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Voorwoord
Hoewel men de SP vaak weg neigt te zetten als 'conservatief' is de SP juist de partij van de
verandering. Van de vooruitgang. Van de verbetering.
Het kabinet en rechtse partijen zetten ook wel (eens) in op verandering, maar doen dit vooral
deinend op de tijdsgeest. Meebewegen is niet echt veranderen. En als er al veranderd wordt,
getuigen deze veranderingen niet van vooruitgang of verbetering, maar van achteruitgang en
verslechtering. En als je die koers vaart, vindt je de SP op je weg.
De SP wil werkelijk iets anders. Iets beters. Iets mooiers.
Sinds 2006 is de SP vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Veenendaal. Groot kun je
de partij hier niet noemen; zowel in de raadsperiode 2006-2010 als in de raadsperiode 20102014 hadden we slechts één zetel van de 33. In de komende raadsverkiezingen hopen we
daar meer van te maken.
Want hoe klein we ook mogen zijn, we zijn niet zonder successen. We hebben ons ingezet
tegen de heffing van reclamebelasting buiten het centrum – en zijn daarin geslaagd. We
hebben de problemen rond de uitvoering van de WMO aan het licht kunnen brengen. We
hebben ervoor gezorgd dat eerst winkeliers en hun personeel zich mogen uitspreken over de
koopzondag – voordat deze wel of niet wordt ingevoerd. Een expert op het gebied van
Europese subsidies zorgt dankzij een voorstel van de SP dat we geld naar Veenendaal
halen, zodat we de inwoners minder hoeven te belasten. En de watertappunten in het
centrum stonden eerst in ons verkiezingsprogramma (2010-2014).
Maar dat is wat ons betreft niet genoeg. De Gemeente Veenendaal blijft zich bijvoorbeeld
altijd zeer bescheiden opstellen tegen de Haagse politiek. De SP is nagenoeg de enige partij
die het gemeentebestuur met regelmaat oproept om tegengeluiden aan 'Den Haag' te laten
horen, tegen de beleidsplannen die van daaruit op ons afkomen en Veenendaal en haar
inwoners treffen.
En dat is wel nodig. Om zelf geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van zijn
bezuinigingen te dragen, schuift het Kabinet Rutte deze af op de gemeenten. Met name op
het gebied van jeugdzorg, thuiszorg, sociale zaken komt er een hoop op ons af. En
Veenendaal kijkt ernaar en laat het gebeuren.
Het roer moet om. Er moet een vuist worden gemaakt. Voor onze zorg. Voor onze
bestaanszekerheid. Voor onze veiligheid en onze leefomgeving. De SP maakt deze vuist.
Zowel richting het gemeentebestuur als tegen het kabinet.
We zijn de partij van de verandering; de vooruitgang en de verbetering. Met uw stem kunnen
we op 19 maart het roer omgooien – en dat zullen wij met liefde doen.
Met vriendelijke groet,
Afdelingsbestuur SP Veenendaal
11 november 2013

Algemeen
Het is in 2014 voor de derde maal dat de SP meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in
Veenendaal. De partij wil graag haar positie in de lokale volksvertegenwoordiging
versterken. Hierdoor kan de partij beter opkomen voor de belangen van de Veenendalers,
zodat hun stem meer gehoord wordt in het gemeentehuis – en daar buiten!

Visie
Het bestaansrecht van een politieke partij komt niet uit de lucht vallen, maar wordt ontleend
aan daden en visie. De visie van de SP baseert zich op 3 uitgangspunten:
· Menselijke waardigheid
· Gelijkwaardigheid
· Solidariteit

Politiek
Binnen en buiten de raad
De SP laat zich niet alleen in de raadszaal horen, maar komt samen met de Veense burger
voor hun belangen. Actievoeren, onderzoeken, informatie verstrekken en in dialoog gaan
hoort erbij. Door het werk in de gemeenteraad te combineren met activiteiten temidden van
de samenleving kan de SP zich sterk maken voor het Veense belang.
Think Global, Act Local
Ontwikkelingen in Veenendaal staan niet los van ontwikkelingen in Nederland, Europa, de
wereld. De SP manifesteert zich daarom op al deze niveaus. Tussen SPvolksvertegenwoordigers op plaatselijk, provinciaal, landelijk en Europees niveau is er goede
communicatie tussen. In Veenendaal zal de SP zich dan ook voor al die niveaus strijdbaar
opstellen. Tevens biedt de goede communicatie de garantie dat de SP op alle niveaus voor
hetzelfde staat.
Discriminatie is uit den boze
Ieder mens is van gelijke waarde, en daarom is discriminatie uit den boze. De SP vindt dat
de gemeente hard moet optreden tegen discriminatie. Ook vindt de SP dat de gemeente de
boodschap uit moet dragen dat er in Veenendaal geen plaats is voor racisme. Als er in
Veenendaal racisme of een andere vorm van discriminatie plaatsvindt, moet hiervan binnen
de gemeente melding van kunnen worden gedaan en deze meldingen dienen uiterst serieus
te worden genomen. Ook discriminatie van homo’s, lesbo’s, biseksuelen etc. tolereren we
niet.

Religie
In Veenendaal
Religie is een belangrijk thema in Veenendaal, waar evenwichtig mee moet worden
omgegaan. Hoewel de SP zelf geen religieuze partij is, erkennen we het belang van religie
voor veel mensen. Iedere Veenendaler moet dan ook de gelegenheid krijgen om zijn religie
naar eigen inzicht en behoeven te kunnen beleven en te belijden. Het aanhangen van een
religie maakt iemand niet beter of slechter dan iemand die een andere – of geen – religie
aanhangt.

In de Veense politiek
Religie en beleid moeten zoveel mogelijk van elkaar losgekoppeld zijn. Religieuze boeken
mogen voor politieke partijen best als uitgangspunt of inspiratiebron gelden en kunnen

daarvoor van grote waarde zijn; het mag echter niet zo zijn dat bepaalde religieuze
groeperingen een voorkeursbehandeling krijgen. Er is een delicate grens tussen de
godsdienstvrijheid en de scheiding van kerk en staat. Deze grens moet nauwkeurig bewaakt
worden. De SP wil zich inzetten voor een gezonde balans tussen deze twee grondrechten.

De Burger aan het Woord
Zet referenda en volksraadplegingen in
Een referendum of volksraadpleging is een belangrijk instrument om te staven of de politiek
voldoende in contact staat met de burger. Daarnaast is het een goed middel voor de burger
om invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming. De SP staat daarom positief
tegenover referenda, en zet zich in om deze een volwaardige plaats te geven in de Veense
politiek.
Jongereninspraak is volwaardige inspraak
Jongeren nemen voor de SP een belangrijke plaats in. De Veense Jongerenraad en
JouwVeenendaal zijn serieuze gesprekspartners. Maar ook buiten deze organen om moeten
jongeren gehoord kunnen worden; zij zijn volwaardige leden van de samenleving.

Veenendaal in de Regio
Food Valley: beperken of stoppen
Food Valley is een geflopt product. De samenwerking tussen de deelnemende gemeenten
gaat allesbehalve van harte. Gemeenten gunnen elkaar niets. Er is een wildgroei aan
beleidsterreinen waarmee Food Valley zich bezighoudt. Food Valley is vooral een speeltje
van bestuurders en lobbyisten; de gewone Veenendaler ondervindt er vooral nadeel van.
Food Valley dient zich te beperken tot haar kerntaken: economie, mobiliteit en ruimtelijke
ordening (van de buitengebieden). Kan zij dat niet, dan moet Veenendaal zich terugtrekken
uit dit project.
Geen gedwongen gemeentelijke herindelingen
De SP is tegen gedwongen gemeentelijke herindelingen. Mocht het zo zijn dat Veenendaal
in aanmerking komt voor een herindeling, dan moet dit eerst per referendum aan de Veense
bevolking worden voorgelegd. De SP stemt alleen in met een herindeling, indien een
meerderheid van de Veenendalers dit wil. Plaatsen en/of gemeenten die niet met
Veenendaal samen willen gaan, hoeven dit ook niet.

Welzijn en Leefbaarheid
De samenleving wordt gevormd door mensen; groepen en individuen die elk recht hebben
op het nastreven van hun eigen geluk. Iedereen moet hiertoe de mogelijkheid krijgen. Om
dat te realiseren zijn solidariteit (met elkaar) en verantwoordelijkheid (voor elkaar) onmisbare
elementen. Het Kabinet en het College prediken een eigen verantwoordelijkheid van “zoek
het zelf maar uit”; voor de SP staat de mens als sociaal wezen centraal. Sociale samenhang
en de relatie met anderen zijn nodig voor het creëren van welzijn en leefbaarheid volgens de
menselijke maat.

