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Laatste oproep 
16 maart 2022:  de gemeenteraadsverkiezingen IJsselstein. 

 
Het lijkt nog zo ver weg maar  de nodige voorbereidingen zijn een aantal maanden 
geleden al in gang gezet.  
 
Gelukkig hebben we al een aantal goede kandidaten die de kar willen (blijven) trekken en 
door willen gaan op de weg die we de afgelopen jaren hebben ingezet. Kritisch opponeren 
of constructief participeren wanneer dat past in onze sociaal democratische principes.  
 
Toch zou het mooi zijn als er nieuwe kandidaten bij komen die actief willen gaan 
meedoen en hun steentje willen bijdragen in de campagne en / of straks  als raadslid, 
commissielid of als lid van de steunfractie. 
 
Voor het campagneteam volstaat enthousiasme en de bereidheid om verspreid over de 
komende maanden af en toe een uurtje vrij te maken voor de PvdA IJsselstein.  
 
Voor de kandidaten geldt dat zij ieder geval voldoen aan de volgende eisen: 

• in ieder geval langer dan 6 maanden lid van de PvdA 
• onderschrijven van de sociaal democratische principes van de PvdA 

 
Daarnaast is het handig als de kandidaat beschikt over goede IJsselsteinse contacten, 
voldoende tijd en energie (8 – 10 uur per week) voor het lezen van beleidsstukken, het 
voorbereiden van vergaderingen en debatten en deze dan ook energiek voeren.  
 
Verder hebben we de afgelopen jaren gebouwd aan een hecht en leuk team speler dat 
gemeenschappelijk gaat voor het partij belang en collectief wil scoren. Een team zonder 
ego’s en een team met humor. Er mag gelachen worden….  
 
Uiteraard is het echte profiel langer, maar als je jezelf herkent in het bovenstaande gaan 
we graag met jou in gesprek. Bel Tiemen ( 06 41 38 89 86 ) of Paul ( 06 22 22 68 38 ). 
 
Wil je alleen maar helpen bij de campagne? Ook dat wordt zeer gewaardeerd.   
Bel Ad (06 51 66 79 07) 
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Van het bestuur 
De afgelopen periode zijn we druk in de weer geweest als lokale afdeling. Zo hebben we kennis gemaakt 
met Pieter Paul Slikker, een van de kandidaat-voorzitters voor de landelijke partij die tijdens een 
wandeling door IJsselstein vertelde wat hij wilde met de partij. Opvallend was dat hij zich al kandidaat 
had gesteld voordat de procedure was geopend. Gelukkig zijn er inmiddels meer kandidaten zodat er wat 
te kiezen valt.  
 
De wandeling die we met hem hebben gedaan was een verkorte versie van onze eerste Rode Wandeling.  
Een wandeling voor en door onze leden waarbij een tweetal mensen van de Historische Kring IJsselstein 
een zaken benoemden en in historisch perspectief plaatsten.  
 
En dan net voor de start van de zomerperiode kregen we de mogelijkheid om een bijdrage van de 
landelijke partij aan te vragen voor een ledenactiviteit. Met deze bijdrage hebben we een Rode 
Rondvaart georganiseerd met de stichting Ysselvaert.  
 
Het mooie van deze activiteiten is dat we steeds meer trouwe leden (opnieuw) ontmoeten. Leden die 
soms al tientallen jaren lid zijn van de PvdA maar die we de laatste jaren niet echt meer gesproken 
hadden of gezien hebben op vergaderingen etc.  En dat is voor ons als bestuur de grootste winst van de 
afgelopen periode. Want zonder u, onze leden, is er geen PvdA IJsselstein. En weet u wat helemaal mooi 
is: de PvdA IJsselstein groeit weer.  
 
We verwelkomen weer nieuwe leden die we van harte welkom heten in een actieve afdeling.  
Daar doen we het voor. En uiteraard vergeten we niet dat we ook onze fractie moeten faciliteren en 
steunen waar gewenst! Want de fractie heeft de handen vol.  
 
Samen doen was het thema van de huidige coalitie  toen zij zich presenteerde. Maar helaas is er niet 
zoveel gedaan. Goede ideeën van de PvdA werden afgeschoten of alsnog gesaboteerd: 

• Afgeschoten: 150 tijdelijke woningen die Provides binnen een jaar kon realiseren: afgeschoten 
doordat op het laatste moment de ChristenUnie zonder opgaaf van redenen afhaakte bij een 
verenigde oppositie. 

• Gesaboteerd: het PvdA voorstel voor toeristenbelasting werd aangenomen en vervolgens weer 
gesaboteerd. 

