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VOORZITTER,

Het afgelopen jaar was een raar jaar. En dan druk ik me nog voorzichtig uit. Helden, die zij aan
zij behoren te staan, zijn door verschil van inzicht in conflict geraakt. Batman tegen Superman.
Captain America tegen Iron Man. En, zo zijn er nog wel meer voorbeelden te bedenken.

Maar de tragiek in het rijk der helden verbleekt bij wat er in de wereld van mensen gaande is. 
Oorlog in Syrië en verschillende Afrikaanse landen. Aanslagen in Parijs, Brussel, Orlando, 
Istanbul, Baghdad... We staan stil bij de slachtoffers, maar weten dat dit niet genoeg is. We 
kunnen de oorlog niet stoppen, maar we kunnen ons wel uitspreken voor de vrede. En dat 
kan, door de vredesvlag te hijsen gedurende de week van de vrede.  Over de vredesvlag, en 
andere bijzondere vlaggen, kunt u voorstellen van ons verwachten.

De oorlogen en instabiliteit in de wereld brengen een verhoogde vluchtelingenstroom met 
zich mee. En dus heeft de gemeente een zwaardere taak in het huisvesten en helpen 
integreren van asielzoekers en statushouders. Op het moment dat de kadernota geschreven 
werd, ontbrak het aan de nodige informatie over het Uitwerkingsakkoord Verhoogde 
Asielinstroom. Vraag aan het College: is deze informatie inmiddels al beschikbaar, en wat 
kunt u vertellen over de taak die ons wacht?

Voorzitter, we mogen dankbaar zijn dat oorlog en terreur ons bespaard zijn gebleven. Dit wil 
echter niet zeggen dat onze samenleving perfect is. Dat bestaat ook niet, al zouden we er wel 
naar moeten streven.
Bijvoorbeeld door de brandweer te steunen in hun strijd voor een eerlijk pensioen. In den 
lande voeren brandweerkorpsen actie, en rukken enkel uit bij levensbedreigende situaties. 
Vraag aan het College: voert de brandweer in Veenendaal ook op deze – of een andere – 
wijze actie, en heeft het College een standpunt ingenomen over de brandweerpensioenen?
En natuurlijk steunen we de jongvolwassenen in onze gemeente. Want het is niet eerlijk, als je
fulltime werkt, toch nog op zo'n 300 euro onder de armoedegrens blijft steken. In Amsterdam 
is een initiatiefvoorstel aangenomen om hier paal en perk aan te stellen; ik stel voor om dat 
voorbeeld te volgen.

Niet alleen moeten wij streven naar een perfecte samenleving; ook moeten we onze pogingen 
daartoe beschermen tegen het gevaar. Op korte termijn worden verdragen gesloten tussen de 
EU en respectievelijk Canada en de VS: CETA en TTIP. Deze verdragen kunnen grote impact 
hebben op onze ambities als duurzame gemeente, die in 2035 energieneutraal moet zijn, en 
als FairTrade gemeente. Vraag aan het College: is er duidelijk op welke wijze CETA en TTIP
onze gemeentelijke ambities van FairTrade en duurzaamheid zullen beïnvloeden, en is 
het College bereid hierover een signaal af te geven aan de hogere overheden?
Steeds meer gemeenten spreken zich uit tegen deze verdragen. Van grote gemeenten als 
Amsterdam en Utrecht, tot kleine gemeenten als Pekela. Het kan toch niet zo zijn, dat 
Veenendaal altijd het 'neutrale Zwitserland' onder de Nederlandse gemeenten blijft? Een 
samenleving is meer dan een groep mensen die toevallig bij elkaar in de buurt woont. Het is 
een waardengemeenschap. De overheid, het boegbeeld van deze waardengemeenschap, past 
geen amoraliteit. Vraag aan het College: bent u dat met mij eens? Uiteraard kunt u 
hieromtrent een voorstel van ons verwachten.