Zorg
Veenendaal verdient een huisartsenpost
In een gemeente met een omvang van meer dan 60.000 inwoners is een huisartsenpost die
ook 's avonds en in de weekenden open is een vereiste. Met name voor de zwakkere
doelgroepen is het onbegonnen werk om in geval van nood helemaal naar Ede te moeten.
De SP heeft zich sinds haar oprichting in Veenendaal ingezet voor de realisatie van een
huisartsenpost in eigen gemeente en zal dit blijven doen bij elke kans die zich voordoet.
Kwaliteit ondanks decentralisaties
Vanuit de rijksoverheid worden er taken op de gemeente afgeschoven, zonder dat daarbij
toereikend budget wordt geleverd. Het gaat (met name) om de jeugdzorg, een deel van de
AWBZ en het beleid rond werk en uitkeringen (de participatiewet). Feitelijk zijn dit
bezuinigingen van het kabinet. Veenendalers die hiervan afhankelijk zijn, mogen niet de
dupe worden van de bezuinigingen. De gemeente moet ervoor zorgen dat er voldoende
middelen zijn om iedereen te blijven helpen. Tegelijkertijd moet de gemeente alles doen om
de bezuinigingen vanuit de rijksoverheid te stoppen en zo mogelijk terug te draaien.
Op de dagbesteding, die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente komt, mag niet
worden bezuinigd.
Jeugdzorg, een zware verantwoordelijkheid
De gemeente krijgt de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. Dat heeft het kabinet
bepaald. Als voordeel heeft het dat kinderen en jongeren hun hulp dichtbij huis kunnen
krijgen. Een nadeel is, dat de gemeente de expertise op het gebied van jeugdzorg (nog) niet
heeft. Daarom moeten professionals een duidelijke stem hebben in beleidsontwikkeling.
Houd de WMO op peil
Door de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn veel zaken met betrekking
tot zorg, die vroeger landelijk geregeld waren, doorgeschoven naar gemeenten. Om de zorg
zo goed mogelijk op peil te houden, dienen de WMO-gelden die de gemeente van het rijk
ontvangt geoormerkt te worden: ze mogen enkel aan WMO-zaken besteedt worden. Indien
nodig worden ze aangevuld.
Recht op goede thuiszorg
De thuiszorg moet op een goed niveau zijn; mensen die in de thuiszorg werken moeten
daarvoor een eerlijk loon krijgen. Daarom mag de gemeente, wat de SP betreft, geen zaken
doen met bedrijven die thuiszorg of huishoudelijke hulp onder de kostprijs aanbieden. Ook
moeten aanbieders er alles aan doen om hun overhead-kosten zo laag mogelijk te houden.
Voor mensen die hulp krijgen, is het belangrijk dat het zoveel mogelijk door dezelfde
personen gedaan wordt. Dat scheelt een hoop uitlegwerk en komt de belangrijke
vertrouwensband ten goede; hiermee wordt ook het aantal onvermijdelijke inbreuken op de
privacy zo laag mogelijk gehouden. De gemeente moet zoveel mogelijk bij nieuwe
aanbestedingen dezelfde aanbieders van thuiszorg te garanderen, zodat continuïteit van de

zorg door eenzelfde zorgverlener gewaarborgd blijft. (Her-)indicaties dienen zoveel mogelijk
bij de mensen thuis gedaan te worden en zo min mogelijk middels een schriftelijke vragenlijst
of telefonisch.
Mensen met dementie krijgen een persoon die voor hen zaken regelt.
Klussendiensten alleen als "extra"
De gemeenteraad heeft besloten dat mensen met een uitkering kunnen worden ingezet in de
huishoudelijke zorg. De SP was hier tegen: deze 'gratis' klussendiensten kunnen de
professionals verdringen. Om dit te voorkomen, zijn er regels nodig voor deze
klussendiensten. De SP vindt dat zij alleen boventallig mogen worden ingezet in de
huishoudelijke zorg, of als respijtzorgers - om mantelzorgers te ontlasten. Met oog op de
privacy moet het ontvangers van zorg ten allen tijde vrij staan om af te zien van hulp door
klussendiensten.
Steun voor mantelzorg en zorgvrijwilligers
Behalve dat gemeenten worden opgezadeld met meer verantwoordelijkheden, worden de
zorgbehoevenden, hun naasten en tal van vrijwilligers dat ook. Voorzieningen worden steeds
meer een laatste strohalm, zorgvragers moeten eerst zelf hun hulp of ondersteuning
organiseren. Wat de SP betreft, moet het beroep dat op naasten (mantelzorgers) en
vrijwilligers wordt gedaan niet meer zijn dan het redelijke. Zo moeten jongeren voldoende tijd
hebben voor school, hobby’s en eventuele bijbaantjes en moeten partners hun baan gewoon
kunnen blijven doen. Ook de oudere mantelzorger of zorgvrijwilliger moet niet overvraagd
worden; mensen op leeftijd zijn immers niet altijd meer overal fysiek toe in staat.
Mantelzorgers, partners of kinderen van thuiswonende ouderen, moeten actiever worden
ondersteund om het thuis wonen langer vol te houden. De gemeente is verantwoordelijk voor
een actief mantelzorgbeleid.
Leve levensloopgeschikt wonen
Alles in het beleid moet erop gericht zijn om ouderen die hulp nodig hebben zolang mogelijk
thuis te laten wonen en daar te ondersteunen. De eigen regie en eigen wens van
zorgbehoevende ouderen dient daarbij centraal te staan. We bevorderen de bouw van
levensloopgeschikte woningen.

Onderwijs
Tegen segregatie in het onderwijs
Scholen zijn één van de belangrijkste factoren in de sociale ontwikkeling van kinderen en
jongeren. Om scholen de rol van ontmoetingsplaats optimaal te laten vervullen, moeten zij
net als de leefomgeving een evenwichtige afspiegeling van de samenleving geven. Behalve
‘culturele segregatie’ (zgn. zwart/wit), moet ook klassensegregatie via het onderwijs worden
tegengegaan: (kans)arm en (kans)rijk moeten elkaar kunnen ontmoeten op school.
Multifunctionele accommodaties
Een school waarin ook bijvoorbeeld een buitenschoolse opvang en een hobbyclub is
gehuisvest is aantrekkelijker voor ouders. Door kwaliteit te bieden kan scheefgroei in
leerlingaantallen en -opbouw worden tegengegaan. Om die reden is het een goede zaak dat
schoolgebouwen multifunctioneel worden gemaakt, te beginnen met scholen die te kampen
hebben met een krimpende of eenzijdige leerling-populatie.
Multifunctioneel gebruik van een schoolgebouw moet altijd in samenspraak gaan tussen de
school en andere gebruikers, en moet de school de samenwerking met anderen altijd
kunnen beëindigen wanneer deze voor een teveel aan overlast zorgt.

Openbaar onderwijs naar de gemeente
Het debacle met Wereldkidz, voorheen Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland,
toont aan dat 'bestuur op afstand' niet de meest ideale bestuursvorm voor openbaar
onderwijs is. De gemeenteraden waren aan de kant gezet als veredelde stempelmachines,
terwijl er bakken geld verdampten. Door gemeenten rechtstreeks verantwoordelijk te maken
voor het openbaar onderwijs, weet de burger wie aanspreekbaar is en kan de gemeente
ingrijpen bij problemen.
Schoolpleinen open
De gemeente Veenendaal moedigt het openstellen van schoolpleinen als (algemene)
speelplaatsen, buiten de schooltijden om, aan. Terecht, want zodoende ontstaan er meer
speelplekken voor de jeugd. Tegenover dit idealisme staan echter een aantal praktische
bezwaren. Wie bewaart de sleutel van het hek? Wie is verantwoordelijk voor de staat van het
schoolplein, buiten de schooltijden om? Hoe voorkom je dat kinderen, als het toezicht
ontbreekt, er geen rotzooi van maken - bijvoorbeeld door kluiten zand uit de zandbak tegen
ramen te gooien? Nauwe samenwerking met wijk en bewonersorganisaties en hun
vrijwilligers is hier gewenst en kan een oplossing bieden. In situaties waarin er geen passend
antwoord op deze vragen is, kan en moet een schoolplein niet buiten schooltijden worden
opengesteld.
Pak ongeletterdheid aan
Tegenwoordig is het vanzelfsprekend dat je kunt lezen en schrijven. Die
vanzelfsprekendheid is helaas nog niet voor iedereen realiteit. Ongeletterdheid en
laaggeletterdheid bij volwassenen komen nog altijd voor. De SP wil dat deze mensen
(h)erkend worden, de nodige ondersteuning krijgen en waar mogelijk alsnog het lezen en
schrijven wordt geleerd.
Laagdrempeligheid van cursussen en lesgeld is hier een voorwaarde. Samenwerking met
buurthuizen en met het (basis)onderwijs is bij de signalering van ongeletterdheid van grote
waarde. Immers;buurthuiswerkers en leerkrachten kennen de gezinssituaties veelal goed en
kunnen daardoor een stimulerende en motiverende rol hierin vervullen.
Helaas is het ook in onze gedigitaliseerde samenleving niet vanzelfsprekend voor iedereen
om met een computer om te kunnen gaan. Een e-mail opstellen, informatie van internet
halen of de website van bijvoorbeeld de school van de eigen kinderen kunnen bezoeken
levert voor sommige mensen problemen op. Ook hiervoor dienen cursussen toegankelijk te
zijn.

