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UIT VEENENDAAL (2002 – 2009) 



VOORWOORD 

 
Dit document bevat verschillende ‘SP en…’-pamfletten. Deze pamfletten 
zijn door de SP verspreid, met als doel om standpunten duidelijk te 
maken en soms ook om mensen te bewegen tot actie. Het is niet onze 
enige vorm van actievoeren – en zeker het enige format voor een 
pamflet, maar bij tijd en wijle goed toepasbaar. 
 
Het allereerste ‘SP en…’-pamflet dat in Veenendaal verspreid is, ging 
over een vuurwerkopslag. Volgens de risicokaart zou dat een groot 
gevaar opleveren. 
 
Het pamflet miste haar uitwerking niet. Het nodige stof werd opgewaaid 
en er kwam iets schokkends aan het licht: de risicokaart was inmiddels 
verouderd! Een pessimist zou deze actie misschien bestempelen als 
‘loos alarm’, een optimist zou het behaalde resultaat waarderen: al was 
het misschien niet het resultaat waar aanvankelijk op gemikt werd. 
 
Dat de risicokaart verouderd was, is toch een veel geruststellender idee 
dan dat een gedeelte van het Petenbos daadwerkelijk in gevaar was 
gebracht met de vuurwerkopslag. 
 
Het bewuste pamflet is helaas niet in dit overzicht opgenomen. Een 
digitale versie bleek niet voorhanden. Een papieren versie bestaat nog 
wel ergens, maar dat is werk voor de echte verzamelaar. 
 
Voor de rest is deze verzameling compleet. Het geeft een goed beeld 
van de standpunten die de SP innam in verschillende (sommige 
inmiddels achterhaalde) kwesties. Ook is er een ontwikkeling zichtbaar in 
de vormgeving van de pamfletten. 
 
Kortom: een kleine geschiedenis van de SP in Veenendaal. 
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
 
Afdelingsbestuur SP Veenendaal 



De SP en… 
Huisvesting scouting Sioniegroep 

 
Scouting Sioniegroep heeft haar honk, ‘t Kraaienest aan het Kofschip moeten 
verruilen voor De Blokkentoren aan de Tweespan. Dit in afwachting van de 
realisatie van een geheel nieuw gebouw dat op De Groene Velden gebouwd zal 
worden. De SP vindt De Blokkentoren echter een zeer ongelukkige locatie voor 
een scoutingvereniging. 
 
Tegen de plussen die De Blokkentoren 

biedt (schoon, warm en de kinderboerderij 

dichtbij), staat een groot aantal minnen. De 

scouting mag niet in de locatie 

overnachten, het pionieren (bouwwerken 

maken van palen en touw) kan niet meer, 

ze moeten het zonder schoolplein en 

grasveld stellen, de kasten passen niet in 

het lokaal, de bergruimte is krap, een groot 

deel van het materiaal vindt zijn onderdak 

aan de Zuivelstraat (de andere kant van 

Veenendaal), alle subsidie gaat op aan 

locatiehuur, en de jongste speltak moet 

haar onderdak vinden in de keuken van de 

peuterspeelzaal – waarvoor er eerst een 

tafel uit moet. Het is dus altijd sjouwen 

geblazen. 

De vereniging moet het doen met de helft 

van de binnenruimte van wat ze hadden 

aan ’t Kraaiennest, waardoor de 

vereniging minder interessant wordt voor 

nieuwe leden en vrijwilligers. Volgens de 

Sioniegroep en de SP gaat de gemeente 

geheel voorbij aan het maatschappelijk 

belang van scouting, en laat de gemeente 

de vereniging verworden tot een 

“veredelde figuurzaagclub in uniform.” 

Ook de buurt zal moeten inboeten met de 

komst van de scouting. Het gebouw en het 

plein staan recht in het zicht van de 

omliggende woningen, hetgeen een bron 

van overlast kan vormen. 