In het licht van alles wat ik u schetste, lijkt de problematiek rond het huisvuil in 
hoogbouwwoningen ontegenzeggelijk klein bier. Maar ook klein onrecht is onrecht. En 
wanneer je klein behuisd bent, en aangewezen op ondergrondse containers, sta je voor de 
volgende keus: of onevenredig veel betalen omdat je veel kleine aanbiedingen doet die als 
dertig liter wordt aangeslagen... of met de rommel blijven zitten.
Vrijwilligers van de SP hebben in het eerste kwartaal van dit jaar onderzoek gedaan naar de 
gevolgen van DIFTAR op verschillende hoogbouwlocaties in Veenendaal. De bevindingen 
staan beschreven in dit rapport, dat ik graag aan de voorzitter van de Raad en de wethouder 
Duurzaamheid aanbied.
Het rapport spreekt boekdelen. Hoezeer wij een goede afvalscheiding ook toejuichen, en 
hoezeer wij ook achter DIFTAR staan; we moeten erkennen dat het niet werkt bij hoogbouw. 
De ruimte en mogelijkheden zijn daar te beperkt voor een goede scheiding.
We spreken hier graag over bij de formele evaluatie. Desalniettemin hebben wij nu al enige 
vragen aan het College: de evaluatie vindt volgens de raadskalender pas plaats in 2017. 
Krijgt de gemeenteraad nog vóór het nieuwe raad de mogelijkheid om DIFTAR voor 
hoogbouw stop te zetten? Anders zitten de bewoners er nog een jaar mee opgescheept. 
Welke juridische en financiële consequenties zou het hebben; zouden we DIFTAR 
continuëren voor de huishoudens met Kliko's en stop te zetten voor de huishoudens die 
zijn aangewezen op een ondergrondse container? En een vraag aan het College op een 
meer menselijk niveau: herkent u de problemen die hoogbouwbewoners hebben met dit 
systeem?

Voorzitter, ik kom ongetwijfeld over als een onheilsprofeet; mijn partij als een partij van 
vitters. Daarom vraag ik u de woorden van de Britse schrijver Herbert George Wells (1866-
1946) in herinnering te nemen: “De vooruitgang hebben wij te danken aan de vitters. 
Tevreden mensen wensen geen verandering.”
Voorzitter, we zijn dankbaar voor al het goede dat er is in de samenleving. Wat ons in de 
schoot is geworpen, en waarvoor wij hebben moeten knokken. Een juiste besteding van het 
zorggeld. Een goede balans tussen werken en rusten – ook voor diegenen die in een winkel 
werken. Het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Dag, waarmee wij een signaal 
afgeven aan de wereld dat zegt: hier mag je jezelf zijn.
Voorzitter, we kijken uit naar de toekomst. De uitkomsten van de proef met Vrij Parkeren op 
Zaterdag. De plannen om ons winkelgebied structureel te versterken. Het streven naar een 
energieneutraal 2035. De Strategische visie voor 2040.

Wij zien het zowel als een eer als onze plicht om de toekomst te helpen vorm te geven. Om bij 
te dragen aan een samenleving, die steunt op de kernwaarden van Menselijke Waardigheid, 
Gelijkwaardigheid en Solidariteit. Waar men niet mokkend aan de kant staat, maar een daad 
stelt en moed toont. Waar de overheid geen afstand neemt van de samenleving, maar er 
middenin staat. Waar ieder mens telt. Dat is de toekomst die wij willen; daar gaan wij voor.

Voorzitter, ik rond af. Het is mij echter ter ore gekomen dat sommigen mijn zegenwens, 'May 
the Force be With you', niet meer kunnen horen. Daarom dit jaar een spreuk die afkomstig is 
uit het tegenovergestelde van Star Wars.
De woorden laten zich vertalen als 'leef lang en vaar wel', oftewel 'live long and prosper'.

Dank u wel...