Cultuur
Culturele activiteiten, ook op zondag
De SP streeft naar een klimaat waarin het voor ondernemers en culturele organisaties
gebruikelijk is om ook op de zondag activiteiten aan te bieden. Momenteel kent Veenendaal
een compromis dat er 6x per jaar iets op zondag mag worden georganiseerd. Wat de SP
betreft komt er een einde aan dit compromis, of welke kwantitatieve begrenzing van
zondagse activiteiten dan ook. Niet de dag van de week, maar de mate van hinder die kan
plaatsvinden op gebied van geluid, milieu en verkeer, moeten doorslaggevend zijn in de
vraag of een activiteit wel of niet mag plaatsvinden.
Levendigheid door festiviteiten
Feestelijke activiteiten zoals Spring in’t Park en de Lampegietersweek verlevendigen de
gemeente aanzienlijk. Het moet daarom makkelijker worden om meer van dit soort
activiteiten op poten te zetten. Ook voor festivals met een jongere doelgroep, zoals
bijvoorbeeld een dance-, rock- of popfestival moet ruimte zijn in Veenendaal. Wel moet er
gehandhaafd worden op het aantal decibellen op deze festivals, om gehoorbeschadiging van
bezoekers te voorkomen.

Initiatieven vanuit de bevolking tot het ontwikkelen van festiviteiten moeten ruimhartig
ondersteund worden.
Escape blijft
Jongerencentrum en poppodium Escape is van grote waarde voor de gemeente
Veenendaal. Er worden stimulerende activiteiten aangeboden aan jongeren, en het biedt
tevens een goede uitgaansgelegenheid en ontmoetingsplaats aan mensen van verschillende
leeftijden en (sub)culturen. De SP zal ijveren voor behoud van dit waardevolle
jongerencentrum, en erop toezien dat er voldoende middelen zijn om de kwaliteit van het
aanbod te waarborgen.

Sport & Recreatie
Sport voor iedereen
De gemeente is en blijft in eerste instantie verantwoordelijk voor de financiering, beheer en
exploitatie van de sportfaciliteiten. Daarnaast dient de gemeente het werk, dat door
vrijwilligers wordt verricht op het gebied van sport, actief te ondersteunen. Sport moet
bedreven kunnen worden tegen acceptabele tarieven zodat alle inwoners toegang hebben
tot een gevarieerd en laagdrempelig sportaanbod. Hierin is derhalve geen ruimte voor het
profijtbeginsel. De gemeente moet meer aandacht besteden aan sport- en speeldeelname
door de jeugd. Financiële ondersteuning van schoolsportdagen en andere op bevordering
van sportdeelname gerichte activiteiten zijn dan ook een wezenlijk onderdeel van het
gemeentelijk beleid. Niet alleen in verenigingsverband moet er meer aandacht komen voor
sport. In de nieuwe wijk Dragonder Oost moet voldoende ruimte komen voor trapveldjes,
loop en evt skeelerroutes. De speelgelegenheden dienen ook actief te worden onderhouden.
Stadspark: een levende recreatieplek
Het stadspark moet weer de functie krijgen van stadspark waar ruimte is voor het houden
van activiteiten zoals openlucht voorstellingen, barbecues, etc. Zo wordt het een plek van
ontmoeting en ontspanning, en vervult het een wezenlijke rol in het welzijn van Veenendaal.
Bouwdorp, Spring in’t Park en de bovenwijkse sportvoorziening dragen hier al aan bij; wat de
SP betreft wordt deze ontwikkeling verder gestimuleerd.
Schoolzwemmen moet terug!
In 2011 besloot de gemeenteraad het schoolzwemmen af te schaffen in het kader van
bezuinigingen, net als vele andere gemeenten. Nu kent Nederland een toename van
verdrinkende kinderen; de bezuiniging is een foute beslissing geweest. Die moet worden
teruggedraaid. Zolang niet is geregeld dat ieder kind schoolzwemmen krijgt moeten
leerlingen van scholen kunnen rekenen op een financiële tegemoetkoming als zij geen
zwemles kunnen betalen.

Het openbare leven
Veenendaal toegankelijk voor iedereen
Alle openbare ruimtes in Veenendaal horen voor iedereen toegankelijk te zijn. Ook voor
mensen met een handicap. Vandaar dat de SP vindt dat alle openbare ruimtes rollator- en
rolstoeltoegankelijk moeten zijn. Ook moeten de stoplichten voor voetgangers lang genoeg
op groen staan, om ook mensen die minder mobiel zijn te kunnen laten oversteken. Er
moeten meer invalide parkeerplekken komen, op de openbare weg vlakbij de ingang van
winkelcentra.
Steekproefsgewijs zal de SP dit in de gaten houden, en de partij zal ook haar oren open
houden voor klachten. Als een ruimte onvoldoende toegankelijk is, hoort de gemeente in te
grijpen. Sanitaire voorzieningen dienen geschikt zijn voor gehandicapten, en er moet in de

culturele centra voldoende ruimte zijn voor rolstoelers. Ook sportvoorzieningen moeten
voldoen aan de behoeften van gehandicapten. Zo kan ook deze doelgroep deelnemen aan
het openbare leven.
Geef de jeugd de ruimte
Kinderen horen buiten te kunnen spelen. In nieuw te bouwen wijken moet daarom voortaan
minimaal drie procent van de ruimte worden ingericht als speelruimte. In bestaande wijken
wordt het ontwikkelen van groen en speelruimte gestimuleerd.
Jongerenontmoetingsplaatsen; een must
Jongeren moeten de kans krijgen om elkaar te ontmoeten. Een ontmoedigingsbeleid is
hierom niet op haar plaats. Er moeten plaatsen worden ingericht waar jongeren elkaar
kunnen ontmoeten. Deze plaatsen moeten niet ergens achteraf, maar temidden van de
samenleving worden geplaatst. Bij overlast en/of criminele activiteiten dient de politie in te
grijpen, maar 'preventieve interventies' zijn in onze ogen ongewenst. Zij kunnen
stigmatiserend werken, wat de kans met zich meebrengt de overlast te vergroten. Als er
problemen zijn moeten die worden opgelost, niet verplaatst.
Ambulant jongerenwerk: waardevol werk
Ambulante jongerenwerkers doen waardevol werk. Ze zoeken jongeren op in hun ‘natuurlijke
omgeving’, bieden hen een toeziend oog en een luisterend oor, spelen waar nodig een
bemiddelende rol tussen hen en de buurt, en waar mogelijk ondersteunen ze jongeren in
problemen of vraagstukken waarmee zij te maken hebben. Omdat er slechts een beperkt
aantal jongerenwerkers is, die alle groepen in heel Veenendaal moeten bereiken, is dit
waardevolle werk zwaar en moeilijk. Als het maar enigszins financieel haalbaar is, moet het
ambulante jongerenwerk worden uitgebreid.
Van de straat af; het buurthuis in
In het verlengde van het ambulante jongerenwerk, liggen de inloopmogelijkheden voor
jongeren in (bijvoorbeeld) de buurthuizen. Hier zijn ze ‘van de straat af’, en hebben hun
eigen stekkie – waar de jongerenwerkers hen ook weten te vinden. De inloop stelt ze in staat
om hun eigen activiteiten te ontplooien en verantwoordelijkheid te leren. Het is belangrijk om
de inloopmogelijkheden uit te breiden. Indien er geen mogelijkheden zijn om dit in een
buurthuis te laten gebeuren, moet gekeken worden naar andere mogelijke locaties.
Bemensing door professionals en/of vrijwilligers heeft prioriteit.
Sluitingstijden vrij bij succesvolle proef
De gemeenteraad heeft ingestemd met een proef waarbij er een uiterste instaptijd wordt
gehanteerd in de horeca, maar waarbij de sluitingstijden worden vrijgegeven. In andere
gemeenten is dit een succesvolle manier om uitgaansoverlast terug te dringen. Wanneer de
proef in Veenendaal ook succesvol blijkt, moet er niet geaarzeld worden de sluitingstijden vrij
te geven.
Veilig uit in Veenendaal
Veenendalers hebben recht op veilige en aantrekkelijke uitgaansgelegenheden. Met het oog
op o.a. verkeersveiligheid is het voor Veenendaal van belang te kunnen concurreren met
andere plaatsen. Zodoende kan er bevorderd worden dat de uitgaande jongeren binnen de
gemeentegrenzen zullen blijven. Daarom pleiten wij voor vrijgave van de
horecasluitingstijden, waarbij tegelijkertijd een uiterste ‘instaptijd’ wordt gehanteerd.
Daarnaast is het van belang dat iedereen aan zijn trekken komt in het Veense uitgaansleven.
Daarom moet er ook ruimte zijn voor commercieel minder aantrekkelijke muzieksoorten en
(sub)cultuuruitingen. De Escape en de buurthuizen kunnen hier een aanvullende rol in
vervullen. Veenendalers die nog te jong zijn om een kroeg of discotheek te bezoeken,
moeten ook een plek hebben om uit te kunnen gaan. Dit is eveneens een taak voor de