De Sioniegroep heeft, in ogen van de SP, 

terecht een aantal voorwaarden gesteld aan 

het akkoord gaan met De Blokkentoren als 

nieuwe, tijdelijke locatie. 

• De gemeente houdt een bedrag van 

€ 113.445,- beschikbaar in het 

Meerjaren Investeringsplan voor de 

Sioniegroep. 

• Een nieuwe locatie aan de Groene 

Velden is beschikbaar binnen 1½ 

jaar, conform de afspraken met de 

gemeente. 

Als dit niet het geval is, kan de gemeente 

rekenen op acties vanuit de SP; en vanuit 

Rood, jongeren in de SP.

 

 

Onder de kop “De SP en…” geven we informatie en commentaar op 
Veenendaalse zaken die u wellicht aangaan. 

We krijgen er graag reacties op: 
SP, afdeling Veenendaal   Rood, Jongeren in de SP, afd. Veenendaal 
Veldmuislaan 28    Jol 8 
3904 CN Veenendaal   3904 SJ Veenendaal 
veenendaal@sp.nl    janbreur@studenten.net 

Dit pamflet wordt u aangeboden door Rood, Jongeren in de SP  



De SP en… 
Bezuinigingen Gemeente Veenendaal 

 
Het staat er slecht voor met de financiën van de gemeente Veenendaal. De 
gemeente heeft geld nodig, en dat moet ergens vandaan komen. Wethouder 
van Maanen heeft besloten rigoureus te bezuinigen op tal van zaken die 
belangrijk zijn voor de Veense samenleving. Niet de kaasschaaf, maar het 
hakmes wordt gehanteerd… 
 
Op 6 oktober 2005 lichtte Van Maanen de 

collegeplannen toe in het publieksdebat 

“Praat met de Raad”. Moedig, want hij 

maakt zichzelf niet populair met de 

pijnlijke bezuinigingen waar hij voor staat. 

De Speel-O-Theek, Stichting Welzijn 

Ouderen, Het Opstapje, de bieb, het 

dierenkampje… stuk voor stuk moeten zij 

het ontgelden. En dit zijn slechts enkele 

voorbeelden. 

De SP vindt het dan ook jammer dat er een 

aantal denkfouten in het  betoog van Van 

Maanen zaten. Een voorbeeld hiervan is de 

Speel-o-Theek. Het overgrote deel van de 

subsidie die zij krijgen van de gemeente, 

gaat in de vorm van gebouwhuur weer 

terug naar de gemeente. Een eind aan de 

subsidie zou het eind van de Speel-o-

Theek betekenen, en dus het einde van die 

huurinkomsten. De gemeente bespaart hier 

dus niet echt op, maar slachtoffert wel een 

instantie die belangrijk is voor o.a. 

gehandicapte kinderen. 

Het is de SP een doorn in het oog dat er 

juist op organisaties wordt bezuinigd 

worden die een belangrijke taak vervullen 

in de samenleving. Dit, terwijl er 

alternatieven zijn. 

1) Terugdringen van de bureaucratie. 

Bijvoorbeeld langdurende procedures van 

soms wel 9 jaar, voordat een 

woningcorporatie kan bouwen. Als dit 

sneller kan, zijn er dus sneller woningen 

waarover OZB kan worden ontvangen. 

Tevens wordt daarmee het woningentekort 

effectief aangepakt. Een besparing dus, die 

ten goede komt van Veenendaal, in 

tegenstelling tot de collegeplannen. 

2) Stoppen met het inhuren van externe 

bureaus. Het is veel goedkoper als de 

gemeente zelf de werkzaamheden van deze 

bureaus op zich neemt. Het scheelt in ieder 

geval al de BTW! Dat is wel zo eerlijk naar 

de burger, en een bijkomend voordeel is 

dat de kennis die wordt opgedaan in het 

uitvoeren van die werkzaamheden in de 

gemeente blijft. 

De SP eist van de gemeente dat deze 

maatregelen worden getroffen, voordat tal 

van belangrijker zaken onder het mes gaan. 