 
En met een oplopend tekort gecombineerd met vriendenprijsjes voor bouwgrond, een onrustige 
ambtelijke bezetting, bepaalde onderlinge verhoudingen tussen coalitie en het haantjesgedrag van 
wethouders en coalitieleiders zal de fractie het komende jaar en zelfs de komende jaren nog wel het een 
en ander op haar bordje krijgen.   
 
Maar ook daar zijn we klaar voor! En daarbij volgen we als bestuur het voorstel van de fractie voor een 
andere invulling van het lijsttrekkerschap. We kunnen ons in de argumenten vinden en hebben een groot 
respect voor de opstelling van onze Paul in deze!  
 
Met rode groet, 
Harm, Ad en Tiemen 
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Rode Wandeling 
Op 31 mei jl. was het zover…. na alle Corona maatregelen nu toch weer een (Corona Proof) leden 
activiteit: een Rode Wandeling.  
 
Tijdens de wandeling werd als eerste het huis van de, voor herbenoeming voorgedragen, burgemeester 
aangedaan. Daar hebben wij hem gefeliciteerd en het boek van Asscher cadeau gedaan onder het motto 
“in iedereen schuilt een sociaal democraat”.  
 
Vervolgens zijn we via de basiliek naar het kasteelpark gegaan en via de binnenstad naar de oude LTS. Op 
diverse punten hebben mensen van de Historische Kring IJsselstein zaken toegelicht. 
 
Na een tussenstop ter hoogte van de voorgenomen nieuwbouw (2030 of later) op Paardenveld zijn we 
ontvangen bij onze lokale kunstenaar Wim van Sijl. Deze heeft zijn visie op het “levend kunstwerk” aan 
de Walkade gedeeld en heeft ook wat verteld over de kwestie van het parkeren en de kunst-sokkel. 
 
De laatste stop was het parkeerterrein aan het Kronenburgplantsoen dat er simpelweg om vraagt om 
gebruikt te worden als locatie voor tijdelijke starterswoningen. Er is daar immers 100 meter verderop 
een parkeergarage die grotendeels leeg staat.  Dus: #IKWILWONEN aan het Kronenburgplantsoen. 
 
Na afloop hebben we ons genesteld tussen twee groepen jongeren die aan chillen waren op de banken / 
muren  tegenover het stadhuis. Met de roze koeken van Ad en een drankje (wijn / fris) konden we 
ontspannen napraten. 
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Nieuws uit de fractie: Marlieke van Schalkwijk wordt onze lijsttrekker in 2022! 
Door Paul Nieveen van Dijkum 
De PvdA IJsselstein heeft een aantal enthousiaste steunfractieleden, leden en als een van de weinige 
afdelingen in de regio Utrecht een voltallig bestuur. Ik kan me nog goed voor de geest halen hoe we een 
tweetal jaren geleden de regio rondgingen om fusiemogelijkheden te bespreken met andere afdelingen.  
 
Die fusie is er niet gekomen en we kunnen inmiddels goed op eigen benen staan en de taken verdelen 
tussen een actief bestuur en gemotiveerde fractie. Met Marion van Hoof en Marlieke van Schalkwijk 
bemensen we de commissies en tot de verkiezingen in 2022 neem ik de raadsvergaderingen voor mijn 
rekening. De samenwerking loopt gesmeerd en is zeer plezierig. 
 
Marlieke is niet de enige maar letterlijk de jongste aanwinst van de PvdA IJsselstein. Politiek en sociaal 
betrokken, initiatiefrijk ondernemend en erg actief. IJsselsteinse bovendien. Vanaf mijn aantreden in de 
lokale politiek vind ik het belangrijk dat ook jongeren hun stem kunnen laten horen en politiek actief 
worden.  
 
Vooruitkijkend naar de verkiezingen in 2022 en de samen te stellen kandidatenlijst, zijn we tot de 
slotsom gekomen dat we de beste kansen zien bij de komende verkiezingen met Marlieke van Schalkwijk 
als lijsttrekker.  
 
We zullen blijven samenwerken als een team. Bij de gewenste goede uitslag van de verkiezingen met 
meerdere zetels ga ik graag door in de lokale politiek en wanneer de PvdA in het nieuw te vormen 
college komt, ben ik beschikbaar als wethouder Volkshuisvesting.  
 
Dan kunnen we werk maken van onze plannen op dit gebied! 
 
Uit de gemeenteraad 

 

Jaarrekening en begroting zijn weer leesbaarder geworden, een goede zaak.  
 