Escape en de buurthuizen. De gemeente heeft derhalve als taak erop toe te zien dat deze
taken vervult kunnen blijven worden.

Openbare Orde & Veiligheid
Buurtvaders zijn geen agenten!
De politie is toegerust met middelen en bevoegdheden die de buurtvaders niet hebben.
Daarom kan de buurtvader nooit de politie vervangen. Buurtvaders inzetten op politiektaken
'omdat dit nu eenmaal goedkoper is', is uit den boze. Het is in het belang van de openbare
orde en veiligheid, en van de buurtvaders zelf, dat zij een helder afgebakend takenpakket
krijgen waarbinnen zij hun waardevolle werk kunnen doen.
Burgerwacht/buurtpreventie: goede initiatieven
Initiatieven als een burgerwacht of buurtpreventie dragen bij aan veiligheid en sociale
samenhang. Deze initiatieven dienen te worden gestimuleerd.
Prioriteiten voor de politie
 De politie is in Veenendaal bijzonder succesvol geweest in de aanpak van
woninginbraak. Dit verdient het te worden voortgezet.
 De problematiek rond 'loverboys' oftewel roofpooiers is ernstig. Minderjarige meiden
en jongens horen niet tot prostitutie gedwongen worden. Opsporing en aanpak van
'loverboys' (m/v) heeft blijvende prioriteit.
 Meer aandacht voor het voorkomen van huislijk geweld en eerwraak.
 We moeten alles doen om kindermishandeling te voorkomen, op te sporen, daders
aan te pakken en slachtoffers de hulp te bieden die zij nodig hebben.
 Agressie tegen politieagenten, brandweerlieden en andere publieke hulpverleners
moet altijd worden aangepakt met stevige straffen en boetes.
Cameratoezicht op maat
De permanente camerabewaking van het uitgaansgebied en de tijdelijke camera's op andere
plekken (waaronder het beruchte spoortunneltje) ondersteunen de politie in hun handhaving
en opsporing, en geven Veenendalers een veilig gevoel. Zolang dat zo is, kunnen en mogen
de camera's blijven hangen. De SP zal van tijd tot tijd peilen of de camera's nog welkom zijn
bij de Veenendaalse bevolking.
Veenendaal Mosquito-vrij!
De mosquito is een apparaatje dat een pieptoon met een hoge frequentie afgeeft dat men
doorgaans tot de leeftijd van 25 jaar kan horen. Het wordt gebruikt als middel tegen overlast,
maar in de praktijk blijkt dat het zelf een bron van overlast is. Met de overlastplegers worden
ook onschuldige jongeren (voorbijgangers, omwonenden) getroffen. Degenen die de overlast
veroorzaken gaan gewoon verderop, op veilige afstand, staan; de overlast verplaatst zich
enkel. Ook blijken volwassenen soms ook last te hebben van de mosquito; de effecten op
huisdieren zijn nog onbekend. In vogelvlucht zijn dit de bezwaren die de SP heeft tegen de
mosquito. Daarom moet Veenendaal mosquito-vrij blijven!
Terugdringen alcohol- en drugsproblematiek
Het gebruik van alcohol en andere middelen onder jongeren in Veenendaal is zorgwekkend.
De gevolgen ervan uiten zich in overlast, agressie, vernielingen en riskant gedrag in het
verkeer. Ook op het gebied van gezondheid en ontwikkeling zijn overmatig alcohol- en
middelengebruik een gevaar. Experimenteren met gedrag, en dus ook met alcohol en
middelen is natuurlijk, hierdoor leren jongeren grenzen kennen. Die grenzen moeten dan wel
duidelijk zijn. Een mix van degelijke voorlichting en strakke handhaving van wetten en regels
over alcohol en middelen moet buitensporig gebruik tegengaan. Voor de SP heeft het
prioriteit om alcohol- en middelenproblematiek, met name onder jongeren, tegen te gaan.

Van volwassenen mag verwacht worden dat zij het goede voorbeeld geven. Ook voor hen
zal dus de strakke handhaving gelden. Er is geen bezwaar tegen een borreltje of een jointje
op z’n tijd, maar er moet wel verantwoordelijk mee worden omgegaan!

Wonen, Werken en Welvaren
Ook aan onze 'bruisende leefstad' is de crisis niet voorbij gegaan. Het neoliberale beleid dat
de afgelopen decennia de boventoon voerde in Europa, maakt dat er minder gebouwd wordt,
minder werk is, minder wordt geconsumeerd. De economie zit in het slop – ook in
Veenendaal. Het is zaak om de klappen zoveel mogelijk op te vangen en zo goed mogelijk
door de crisis te navigeren. Daar moet iedereen zijn steentje voor bijdragen; niet in de laatste
plaats de gemeente zelf.

Huisvesting
Behoud historische panden
Nieuwbouw mag niet ten koste gaan van de weinige historische panden die we in
Veenendaal rijk zijn. Ze geven een stuk geschiedenis van de gemeente weer - en zijn een
stukje van de Veense trots. De kaalslag van ons culturele erfgoed moet per direct worden
tegengegaan. Historische panden verdienen speciale bescherming.
Hoogbouw moet mooi zijn
De SP acht het echter niet wenselijk om van hoogbouw grauwe, anonieme woonfabrieken te
maken. Juist bij hoogbouw is er een grote rol voor leefbaarheid weggelegd. Er dient
bijvoorbeeld gekeken worden naar mogelijke multifunctionaliteit van een gebouw, zodat er
naast woningen ook andere voorzieningen kunnen worden ondergebracht. In zo'n gebouw
dienen woningen uit diverse prijsklassen worden aangeboden. De buitenkant van dergelijke
hoogbouw dient architectonisch interessant te zijn.
Concentratiewijken tegengaan
Huisvesting speelt een belangrijke rol in de contacten die Veenendalers kunnen leggen.
Sociale cohesie en voldoende diversiteit dragen bij aan de leefbaarheid van een wijk, en aan
de mate waarin verschillende groepen elkaar kennen. Ook vormen ze het voedingsgebied
van scholen, waar volgende generaties moeten leren samen te leven. De leefomgeving dient
daarom een evenwichtige afspiegeling van de samenleving te geven.
Concentratiewijken dienen worden tegengegaan. Daarom dient er worden vastgehouden aan
de verdeelsleutel voor vrije koop- en huurwoningen en sociale koop- en huurwoningen,
waarbij minimaal 30% van alle nieuwbouw voor de sociale sector is bestemd. In het verleden
is er van die verdeelsleutel nog te weinig aangetrokken. Het evenwicht tussen vrije en
sociale woonruimte moet in iedere buurt worden nagestreefd. Een einde aan arme en rijke
wijken!
Energiezuinig wonen
De gemeente stimuleert duurzaam en energiezuinig bouwen en renoveren.
Bouwvergunningen voor bestaande gebouwen worden alleen afgegeven als het gebouw
minimaal voldoet aan energielabel D. Woningcorporaties moeten werk maken van de
warmte-isolatie van bestaande woningen. Het eigenwoningforfait wordt lager naarmate het
energielabel beter is.
Samen beslissen over de buurt
De gemeente en woningcorporaties maken in samenspraak met huurdersorganisaties
prestatieafspraken over nieuwbouw, onderhoud van woningen en de leefbaarheid in de
buurt. Daarin wordt ook geregeld dat voldoende sociale huurwoningen beschikbaar blijven.
We willen betaalbare woningen voor ouderen in bestaande wijken, zodat mensen op latere
leeftijd in hun eigen wijk kunnen blijven wonen.