Bent u het hiermee eens en wilt u de 

bezuinigingen niet roerloos afwachten, 

maar iets doen? Neem dan contact op met 

één van onderstaande adressen. 

 

Onder de kop “De SP en…” geven we informatie en commentaar op 
Veenendaalse zaken die u wellicht aangaan. 

 
SP, afdeling Veenendaal   Rood, Jongeren in de SP, afd. Veenendaal 
Veldmuislaan 28    Jol 8 
3904 CN Veenendaal   3904 SJ Veenendaal 
veenendaal@sp.nl    janbreur@studenten.net 



De SP en… 
Armoede Gemeente Veenendaal 

 
“Veenendaal is het walhalla voor de uitkeringsgerechtigden” is een uitlating 
van een VVD-raadslid in 2002. De werkelijkheid ligt helaas anders. Uit een 
rapport dat studenten Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit 
Utrecht hebben gemaakt in opdracht van de SP, blijkt dat de armoede in 
Veenendaal een omvangrijk probleem is. Van een “Walhalla” is geen sprake. 
De SP eist dan ook van de politiek om daadkracht te tonen en het probleem aan 
te pakken. Niet uit idealisme of liefdadigheid, maar uit fatsoen. 
 
Hoe groot de armoede in Veenendaal precies 

is, is moeilijk vast te stellen. Er is veel stille 

armoede, en veel armlastige gezinnen krijgen 

steun van kerk of moskee. Hierdoor zijn die 

gezinnen niet bekend bij de gemeente of 

uitkeringsinstanties. Vast staat dat er tenminste 

2500 huishoudens met minder dan 125% van 

het minimuminkomen moeten rondkomen.  

Dit is het inkomen dat de gemeente zelf 

hanteert om een huishouden als ‘arm’ te 

bestempelen. 

In de praktijk houdt armoede in, dat mensen na 

aftrek van hun vaste lasten amper een cent 

overhouden om van rond te komen. 

Boterhammen worden voor uitgeteld om te 

zien of de kinderen die week voldoende te 

eten kunnen krijgen. Een woning is ingericht 

met enkel een oude matras en een deken. 

Afsluiting van gas, licht en/of water dreigt; en 

datzelfde geldt voor uithuiszetting. Schulden 

stijgen, soms zelfs explosief. 

De situatie voor mensen onder de 

armoedegrens is schrijnend. Niet alleen in 

materiële zin, maar de armoede zorgt ook voor 

een beschadiging van het gevoel van 

eigenwaarde, een sociaal isolement en een 

totale uitzichtloosheid. 

Armoede betreft niet alleen de mensen die erin 

verkeren, maar de gehele maatschappij. Het 

heeft zijn weerslag op de economie, de 

leefbaarheid en de veiligheid. 

De SP juicht initiatieven vanuit de 

samenleving toe, die ertoe dienen de mensen 

onder de armoedegrens een hart onder de riem 

te steken. Een voedselbank is hier een goed 

voorbeeld van. Hierdoor kunnen mensen weer 

te eten krijgen, en wordt hun sociale isolement 

doorbroken. 

Helaas bieden dergelijke initiatieven geen 

structurele oplossing voor het armoede-

probleem, en zal de politiek daadkracht moeten 

tonen om dit probleem het hoofd te bieden. 

Sinds het rapport uit is, heeft de SP enige 

bewustwording bij de politieke partijen 

waargenomen. Concrete plannen om de 

armoede aan te pakken zijn er echter nog niet 

geweest, behalve van de PvdA die het 

profijtbeginsel wil doorvoeren op afval-

stoffenheffing. Een plan dat wettelijk niet 

haalbaar is, en meer naar plat populisme ruikt 

dan naar de wil om een probleem op te lossen. 

De SP eist van de gemeente om de 

verantwoordelijkheid te nemen voor dit 

maatschappelijke probleem. Armoede hoort 

immers niet thuis in Veenendaal! 