IJsselstein staat nog niet in de lijst deelnemers aan het VNG-programma Vensters 
voor Bedrijfsvoering dat gemeentebegrotingen inzichtelijk en vergelijkbaar maakt, 
maar de wethouder zegde toe dat deelname in 2023 gerealiseerd kan worden. 
 
En ja, dat het gerealiseerd kan worden is representatief voor de attitude van dit 
college. Er wordt immers weer niets toegezegd. Samen niets doen….. 
 
De keuze voor besparingen van het college konden onze goedkeuring niet krijgen.  
 
Het is weliswaar lastig om een meerjarig sluitende begroting te presenteren, maar 
IJsselstein heeft €2,5 mln onbenutte ruimte in de onroerendezaakbelasting en met 
een minimale verhoging daarvan was de efficiencykorting op subsidies in het 
culturele veld en het sociaal domein niet nodig geweest.  
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Voor de PvdA staat wonen op 1, 2 en 3. Teleurstellend om vast te stellen dat in de zienswijze op het 
concept ontwerp Integraal Regionaal Perspectief IJsselstein aangeeft dat de realisatiekracht van onze 
gemeente beperkt. 
 
Voor IJsselstein betekent dit in eerste instantie inzetten op de ontwikkeling van bedrijventerrein De 
Kroon, binnenstedelijke woningbouw en op de verdere uitwerking en ontwikkeling van het Kromme 
IJsselpark. Zonder aanwijzen van bouwlocaties voor realisatie van harde plannen voor zowel permanente 
alsook tijdelijke woningbouw komt hier als vanzelf op kortere termijn niets van terecht. 
 
De overeengekomen grondprijs van €44,- m2 bij de verkoop van grond aan projectontwikkelaar Van Wijk 
voor bedrijventerrein De Kroon komt ons niet marktconform over gezien de gevonden gerealiseerde 
grondprijzen in de provincie Utrecht tussen de €100,- en € 180,- per m2. De opbrengst voor de 
gemeente, nu ruim €2 mln had hoger kunnen uitvallen tot een bedrag van maximaal €9 mln, en dan 
waren de begrotingstekorten verleden tijd.  
 
Kan het college wel kan onderhandelen, of is sprake van ruimhartig gunnen aan van Wijk? We hebben 
inmiddels vragen gesteld. 
 
In navolging van gemeente Lopik die tot herindeling heeft besloten omdat onafhankelijk blijven te duur 
en organisatorisch te ingewikkeld werd, wil IJsselstein nagaan of dit op termijn ook geldt voor IJsselstein. 
Na de zomer gaan we hier met elkaar en de inwoners van IJsselstein over in gesprek.  Dan komt ook de 
rekenkamer met de resultaten van het onderzoek naar IJsselstein als regiegemeente. 
 
Wij hebben dit jaar tegen de begroting gestemd vanwege de efficiencykorting op de subsidies die in onze 
ogen niet nodig was en verenigingen en subsidie-ontvangers meerdere jaren geld kost. Tevergeefs. D 
coalitiepartijen sloten de rijen. 
 
Rode Rondvaart  
door Ad van Dongen 
Diverse leden van de PvdA hebben op 12 juli jl. IJsselstein letterlijk vanuit een ander perspectief gezien.  
We zijn in 4 groepen met Ysselvaert meegevaren voor een Rode Rondvaart. Om 19.00 uur hebben we 
inde volle zon een PvdA hoekje bij een van de aanlegpunten gemaakt.  
 
Daar werden de leden en een aantal genodigden (we hadden plaatsen over) ontvangen met een hapje en 
drankje.  
 
Om 20.00 uur  vertrokken met enkele regendruppels de eerste 2 boten. Een boot met sociaal 
democraten en een boot onder leiding van onze politieke kapitein Paul met vertegenwoordigers van 
andere partijen (SDIJ, LDIJ, VVD). Na  ruim 3 kwartier kwamen ze droog en vol enthousiasme over ons 
mooie stadje vanaf het water terug. 
 
Snel de 2 volgende boten vol met leden ,die onder deskundige info van vrijwilligers van stichting 
Ysselveart verrassende info kregen over de geschiedenis van ons stadje. Uiteraard sloten we af met  
een hapje en een rood drankje.  
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We kijken terug op een succesvolle rode rondvaart .  
 
Op naar de volgende rode activiteit! 
 

 
 

op

 

  

Door stichting Ysselvaert, gesponsord door PvdA 
Nederland. Ingrediënten:  

• 2 x 2 boten 
• Weersomstandigheden: zonnig – regen – 

zonnig. 
• Hapje / drankje 
• Goede gesprekken 
• Gezelligheid! 

 
 
 
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.  

 