Betaalbaar wonen voor iedereen
De SP zal zich inzetten voor het terugdringen van het tekort aan betaalbare woningen. de
gemeente moet erop toezien dat er ook voor mensen met een inkomen van boven 34.000
(de sociale huurgrens) betaalbare (huur)woningen zijn . Er moet extra aandacht blijven voor
jongerenhuisvesting.
Leegstand aanpakken
Voor de SP is leegstand van gebouwen uit den boze, wanneer je bedenkt dat er grote
schaarste is in ruimte. Langdurig leegstaande bedrijfspanden moeten worden waar mogelijk
omgebouwd tot woningen. Hiermee hopen we op korte termijn een deel van de woningnood
kunnen terug te dringen.
Niet slopen maar renoveren
Huurwoningen die in slechte staat zijn, worden te makkelijk gesloopt in plaats van
gerenoveerd. Wat ervoor in de plaats komt is niet altijd even betaalbaar. De SP wil deze
tendens keren: huurwoningen moeten gerenoveerd kunnen worden als dat nodig is.

Leefomgeving
Wonen in het groen
Veenendaal heeft een naam hoog te houden als het om groen gaat. In 2004 is 't Veen
verkozen tot groenste stad van Nederland. Voor de SP is groen erg belangrijk. Niet alleen
draagt het bij aan een prettige leefomgeving, maar ook aan een schoner milieu. Volgens de
SP moet er daarom zorgvuldig met groen worden omgesprongen en er moet voldoende
groen zijn in iedere buurt.
Fabrieken schoon of weg uit de wijk
Iedereen heeft het recht om in een veilige omgeving te wonen, zonder bang te zijn om ziek te
worden. Fabrieken die in woongebieden staan – Ardagh/Boxal, Lantor, Dishman – moeten
voldoen aan de milieu-eisen. Lucht- en grondkwaliteit in het omliggende gebied moeten aan
de normen voldoen. Als dit niet het geval is, moet er zo snel mogelijk worden overgegaan tot
verplaatsing of desnoods sluiting van de fabriek.
Hoogspanningslijnen horen niet in woonwijken
De aanwezigheid van hoogspanningslijnen in woonwijken zijn een enorm risico voor de
volksgezondheid. Bij calamiteiten is de ramp niet te overzien. Daarom moeten ze zo snel
mogelijk ingegraven of omgeleid worden. Behalve de gemeente Veenendaal, hebben ook de
provincie Utrecht, het Rijk en de energieleveranciers hier een verantwoordelijkheid in. Die
moeten hierop blijvend worden aangesproken.
Veilig parkeren
Op parkeerplekken waar een gevoel van onveiligheid heerst, zoals bij de Lampegiet, moet
het toezicht worden verbeterd. Parkeren in de het centrum en omgeving moet gratis zijn voor
de mensen die daar wonen.
Bevorder en handhaaf 30km-zones
In wijken met veel fietsverkeer, zoals de Molenbrug, moeten 30km-zones worden ingevoerd.
Ook pleit de SP voor betere verkeerscontrole in wijken waar een 30 km zone van is gemaakt.

Werk, inkomen en armoedebestrijding
Werkgelegenheid voor laaggeschoolden
Veenendaal richt zich op het gebied van werkgelegenheid vooral op de foodsector, en dan
met name op research en ontwikkeling. Hierdoor vallen laaggeschoolden al gauw buiten de
boot. Om een tweedeling tegen te gaan is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om
erop toe te zien dat er ook voldoende laaggeschoolde arbeid beschikbaar is. De gemeente
moet erkennen dat er een categorie mensen is, voor wie de huidige arbeidsmarkt te hoog
gegrepen is. Deze werklozen moeten geholpen worden met inkomensondersteuning en het
op vrijwillige basis aanbieden van zinvolle activiteiten.
Inzetten op scholingsaanbod
Naast voldoende werkgelegenheid moeten er ook voldoende scholingsmogelijkheden zijn.
Veenendalers moeten zich kunnen ontplooien in hun werk. De SP eist dan ook van de
gemeente om erop toe te zien dat die mogelijkheden aanwezig zijn.
Pak jeugdwerkloosheid aan
Jeugdwerkloosheid is slecht voor onze jongeren en schadelijk voor onze samenleving. De
overheid moet ervoor zorgen dat iedere jongere onder de 27 jaar kan werken of naar school
gaat. Van het bedrijfsleven worden meer initiatieven gevraagd voor stage en scholing,
bijscholing en omscholing van (aanstaand) personeel.
Werk moet lonen; armoede werkt niet
Tegengaan van armoede kan het beste door het bieden van fatsoenlijk werk tegen fatsoenlijk
loon, het voorkomen van werkloosheid en door een solidair stelsel van sociale zekerheid.
Werken met behoud van uitkering met een inwerkperiode van drie maanden kan mogelijk
blijven, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een werkstage. Maar wie met een uitkering
volwaardig werk verricht, moet daarvoor voortaan ook een volwaardig loon ontvangen.
Arbeidsplaatsen schrappen om dit werk goedkoop door uitkeringsgerechtigden te laten
uitvoeren is uit den boze.
Een uitstroompremie motiveert en beloont mensen die een baan weten te vinden en zo niet
meer van een uitkering hoeven te leven. Een vrijwilligerspremie is een beloning voor mensen
die vrijwilligerswerk doen en zich zo inzetten voor de maatschappij met behoud van uitkering.
Met dergelijke premies kunnen mensen gestimuleerd worden om actief te blijven in de
samenleving.
Ook pleiten we voor de herinvoering van de Veenendaalpas voor de mensen met de laagste
inkomens.
Gemeentelijk personeelsbeleid: divers en sociaal
In het eigen personeelsbeleid heeft de gemeente een voorbeeldfuctie. Het
personeelsbestand dient een goede afspiegeling van de Veense samenleving te zijn: divers
qua leeftijdsopbouw, sekse en etnische of culturele achtergrond. Ook moeten er voldoende
plekken zijn voor mensen met een arbeidsbeperking.
Goede informatievoorziening
Landelijke wet- en regelgeving en de beperkte gemeentelijke financiën staan grote
verbeterslagen voor Veenendaal in de weg. Wel kan de gemeente inzetten op
informatievoorziening, zodat de mensen weten waar ze gebruik van kunnen maken. De SP
vind dan ook dat dit moet. Dit zijn de eerste kleine stapjes voor de oplossing van dit
groeiende probleem. Landelijk moet er geknokt worden voor structurele verbeteringen
omtrent de positie van minima.

Steun voor particuliere initiatieven
Het ondersteunen van minima moet geen kwestie van liefdadigheid zijn, maar een
collectieve verantwoordelijkheid. De SP ziet echter de noodzaak van particuliere initiatieven
in, zoals de Voedselbank. Ze vormen geen oplossing voor het probleem van de armoede,
maar bieden wel de broodnodige ondersteuning aan de mensen die in een financiële
achterstand zitten.
Schuldhulpverlening voor iedereen bereikbaar
Er wordt een toenemend beroep op de schuldhulpverlening gedaan. Ook mensen die tot
voor kort goede inkomsten hadden, zien zichzelf steeds vaker geconfronteerd met schulden
die zij niet kunnen inlossen. De gemeente moet ervoor zorgen dat de schuldhulpverlening
voor iedereen bereikbaar blijft; de geboden hulp moet passen bij de hulpvraag van degene
die een beroep op deze voorziening doet.
Het is zaak om te voorkomen dat kinderen opgroeien in armoede.
IW4 is en blijft een sociale werkplaats
IW4 moet ook in de toekomst beschut werk blijven bieden voor mensen met een beperking.
Inzet van IW4 moet zijn: zinvol werk voor een eerlijk loon, voor deze doelgroep. Werken via /
bij IW4 dient alleen gedaan te worden door mensen, waarvoor de sociale werkplaatsen
bedoeld zijn.
Samen werken aan werk
De gemeente moet praat- en doe-groepen organiseren dan wel faciliteren voor mensen die
zonder werk zijn. Zo breiden zij hun sociaal netwerk uit en kunnen elkaar wijzen op
vacatures, die zij vanuit hun netwerk kennen.