 

Onder de kop “De SP en…” geven we informatie en commentaar op Veenendaalse 
zaken die u wellicht aangaan. We ontvangen er graag reacties op. 

 
SP, afdeling Veenendaal   Rood, Jongeren in de SP, afd. Veenendaal 
Veldmuislaan 28    Jol 8 
3903 CN Veenendaal   3904 SJ Veenendaal 
veenendaal@sp.nl    janbreur@studenten.net 



DE    EN… 
DE VERORDENING “WET INBURGERING” 

 
In de raadsvergadering van 8 februari 2007 is er gesproken 
over de Verordening, die op plaatselijk niveau invulling 
moet geven aan de Wet Inburgering. Deze wet is een 
erfenis van oud-minister Rita Verdonk. Uiteraard is de SP 
zeer kritisch tegenover deze wet. 
 
Nederland heeft een lange traditie van 
verkeerd omgaan met nieuwkomers, 
zo betoogde SP-fractievoorzitter Jan 
Breur in de gemeenteraad. Met name 
de arbeidsmigranten hebben het niet 
altijd even makkelijk gehad dankzij het 
Nederlandse beleid. 
In de hoogtijdagen van de 
wederopbouw zijn gastarbeiders als 
moderne slaven naar Nederland 
gehaald. Zij werden gekeurd als vee, 
en niet veel beter behandeld. Iedere 
bereidheid om de Nederlandse taal en 
cultuur te leren kennen werd in de 
kiem gesmoord.  
Ook toen het gastarbeiderstijdperk 
voorbij was, en het duidelijk werd dat 
de gastarbeiders in ons land zouden 
blijven, is er geen goed beleid gevoerd. 
Dit had het moment moeten zijn dat 
Nederland zei: prima als jullie hier 
blijven, maar zorg dat je onze taal en 
cultuur kent, zodat je mee kan draaien 
in de samenleving.  
Dit werd niet gedaan vanwege een 
vals besef van politieke correctheid 
waarin bemoeienis met allochtonen als 
discriminerend werd beschouwd. De 
SP-folder “Gastarbeid en Kapitaal” is 
hier een voorbeeld van: een folder die 
aandacht vroeg voor het belang van 
integratie; Nederland was er nog niet 
klaar voor.  
Ook het cursusaanbod voor zij die uit 
eigen beweging de Nederlandse taal 

en cultuur wilden leren kennen, was 
niet of nauwelijks aanwezig. Al die tijd 
bleven de nieuwkomers in de kou 
staan en verergerden zich de 
problemen.  
Nu, een goede twintig jaar na het 
afsluiten van het gastarbeiderstijdperk, 
is er eindelijk een wet die de integratie 
voorstaat. In die wet wordt er 
gesproken over boetesystemen. Wie 
zijn inburgeringsexamen niet haalt, 
wordt gestraft. Voor de SP is dit ronduit 
onacceptabel; de inburgeraar wordt 
afgeschilderd als een luilak die zich 
weigert in te burgeren. En dat terwijl er 
jarenlang slecht beleid is gevoerd, en 
de onwil dus niet in de schoenen van 
de nieuwkomer geschoven mag 
worden. 
Ook staat er in de Wet Inburgering dat 
er een eigen bijdrage wordt verlangd 
van hen die deelnemen aan een 
inburgeringscursus. Wat de SP betreft, 
mag daar geen ‘big business’ van 
gemaakt worden. 
Nu er een verordening op deze wet in 
Veenendaal is, gaat er gekeken 
worden hoe deze moet worden 
uitgevoerd. De SP gaat ervoor om de 
boetes en de eigen bijdrages zo laag 
mogelijk te houden. De wet zelf drukt 
misschien een negatief stempel op 
nieuwkomers, maar in de uitvoering 
moeten we dat zoveel mogelijk tegen 
gaan. 



