbereidingen in gang gezet. 
Maar we zoeken nog leden die namens de PvdA verkiesbaar zijn en een rol willen spelen in onze 
gemeenteraad en / of commissies.  
 
De kandidaten moeten in ieder geval voldoen aan het volgende algemene profiel: 

• Lid (in ieder geval langer dan 6 maanden) van de PvdA 
• Staat achter de sociaal democratische principes van de PvdA 
• Staat midden in de samenleving en heeft een IJsselsteins netwerk 
• Beschikt over 8 – 10 uur per week en voldoende energie voor lezen van beleidsstukken, het 

voorbereiden van vergaderingen en debatten en deze dan ook energiek voeren.  
• Team speler. De fractie is een team en werkt nauw samen met respect voor elkaar. Humor is 

hierbij de smeerolie.  
• Is transparant en integer, verkrijgt een Verklaring Omtrent Gedrag. 

 
Uiteraard is het echte profiel langer, maar als je jezelf herkent in het bovenstaande gaan we graag met 
jou in gesprek. Geïnteresseerden die zich snel aanmelden kunnen meeschrijven aan het 
verkiezingsprogramma en eventueel al wat ervaring opdoen door mee te lopen met de fractie.  
Zo kun je ook kijken of het iets voor je is.  
 
Aanmelden kan bij Tiemen via 06 41 38 89 86 of Paul via 06 22 22 68 38 
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Rode avondwandeling – maandag 31 mei 19.30 – 21.00  
Tijdens een Corona-proof wandeling neemt de fractie jullie mee langs belangrijke momenten en 
beslissingen die nog genomen moeten worden in en rond ons stadje. Wij zullen stil staan waar een stip 
op de horizon gezet moet worden of al gezet is. Daar is dan ruimte voor discussie en info ter plaatse. 
Interactief zodat er informatie en ideeën uitgewisseld worden.  
 
Programma 

• Opening door Harm 
• Paul verteld iets over de huidige status in de Gemeente Raad 
• Route:  Vanaf Overtoom naar Basiliek, vervolgens naar kasteeltoren, Kronenburgplantsoen, 

Walkade, Paardenveld, Albert Spainkstraat en via de binnenstad terug naar de Overtoom.  
• Op een aantal punten worden er zaken toegelicht en uitgelegd.  

 
Wij hopen op een mooie opkomst. Neem gerust buren ,familie vrienden mee…. hoe meer zielen hoe 
meer vreugde.  
 
We sluiten af met iets lekkers. Graag wel even aanmelden bij Ad via 06 51 66 79 07. Dan weten we 
hoeveel lekkers we moeten bestellen.  
 
Uit de Raad 

 

Terugkijkend naar de laatste raadsvergadering stel ik vast dat LDIJ en VVD 
gezamenlijk zijn teruggekomen van het eerder aangenomen besluit 
toeristenbelasting in te voeren.  
 
Bij behandeling in de raad stemden beide partijen tegen, waardoor IJsselstein 
komende jaren inkomsten misloopt ten bedrage van €50.000 - €100.000 per jaar.  
 
Dit is op zijn zachtst gezegd vreemd. 

Dit door de PvdA ingebrachte voorstel genereert immers inkomsten en raakt de IJsselsteinse inwoners en 
ondernemers niet: het zijn immers toeristen die dit bedrag betalen.  Dit is niet uit te leggen maar tekent 
de waan(zin) die heerst bij VVD en LDIJ. Immers LDIJ wethouder Foekema had zelf opgeroepen te komen 
met ideeën die geld opleveren….. 
 
De beleidsnota Kunst en cultuur betreft goede voornemens en is daarmee eerder een visie dan een 
beleidsnota. De PvdA vindt het belangrijk dat de rijksmiddelen die voor de kunsten worden beschikbaar 
gesteld, ook daarvoor worden ingezet.  
 
Dus ook voor de makers van kunst en cultuur die inkomensverlies hebben door covid-19. Opvallend is 
dat het college de participatie bij totstandkoming van de nota geslaagd vindt, terwijl de culturele 
sector in IJsselstein juist het overleg met de gemeente heeft gemist. 
 
Het is ook weer tijd voor de kadernota voorstellen 2022 waarmee we de begrotingsruimte voor de 
komende jaren bepalen. Wij van de PvdA stellen (nog maar eens) voor echt vaart te maken met het 
realiseren van tijdelijke woningen. 
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Ter herinnering: vorig jaar heeft de PvdA de voltallige oppositie gemobiliseerd om dit met de toenmalige 
meerderheid in de raad er doorheen te drukken. Dit leek te lukken maar dankzij een onverklaarde draai 
van ChristenUnie op het allerlaatste moment is dit toen niet gelukt. En nu lijkt het erop dat het toch weer 
op de agenda komt. Ruim een jaar later….. 
 
Verder wil de PvdA voor de komende jaren te investeren in de ambities van de GGD regio Utrecht om 
meer in te zetten op preventie in de Jeugdzorg omdat elke Euro die je hieraan besteed, zich later 
terugverdient.  
 
Ook stellen we oor elk IJsselsteins huishouden een energiebudget toe te kennen voor energiebesparende 
maatregelen, te betalen uit de rijksmiddelen voor de energietransitie. Die energietransitie en 
warmtetransitie (alle wijken van het gas af) gaan nog tot veel discussie leiden. De participatie moet nog 
worden ingezet, maar de weerstand onder inwoners groeit, terwijl niets doen geen optie is. Met het 
oog op de verkiezingen komend jaar zullen partijen als CDA, VVD en LDIJ gaan roepen dat we in 
IJsselstein te klein zijn voor windmolens en zonneparken. Dit terwijl mogelijkheden om daken te 
benutten ook niet echt uitbundig lijken te zijn onderzocht.  
 
Onverantwoordelijk vinden wij dat, en als we er in de regio niet uitkomen met elkaar volgt 
onherroepelijk een aanwijzing vanuit het Rijk en dan hebben we als gemeente of regio niets meer in te 
brengen. Wij willen in gesprek en overleg tot de best mogelijke uitkomsten komen met respect voor de 
landschappelijke kwaliteit die we koesteren. 
 
 

Rode Fotowedstrijd 
Voor onze IJsselsteinse verkiezingscampagne zoeken we foto’s die 
- Typerend zijn voor IJsselstein 
- Een (onverwacht) rood accent hebben 
Daarom schrijven we een foto wedstrijd uit. De winnaars krijgen een mooie fles rode 
wijn.  Dan zullen wij de foto’s gebruiken in de campagne. 
 

 
Contact 
Fractie 
Fractievoorzitter: Paul Nieveen van Dijkum  
06 22226838 of pnieveenvdijkum@outlook.com   
 
Bestuur & Ombudsteam 
Secretaris: Tiemen van der Worp  
06 41 38 89 86 of tiemen.vdworp@icloud.com 
 
Website 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.  

 