Economie en Bedrijfsleven
Trots op onze ondernemers
Veenendaal mag trots zijn op de ondernemers in onze gemeente. Dankzij hen is onze
gemeente een centrum geworden van bloeiende ‘handel en nijverheid’. Die trots mag en
moet zich vertalen naar daden! Daarom is de gemeente het aan haar stand verplicht om
diensten en producten die zij inkoopt of inhuurt – en waarbij zij niet gebonden is aan
aanbestedingsregels – deze te betrekken bij Veense bedrijven.
De kleine ondernemer
Ondernemen is niet makkelijk. Het vergt investeringen, zowel in tijd, energie als financiën.
Het komt niet zelden voor, dat zelfstandige ondernemers leven onder de armoedegrens. De
SP draagt het zelfstandige ondernemerschap een warm hart toe, en wil er juist ook zijn voor
hen. De SP blijft op zoek naar mogelijke regelingen om de zelfstandige ondernemer te
ondersteunen in zijn zakelijke kansen en zijn inkomen.
Beperk reclamebelasting
In 2013 is, mede dankzij de SP, de reclamebelasting voor winkels beperkt tot het
kernwinkelgebied; de aanloopstraten hebben vrijstelling gekregen. Er was geen draagvlak
onder hen om wel de lasten, maar niet de lusten te moeten dragen.
Wat de SP betreft, moeten ook ondernemers op de bedrijventerreinen gehoord worden
hierover. Als het noodzakelijk blijkt, zullen ook hier maatregelen genomen moeten worden.
Reclamebelasting dient te worden beperkt tot die plekken waar het meerwaarde en
draagvlak heeft.
Agrarisch ondernemen
Agrarisch ondernemen is meer dan ‘boeren’ alleen. Een boer moet, wil hij rond kunnen
komen, zijn activiteiten vaak verbreden met bijvoorbeeld een camping, winkel, Bed &

Breakfast of een zorgcomponent. Wat de SP betreft, krijgen en houden de Veense boeren
daar dan ook volop de mogelijkheid daartoe.
Crisis
De crisis treft ons allemaal – ook Veenendaal. De werkgelegenheid, zaken en inkomens van
ondernemers en hun personeel staat onder druk. Het is de taak van de gemeente om hier,
samen met de ondernemers, werkgevers en verdere betrokkenen oplossingen voor te
formuleren. De SP zal voorstellen steunen en ontwikkelen, die de lokale economie en
werkgelegenheid wapenen tegen de crisis. Vanzelfsprekend houdt de SP hierbij de ogen en
oren open voor signalen van de ondernemers.

Winkelen in Veenendaal
Stop leegstand in 't Dorp
Veenendaal heeft, met name in het kernwinkelgebied – 't Dorp – een enorme
winkelcapaciteit. In tijden van crisis wellicht een (te) grote capaciteit, gezien de grote
hoeveelheid leegstaand winkeloppervlak. Daarom moet er flexibel kunnen worden
omgesprongen met bestemmingen. Een pand met winkelbestemming moet ook kunnen
fungeren als expositieruimte, horecagelegenheid of ontmoetingsplaats.
Maak een park van het Stempel
Op de plek van het oude postkantoor en dienstencentrum ligt nu een braakliggend terrein,
omheind door bouwschuttingen, te doen alsof het bouwgrond is. Door van dit terrein een
(tijdelijk) park te maken, kan het kernwinkelgebied een mooie, groene entree krijgen. De
projectontwikkelaar die deze grond nu bezet houdt, moet hiertoe bewogen worden.
Winkelen in de wijken
Behalve het Dorp, kent Veenendaal ook de nodige wijkwinkelcentra. Voor de SP is het een
must dat het aanbod in deze wijkwinkelcentra uitgebreid en divers is, zodat iedereen voor de
belangrijkste zaken terecht kan in de eigen wijk. Vooral voor mensen die minder mobiel zijn,
zoals ouderen en gehandicapten, is dat erg belangrijk. Niet alleen is het van belang dat deze
centra een compleet aanbod hebben; ook moet het er veilig zijn. Bevoegd en aanspreekbaar
toezicht is hierin onontbeerlijk.
Cultuur in winkelgebieden
Culturele uitingen in de winkelgebieden vergroten de aantrekkingskracht die deze centra
hebben. De SP moedigt uitbreiding van het cultuuraanbod in het Dorp en in de
wijkwinkelcentra daarom van harte aan. Deze uitingen kunnen bijvoorbeeld vorm krijgen in
de kunst in de openbare ruimte, in interessante architectuur en in de kleinkunst cq
performance art.
Groen in winkelgebieden
Net als cultuur, kan ook groen de winkelgebieden aantrekkelijker maken. De hoeveelheid
groen in winkelgebieden mag, met oog voor de toegankelijkheid, omhoog. Hierbij moet het
niet gaan om saaie, onderhoudsarme struikjes of grasveldjes, maar mooi, hoogwaardig
groen.
Geen draagvlak, geen koopzondag
De mogelijkheid om winkels te openen op zondag brengt het risico met zich mee dat het
alsnog niet de winkelier is die over zijn zondag beschikt: onder concurrentiedruk of dwang
van franchisegever of pandeigenaar opent de winkelier misschien zijn/haar deuren zonder dit
zelf te willen. Terwijl de winkelier toch zelf dient te beschikken over zijn zondag. Invoering
van koopzondagen kan pas worden ingevoerd nadat draagvlak onder winkeliers en
winkelpersoneel is aangetoond.

Duurzaamheid en Solidariteit
Voor veel mensen is Veenendaal het middelpunt van hun wereld, maar zij weten ook dat er
buiten de gemeentegrenzen nog een wereld ligt. Een wereld, waarvoor we met z’n allen
verantwoordelijkheid dragen. Die verantwoordelijk ligt natuurlijk bij ieder mens, maar voor de
gemeente is er zeker ook een taak. Samen moeten we zorgen voor een betere wereld. Een
eerlijke, duurzame wereld.

Milieu
Afval zo goed mogelijk scheiden
Het scheiden van afval is goed voor het milieu. Zodoende kan er immers gerecycled worden.
Helaas is nog niet iedere Veenendaler in staat om zijn afval te scheiden. Mensen die gebruik
maken van ondergrondse afvalcontainers zijn nog altijd gedwongen om hun GFT bij hun
restafval te doen. Wat de SP betreft wordt het ook voor die Veenendalers mogelijk om hun
afval te scheiden.
In de toekomst wordt het mogelijk om afval pas bij de verwerking te scheiden, op veel
nauwkeuriger wijze dan nu gedaan wordt door individuele burgers. Deze ontwikkelingen
zullen we goed in de gaten houden.
Creeer recycleplekken
Wie in het winkelcentrum wel eens iets tussendoor te eten haalt, krijgt te maken met
verschillende soorten afval. Een plastic bakje, een papieren servet, een aluminium blikje of
een glazen flesje. Toch is er vaak maar één soort prullenbak in de openbare ruimte te
vinden: de prullenbak. Steeds meer steden kennen recycleplekken. Een verzameling
bakken, waar je gescheiden afval kwijt kunt: plastic bij plastic, papier bij papier, blik bij blik,
glas bij glas. In de Corridor zien we ze al. Van zulke recycleplekken zouden er meer moeten
komen, op drukbezochte openbare plaatsen.
Afvalreductie door efficienter gebruik
Behalve het gescheiden aanbieden is het ook zaak om het afval zoveel mogelijk terug te
dringen. Dit kan, door het geen afval te laten zijn, maar compost of dierenvoer. Het bezit van
compostbakken moet meer worden gepromoot. Ook kringloopwinkels stimuleren we. Andere
mogelijkheden om afval tegen te gaan moeten serieus worden bestudeerd.
Steun lokale energieprojecten als DEVO
Steeds vaker komt het voor dat gemeenten projecten op het gebied van energiewinning
opzetten. Het gaat dan om duurzame energie op een schaal die ‘te klein’ is van de
energiebedrijven. In Veenendaal kennen we DEVO (Duurzame Energie Veenendaal Oost).
Een mooi project waar de SP van harte achter staat. Wat de SP betreft worden er meer van
deze duurzame projecten opgezet in Veenendaal. Zodoende beperken we ook de
afhankelijkheid van commerciële aanbieders, waarmee de energiekosten voor de gewone
mensen laag kunnen worden gehouden.
Geen chemische troep in je straat of op de stoep!
De verbetering van de waterkwaliteit moet vooral worden aangepakt bij de bron, onder
andere door het terugbrengen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en (kunst)mest. De
SP pleit voor het niet meer gebruiken van chemische bestrijdingsmiddelen. Behalve de
waterkwaliteit komt dit ook de bijenstand ten goede.
Houd voldoende fietspaden
Fietsen is een gezonde, milieuvriendelijke manier van voortbewegen. Veenendaal mag trots
zijn op de prominente plaats die fietspaden innemen in de gemeente. Bij realisatie van