DE    EN… 
DE “WMO” IN VEENENDAAL 

 
Op 1 januari 2008 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), na een 
overgangsjaar, definitief ingegaan in Veenendaal. Deze wet vervangt de 
Welzijnswet, de Wet Voorziening Gehandicapten  (WVG) en de  Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De invoering van de WMO is gepaard gegaan 
met een forse bezuiniging, overhevelen van verantwoordelijkheid van het Rijk 
naar Gemeenten en een grote veronderstelling van zelfstandigheid van 
zorgvragers en hun omgeving. De SP was in de Eerste en Tweede Kamer tegen 
invoering van deze wet, en ook in Veenendaal zijn we erg kritisch. 

 
Eerlijk is eerlijk; in Veenendaal wordt er op 
een positieve manier vorm aan de WMO 
gegeven. Wethouder Pilon heeft aan-
gegeven dat hij zich ervoor inzet dat 
niemand erop achteruitgaat. De SP steunt 
hem in deze inzet. Ook is de SP blij dat er 
een verbreding bij het persoonsgebonden 
budget heeft plaatsgevonden; niet alleen 
de sportrolstoel, maar alle aangepaste 
sportvoorzieningen vallen hier nu onder. 
Echter, Veenendaal is ook op WMO-
gebied niet perfect. Mensen die hulp nodig 
hebben, zullen dit primair bij hun directe 
naasten moeten halen. Hierin wordt te 
weinig rekening gehouden met ouderen, 
jongeren of mensen met een fulltime baan, 
die deze hulp – elk om hun eigen reden – 
moeilijk kunnen bieden. De SP vraagt 
aandacht voor deze groepen. 
Toen de verordening van de WMO in 
Veenendaal werd vastgesteld in de 
gemeenteraad (13 dec. jl.) vroeg de SP 
ook aandacht voor de eigen bijdrage in de 
woonvoorzieningen. De SP is hiertegen, 
omdat er feitelijk van mensen gevraagd 
wordt dat ze betalen om met een handicap 
door het leven te mogen gaan. Dat is 
onmenselijk, en door middel van een 
wijzigingsvoorstel heeft de SP getracht om 
deze eigen bijdrage te schrappen. Ook 
diende de SP een wijzigingsvoorstel in om 
ervoor te zorgen dat er rekening wordt 
gehouden met gezinnen waarin meerdere 
mensen een handicap hebben, als het 
gaat om de eigen bijdrage van het 
vervoer. Tot slot heeft de SP via een motie 
gevraagd om mensen hun eigen bijdrage 

bij te kunnen stellen op basis van hun 
reëel besteedbare inkomen (“hardheids-
clausule”). De SP kreeg hiervoor geen 
steun, omdat de overige partijen en 
wethouder Pilon van mening waren dat 
deze voorstellen juridisch niet haalbaar 
waren. Dit klopt echter niet; in andere 
plaatsen in Nederland zijn deze zaken wel 
geregeld. Vanwege het gebrek aan steun 
voelde SP-raadslid Jan Breur zich 
genoodzaakt de wijzigingsvoorstellen in te 
trekken. De motie bleef wel ingediend, 
maar kreeg ook geen steun. 
De PvdA diende een motie in om inzicht te 
krijgen in de gevolgen van de eigen 
bijdragen, en zo nodig het beleid te 
kunnen aanpassen. Deze motie is met een 
meerderheid aangenomen. Ook de SP 
steunde deze motie. Het is jammer dat 
mensen eerst gedupeerd worden, voor het 
beleid wordt aangepast, maar het is beter 
dan niets. 
 

Laat je horen: 
De SP wil graag van zorgvragers, 
mantelzorgers en professionals weten hoe 
zij de WMO ervaren. Neem contact op via 
onderstaande kanalen! 
 