nieuwe wijken, en bij herinrichting van oude wijken, dienen fietspaden diezelfde prominente
plaats te krijgen die past in de Veense traditie.
Stimuleer groene daken
In 2009 nam het College van Burgemeester en Wethouders een motie van de SP over, om
een begin te maken aan een beleid op Groene Daken. Dit zijn daken met begroeiing erop,
variërend van sedum dakbedekking tot prachtige tuinen en parken. Ze helpen zowel bij de
opname van CO2 en fijnstof als bij de isolatie van het betreffende gebouw. Wat de SP
betreft, worden de Groene Daken zoveel mogelijk worden toegepast.
Bevordering elektrisch rijden
We bevorderen elektrisch rijden waar we dit kunnen. Dit levert extra voordelen op in de vorm
van een betere lokale luchtkwaliteit.

Groen
Hou voldoende groen
Groen is erg belangrijk. Niet alleen voor luchtkwaliteit, maar ook voor de leefbaarheid van
buurten en het welbevinden van mensen. Daarom is het van belang dat er veel en
gevarieerd groen in de wijken te vinden is.
Maak speelplekken groener!
Veenendaal kent veel speel- en ontmoetingsplekken voor kinderen. Dat is een goede zaak.
Helaas zijn er nog altijd veel ‘grijze’ speelplekken. Kale speelpleintjes op tegels, met hooguit
een boompje of struikje aan de zijkant. De SP wil die harde, grauwe tegels zoveel mogelijk
vervangen door een ondergrond van gras, en de hoeveelheid groen op speelplekken doen
toenemen. Dit bevordert leefbaarheid in de buurten, stimuleert kinderen tot buiten spelen en
in contact komen met de natuur en levert een positieve bijdrage aan luchtkwaliteit op
buurtniveau.
Natuurlijke bermen
Het groen aan de Veense wegkanten en eventueel in de middenbermen krijgt steeds verder
een natuurlijk en divers uiterlijk. Wat de SP betreft, wordt dit consequent doorgetrokken bij
alle grote wegen in Veenendaal. Hierdoor wordt het binnen Veenendaal zichtbaar dat we
dicht bij bos en heide ligt. Het maakt Veenendaal ook aantrekkelijker.
Samen verantwoordelijk voor groenonderhoud
De gemeente is verantwoordelijk om een minimaal niveau aan groenonderhoud te bieden.
Door de crisis zit er niet meer dan het wettelijke minimum in; we kunnen het geld maar een
keer uitgeven. Als burgers zelf de verantwoordelijkheid nemen om meer van het
groen(onderhoud) in hun buurt te maken, verdient dit waardering. Daar hoort ook bij dat zij
meer zeggenschap krijgen over hoe het groen eruit ziet: ze mogen zelf groen bijplanten
zonder bang te zijn dat dit wordt verwijderd.
Voor het ruimen van herfstbladeren op wijk- en buurtniveau moeten voldoende bladerbakken
beschikbaar zijn.

Omgeving
Behoud het binnenveld
Het Binnenveld is een uniek landschap waarin de Utrechtse Heuvelrug overgaat in de
Gelderse Vallei. In het verleden heeft de SP succesvol actie gevoerd tegen bebouwing – en
dus vernietiging – van dit gebied. Komen er weer bouwplannen, dan zal de SP dit weer
doen: het Binnenveld moet behouden blijven.

Geen intensieve veehouderij
Het intensief, industrieel houden van vee – de zogenaamde vlees- of ‘bio’industrie, zoals de
varkensflat – is een kwalijke zaak. Het is bijzonder slecht voor het dierenwelzijn en het
concurreert de gangbare en biologische boeren kapot. In Veenendaal is er, wat de SP
betreft, geen ruimte voor dergelijke bedrijven. Daarnaast moet de gemeente Veenendaal
zich inzetten om dergelijke bedrijven ook te weren uit de gehele regio; in samenwerking met
onze buurgemeenten.

Internationaal
Internationaal beleid
Het is een goede zaak wanneer Veenendaal een internationaal beleid formuleert. De
globalisering vraagt immers om een internationale blik. Zaak is wel, om hier een realistisch
beleid van te maken. Hierin moet Veenendaal dus wel een relevante rol spelen en moeten
duurzaamheid en solidariteit centraal staan.

Voorbeeldfunctie
Gemeentelijke inkoopvoorwaarden: duurzaam en sociaal
Met het formuleren van een gemeentelijke inkoopvoorwaarden, kan de gemeente een
werkelijke rol van betekenis vervullen op het gebied van duurzaamheid en solidariteit. Door
kaders te stellen op die fronten, zijn aanbieders hieraan gebonden. Zo zouden aan
producten die de gemeente inkoopt de eis worden gesteld dat ze aan een FairTrade- of Ecokeurmerk voldoen. Bij het inkopen van diensten (zoals thuiszorg) kunnen er eisen worden
gesteld aan arbeidsvoorwaarden van het personeel. Zodoende wordt de rekening niet op
hen verhaald als de aanbieder te laag inschrijft.
Themadagen
Om thema’s als klimaat, milieu, armoedebestrijding et cetera onder de aandacht te brengen,
zijn themadagen daar een goede methode voor. De SP zal deze verschillende dagen
ondersteunen, en bij tijd en wijle toetsen op doelmatigheid en doeltreffendheid.
Educatie
Educatie over klimaat en andere wereldproblematieken is erg waardevol. Scholen en
verenigingen die hier aandacht aan besteden verdienen een beloning in de vorm van
subsidie. Dit ook ter aanmoediging van anderen om die handschoen op te pakken. Hierop
moet een samenhangend beleid worden geformuleerd.

Financiën
Aan een mooie, sociale gemeente hangt een prijskaartje. En dat prijskaartje is door toedoen
van de neoliberale economische crisis steeds moeilijker te betalen. Het geld dat de
gemeente binnenkrijgt vermindert, terwijl het Kabinet steeds meer taken op het bordje van
de gemeente kiepert. Om de leefkwaliteit van Veenendaal te behouden, en de financiële
situatie van de gemeente op orde te houde, dient er verantwoordelijk met geld om worden
gegaan. Een strenge controle op effectiviteit en correctheid van de uitgaven en besparing op
nodeloze uitbestedingen zijn hierin van belang. De SP streeft naar gezonde financiën in een
gemeente met een gezonde samenleving.

Begrotingsdiscipline
Jaarlijks een sluitende begroting...
De SP gaat voor een sluitende begroting. In ieder geval telkens voor het jaar dat voor ons
ligt. Een sluitende meerjarenbegroting is eveneens belangrijk, maar heeft minder prioriteit.
De toekomst is immers te onzeker om zinnig te kunnen begroten. Met een sluitende
jaarbegroting weten we in ieder geval dat we genoeg geld in kas hebben.
...maar niet tegen elke prijs
We moeten ons realiseren dat de begroting er is voor de gemeente; niet andersom. Van het
geld op de begroting betalen we voorzieningen die Veenendaal leefbaar houden. Op het
moment dat er geen sluitende begroting mogelijk is zonder essentiele voorzieningen zoals
de bibliotheek of een menswaardige WMO te verliezen, aanvaardt de SP een niet-sluitende
jaarbegroting. Als de consequentie is dat Veenendaal onder preventief toezicht van de
provincie komt, nemen we deze.

Inkomsten
Gebruik geld dat je hebt, voor je burgers extra belast
De gemeente ontvangt geld van het rijk en de provincie voor verschillende doeleinden. Dit
geld dient gebruikt te worden voordat het bij de burger gezocht wordt. De burger hoeft niet
dubbel te betalen.
Gebruik geld waarvoor het is bedoeld
De gelden die de gemeente binnenkrijgt via rijk, provincie of Europa zijn niet altijd
geoormerkt. Dat wil zeggen dat de gemeente niet wettelijk verplicht is om dat geld aan die
doeleinden te besteden. Moreel gezien heeft de gemeente wel die verplichting. Dat geld
moet terechtkomen bij het doel waarvoor het is bestemd.
Gemeentebelastingen omhoog; als het moet...
Er is steeds minder geld beschikbaar door de neoliberale economische crisis. Ook voor de
gemeente, die het geld hard nodig heeft om Veenendaal mooi, sociaal en leefbaar te maken
en te houden. Een verhoging van de gemeentebelastingen is niet leuk, maar liever dat dan
rigoureuze bezuinigingen. Wanneer er bezuinigd wordt op belangrijke voorzieningen, is de
burger immers evengoed de dupe! Slim inkomsten- en uitgavenbeleid moet deze keuze
voorkomen. Bij verhogingen moet wel gekeken worden naar inkomen en vermogen van de
burger. Burgers met een krappe beurs moeten natuurlijk zoveel mogelijk worden ontzien.

Uitgaven
Geen prestige maar prestatie
Nederigheid past de gemeente als het gaat om het uitkoken van nieuwe plannen. Niet op
elke proefballon moet een geldverslindend extern bureau worden gezet, zeker als je bedenkt
dat het gros van die proefballonnen toch nooit wordt uitgevoerd. Bij alle plannen moeten de
vragen worden gesteld: "Wat levert het ons op?" en "Kunnen we voor minder geld niet
hetzelfde bereiken?" Er moet een einde komen aan de geldverspilling rond gekke ideeën.
Geen geld naar promotie
De promotie van Veenendaal heeft geen prioriteit. Laten we eerst zorgen dat we de nodige
voorzieningen op peil houden. Als dat zo is, promoot Veenendaal zichzelf! Er hoeft geen geld
aan promotie te worden uitgegeven; dat budget kunnen we beter aan andere zaken
besteden.
Minder ambtenaren
Veenendaal kan met minder ambtenaren. Het gevolg is wel dat er dan minder gedaan kan
worden. Door beleid te ontdoen van onnodige franjes, regels simpel te houden en geen
proefballonnetjes op te laten, is dit goed op te vangen.
Terugdringen Bureaucratie
Er gaan nogal wat uren zitten in de controles die ambtenaren plegen om de subsidiegelden
in de gaten te houden. De ervaring leert dat dit vooral veel kost en nauwelijks resultaat biedt.
Beter is het om steekproefsgewijs te controleren. Dit is goedkoper, minder bureaucratisch,
en straalt minder wantrouwen uit.
Subsidiebeleid
Gemeenschapsgeld is een schaars, waardevol goed. De SP vindt het onaanvaardbaar dat
de burger geld moet betalen dat alleen maar verdwijnt. Daarom eist de SP dat iedere
instelling, organisatie, vereniging e.d. die aanspraak maakt op gemeentelijke subsidie een
degelijke financiële huishouding heeft. Het hoeft niet rooskleurig te zijn, maar er moet wel
enige zekerheid zijn dat het geld terechtkomt waar het voor bedoeld is.
Onderzoek
Als de gemeente onderzoek laat doen, wordt dat meestal door een duur onderzoeksbureau
gedaan. Er bestaan echter ook goedkopere alternatieven. Via HBO’s en Universiteiten
kunnen voor weinig geld onderzoeken worden verricht. Dit gebeurt dan door studenten,
onder goede begeleiding van docenten. Vaak vloeit hier een goed, bruikbaar
onderzoeksrapport uit. Een ander alternatief is een onderzoek via het lectoraat. Nog iets
professioneler dan een studentenonderzoek en nog altijd stukken goedkoper dan een
commercieel onderzoeksbureau.

Bijlage 1
BEZUINIGEN VOLGENS DE SP
Bij de behandeling van de Kadernota (te beschouwen als een lokale versie van
Prinsjesdag), heeft de SP een alternatief bezuinigingsplan ingediend. Een plan,
waarin we meer dan 7 miljoen wisten te bezuinigen. Maar ook een plan waarin
er geen cent afging van de zorg en de minima, en stukken minder werd
bezuinigd op sport dan wat het College wil. Ook cultuur (amateurkunst, dans- en
muziekles, de bibliotheek, etc.) hebben we buiten schot weten te houden.
Ons plan kreeg geen steun van andere partijen. Maar we durven er vanuit te gaan
dat het plan in de Veense samenleving op een veel groter draagvlak kan rekenen
dan in de gemeenteraad.
Hieronder ons plan:

ALTERNATIEVE BEZUINIGINGEN SP VEENENDAAL:
Handhaving openbare ruimte
800.000
Onderhoud groen en wegen terugbrengen naar minimum; omwonenden
verantwoordelijkheid geven over groenonderhoud in eigen buurt.
965.250
Beleid Ruimtelijke Ordening aanpassen aan de huidige markt: meer conserveren.
300.000
Beeindigen subsidierelatie Promotie Veenendaal + stopzetten promotie.
93.750
Stoppen bijdrage aan de VVV.
63.717
Halveren open monumentendag (eens per 2 jr ipv eens per jaar).
5.000
Stelpost voor de groei stoppen.
430.000
Invoeren toeristenbelasting a eur.1,-/overnachting.
39.250
Onroerende Zaak Belasting (OZB) aanpassen aan landelijk gemiddelde.
1.000.000

Invoeren/verhogen boetes op ongewenste gedragingen.
720
Taakstellend bezuiniging door verminderen ambtenaren van 10%, door:
 Schrappen en vereenvoudiging regelgeving
 Ontschotting en daardoor efficienter werken
 Voeren taakdiscussie en schrappen taken
 Taken overbrengen naar maatschappelijk middenveld en wijken en
bezuiniging in gemeentehuis
 Efficienter werken
2.600.000
Papierarm maken gemeentelijke organisatie
 Externe printvolume wart/wit met 50% reduceren en verplaatsen naar eigen
MFP's, jaarlijkse besparing van eur. 10.000
 Beperken interne kleur afdrukken met 50%, jaarlijks besparing van eur.
10.000
 Lagere inkoopkosten papier, jaarlijkse besparing van eur. 6.000
 Afwerking boekjes versoberen, jaarlijkse besparing van eur. 5.000
 Samen minder printen (bewustwording), inkoopvolume papier daalt,
printkosten dalen, kosten afvalstroom neemt af. (Deze nu nog niet direct vast
te stellen besparingen komen dan bovenop de eerder genoemde
besparingen.)
31.000
Invoeren betaald parkeren voor ambtenaren. Gratis parkeren beperken tot
medewerkers van buiten Veenendaal.
43.000
Stop catering/kantine in gemeentehuis.
100.000
Verlagen bijdrage aan Food Valley samenwerking. Maximale bezuiniging;
samenwerking terugbrengen tot absolute kern.
122.000
5% taakstellende bezuiniging Sport Service; net zoals nu al geldt voor andere
'takken' van de gemeente.
250.000
Halveren formatie 'voorlichting'; m.n. adviseur huisstijl is overbodig. We hebben
inmiddels een huisstijl. Voorlichting kan soberder.
180.000
Potje 'onvoorzien' minimaliseren.
130.000
TOTAAL BEZUINIGD BEDRAG
7.163.687

Bijlage 2
Catalogus
Zonder onderzoek geen recht van spreken, is een adagium binnen de SP.
Vandaar dat we inmiddels een aardige bibliotheek hebben opgebouwd aan
rapportages en onderzoeken.
Deze zijn allemaal te downloaden op veenendaal.sp.nl

BUURTEN IN DE BUURT
Afvalscheiding, een puinhoop?, 2012
Werkzaamheden Westersingel, 2011
Thuis in het Zuiderkruis, 2011
Camera's in 't Dorp, 2011
Voor een Veilig Schrijverspark, 2010
Fijn Wonen in West, 2009

EEN PUNT VAN ZORG
Functioneren WMO-loket, 2013
Huisartsenpost Veenendaal, 2011

VEENSE ZAKEN
Onderzoek Reclamebelasting, 2012/2013
De Grote Bezuinigingen, 2011
Op bezoek bij IW4, 2011

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Horen, zien en zwijgen (homotolerantie), 2012
Alcoholgebruik van Adolescenten, 2010/2011
Alcoholvoorlichting aan Jongeren, 2009/2010
Al vind je mij een Chinees (integratie), 2008