SP Afdeling Veenendaal 
Veldmuislaan 28 
3903 CN Veenendaal 
 
Website: veenendaal.sp.nl 
e-mail: veenendaal@sp.nl 
tel:  0318 – 629 958 



WMO IN VEENENDAAL,  
DE EERSTE ERVARINGEN… 

 
In de eerste week dat de WMO in Veenendaal van kracht is, hebben er 147 mensen gebruik 
gemaakt van het telefonische spreekuur, 43 mensen hebben het loket bezocht en er zijn 11 
aanvragen ingediend. In week 2 liepen de getallen op naar 181 voor het telfonisch 
spreekuur, 62 bezoekers van het loket en 26 aanvragen. In week 3 en 4 waren dit 
respectievelijk 188 en 133 voor het telefonische spreekuur, 64 en 46 bezoekers aan het loket 
en 5 en 6 ingediende aanvragen. 
 
Hoewel het een momentopname is, stemmen de eerste getallen gunstig. Cliënten weten de 
weg naar het loket en dat wijst erop dat de beoogde laagdrempeligheid aanwezig is. Cliënten 
zijn ook daadwerkelijk tevreden over de loketafhandeling; er wordt door bezoekers 
gesproken over klantvriendelijkheid en een warme overdrachtsmethode. Het loket wordt 
bemenst door minimaal 2 consulenten, soms geassisteerd door een derde. De 
bezettingsdruk aan het loket blijkt echter wel hoog. 
 
De meeste gesprekken gaan tot dusver over huishoudelijke hulp en gehandicapten-
voorzieningen. Nieuw zijn vragen over bijvoorbeeld herindicaties en mantelzorg. Aan het 
loket wordt ook regelmatig doorverwezen naar andere instanties (maatschappelijk werk, 
schuldhulpverlening, de woningcorporaties e.d.) Dit wordt zoveel mogelijk geïnventariseerd 
om de samenwerking met die instanties zo goed mogelijk te laten verlopen. 
 

De SP bedankt wethouder Pilon voor het aanleveren van deze gegevens. 

 

PLUSSEN EN MINNEN VAN DE WMO 
IN VEENENDAAL 

 
 
+ Wethouder Pilon heeft de ambitie 
geuit om geen Veenendaler erop achteruit 
te laten gaan door de WMO, en is 
daarvoor bereid flink te investeren. 
 
+ De rijksgelden die binnenkomen 
ten behoeve van de WMO zijn 
geoormerkt; bovenop die gelden 
reserveert de gemeente nog “eigen” geld, 
om de WMO te doen slagen. 
 
+ Er worden geen telefonische 
indicaties gepleegd, maar indicaties op 
basis van huisbezoeken. 
 
+ Niet alleen sportrolstoelen, maar 
alle aangepaste sportvoorzieningen vallen 
onder het persoonsgebonden budget. 

- Van mensen met een handicap 
(minima uitgezonderd) wordt gevraagd om 
geld neer te tellen om met een handicap 
door het leven te mogen; er wordt een 
eigen bijdrage voor woonvoorzieningen 
gevraagd. 
 
- Mensen die hulp nodig hebben 
zijn in de eerste plaats aangewezen op 
hun omgeving. Daarbij wordt te weinig 
rekening gehouden met diegenen voor wie 
het door een baan, leeftijd of fysieke 
omstandigheden moeilijk is om de 
benodigde hulp te bieden. 
 
- Bij de bijdrage voor de 
vervoersvoorziening, wordt er geen 
rekening gehouden met huishoudens 
waarvan meerdere leden een handicap 
hebben. 



DE    EN… 
EEN BIOSCOOP IN VEENENDAAL 

 
Het zit er voorlopig niet in dat er een bioscoop in Veenendaal komt. Gesprekken 
tussen het College van Burgemeester en Wethouders en potentiële exploitanten 
hebben op niets uitgedraaid. De SP vindt dat erg jammer. Volgens ons hoort een 
bioscoop thuis in het culturele aanbod van Veenendaal. Het zou een goede zaak zijn 
als er bij de ontwikkeling van het Kees Stipplein – de plek waar zo’n beetje alle 
culturele faciliteiten worden samengebracht – plaats wordt vrijgehouden voor een 
bioscoop. 
 
Filmhuis 
Doordat er geen bioscoop is, en er niet op 
korte termijn uitzicht is op een bioscoop in 
Veenendaal, heeft Vereniging Filmhuis 
Veenendaal geen onderdak voor haar 
filmvoorstellingen. Een tijd lang heeft theater 
‘De Lampegiet’ soelaas geboden, maar dit 
bleek helaas te kostbaar. Zonder een vaste 
dag in de week is het voor Filmhuis 
Veenendaal te moeilijk om films te blijven 
vertonen. 
 
Subsidie 
Omdat de exploitatie van een bioscoop een 
commerciële aangelegenheid is, komt dit ook 
niet in aanmerking voor subsidie. Dat zou ook 
niet moeten; commerciële bedrijven behoren 
zichzelf te redden. Dat vanwege de crisis van 
deze vuistregel wordt afgeweken, met name 
als het banken betreft, maakt nog niet dat de 
hele economie afhankelijk moet worden van 
overheidssteun. Een bioscoop zonder 
winstoogmerk zou wat de SP betreft wel in 
aanmerking kunnen komen voor subsidie, 
maar een dergelijk concept is ons niet bekend. 
Vooralsnog is die optie dus puur hypothetisch: 
een gevalletje van “stel dat…” 
 
Crisis 
De ironie wil dat juist de economische crisis er 
wel eens voor zou kunnen zorgen dat er een 
bioscoop in Veenendaal wordt gevestigd. 
Omdat er minder geld is, gaan mensen minder 
snel een weekje weg. In plaats daarvan zou 
het zo maar eens kunnen dat zij kiezen voor 
een avondje uit; iets eten en  dan naar de film. 
Bepaalde segmenten in de horeca zitten op dit 
moment juist in de lift vanwege de crisis. 
Bioscoopexploitanten zullen de ontwikkelingen 
ook in de gaten houden, en als het tij gunstig 
genoeg is bestaat de kans dat men in 
Veenendaal een bioscoop wil openen. 

Concurrentie en profilering 
Momenteel is het tij echter nog niet gunstig 
genoeg om een bioscoop te starten. Er is veel 
concurrentie in de omgeving. Wie meerdere 
bioscopen in een regio exploiteert, kan ervoor 
kiezen om zijn bioscopen verschillend te 
profileren, om niet met zichzelf te hoeven te 
concurreren. Als je bijvoorbeeld een bioscoop 
in Ede profileert op zogeheten ‘blockbusters’, 
kun je een bioscoop in Veenendaal profileren 
op ‘arthouse’-films en documentaires. 
 
Plek 
Er wordt veel geld gestoken in de realisatie 
van het Kees Stip cultuurplein. Het zou 
kapitaalvernietiging zijn als daar een eventuele 
bioscoop niet meer terecht zou kunnen, en er 
dus flink gesloopt of verbouwd moet worden, of 
een andere plek moet worden gezocht. Aan de 
andere kant is het onmogelijk om de locatie die 
nu gereserveerd staat voor een bioscoop tot in 
de lengte van dagen leeg te houden. Er moet 
dus een gebouw komen, waar een bioscoop 
met wat kleine aanpassingen gevestigd zou 
kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld een 
zalencentrum zijn, waarin vergaderingen en 
culturele activiteiten plaats kunnen vinden. 
Wellicht is dit dan de plek waar Vereniging 
Filmhuis Veenendaal op een vaste dag haar 
voorstellingen vertoont. 
 

Onder de kop ‘De SP en…’ gaan wij in op 
actuele zaken uit de samenleving. Wilt u 
reageren of zelf een zaak aankaarten? Dat 
kan op onderstaand adres. 
 

SP Afdeling Veenendaal 
Schrijverspark 167-3 

3901 PK Veenendaal 
 

veenendaal@sp.nl 
http://veenendaal.sp.nl 

 


