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                      02-10-2015 Nummer 2  
 

 

__________________________________________________________ 
Toekomst van de partij 

 
Ons Hoofdbestuur heeft besluiten genomen over de voorstellen m.b.t. de 
toekomstige partijstructuur. De basis voor de nieuwe plannen is dat onze 
partij een verzamelplaats moet worden voor alle liberaal denkenden in 
Nederland. Lid of niet-lid. Hiervoor is een andere partijstructuur nodig, 
waarover de Algemene Vergadering van Afgevaardigden op 28 november 
vergadert. Op 23 september jl. woonden Rob de Vries, Ron van Reenen en 
Anja Kreileman de eerste ‘roadshow’ bij waar partijvoorzitter Henry Keizer 
uitleg gaf over de plannen. Zij en vertegenwoordigers van andere VVD-

afdelingen uit onze provincie ontvingen de plannen met enthousiasme. Lees meer 

__________________________________________________________ 
Burgemeester Patrick van Domburg 

 
Op 17 september jl. is mr. P.J.M. (Patrick) van Domburg (VVD) 
geïnstalleerd als burgemeester van IJsselstein. Tijdens zijn installatie 
benadrukte burgemeester Van Domburg dat IJsselstein veel te bieden 
heeft, niet alleen aan inwoners, maar zeker ook aan bezoekers van buiten 
de stad. Daar wil hij zich zeer voor inzetten. Lees meer 
 
 
 
 
 
 

 
__________________________________________________________ 
Ron van Reenen geïnstalleerd als Statenlid 

 
Op 21 september jl. is Ron van Reenen geïnstalleerd als Statenlid van de 
provincie Utrecht. Direct aansluitend volgde zijn eerste vergadering als lid 
van de VVD-fractie. Ron heeft de portefeuilles Toerisme, Economie en 
Europa gekregen. Ron blijft voor de VVD IJsselstein bestuurslid en gaat dit 
combineren met het werk in de Staten. Zo kan hij veel voor IJsselstein, de 
Lopikerwaard en de provincie betekenen. Lees meer 
. 

 

__________________________________________________________ 
Vluchtelingenbeleid IJsselstein 

 
Onder onze inwoners leeft de vraag of en wat de gemeente kan doen om 
te helpen bij de vluchtelingenstroom. De gemeente is actief in de 
ondersteuning en laat het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) 
de regie voeren. Op dit moment is er geen noodzaak voor crisisopvang in 
IJsselstein. Lees meer 

__________________________________________________________ 
  

http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/7541/toekomst-van-de-partij
https://www.ijsselstein.nl/mozard/!suite05.scherm1070?mNwb=4837&mNwc=41&mNch=5074929
http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/7540/ron-van-reenen-geinstalleerd-als-statenlid
http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/7518/vluchtelingenbeleid-ijsselstein
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Verhuur stadhuis 
 
In de raadsvergadering van 24 september jl. is eindelijk besloten het 
stadhuis van IJsselstein efficiënter te benutten. De VVD had daar al 
langere tijd om gevraagd. De leegstand wordt aangepakt en daarvoor 
worden noodzakelijke investeringen gedaan. De VVD is blij met deze stap 
en ziet uit naar een snelle verhuur van de overige vierkante meters, zodat 
dit financieel voordeel oplevert. Lees meer 

__________________________________________________________ 
Uitvoeringsnotitie Economische Visie vastgesteld 

 
Voor de zomervakantie heeft de gemeenteraad de Economische Visie 
vastgesteld en heeft de VVD-fractie wethouder Huib Veldhuijsen gevraagd 
snel met een uitvoeringsnotitie te komen om e.e.a. handen en voeten te 
geven. Op 24 september jl. lag deze uitvoeringsnotitie al voor in de raad. 
Voor de VVD een goede en herkenbare notitie om IJsselstein nog beter op 
de kaar te zetten. Opgesteld samen met de IJsselsteinse ondernemers. 
Met aandacht voor alle IJsselsteinse ondernemers, voor recreatie en 
promotie. Met een financiële taakstelling voor evenementen op het 
Podium, zodat we de uitvoering ook nog betaalbaar kunnen houden. Lees 
meer 
 
 
 

__________________________________________________________ 
Tweede fase bomenkap 

De tweede fase van de bomenkap komt eraan. Tijdens deze fase worden 
700 bomen gekapt, die ziek zijn of op een plaats staan waar ze een gevaar 
vormen voor elkaar of de openbare weg. Dit is uitvoering van een eerder 
genomen raadsbesluit. Het Groen Platform IJsselstein (met daarin verte-
genwoordigers van diverse milieuorganisaties en de Bomenridders) heeft 
ingesproken en ingestemd met de omvorming van ons groen. De VVD-
fractie heeft gestuurd op transparante en heldere communicatie aan 
inwoners. Zij worden per brief, social media en de lokale pers 
geïnformeerd. Lees meer 

__________________________________________________________ 
Trainingen en opleidingen 

 
Leden en (nog) niet-leden kunnen zich bij de VVD laten trainen op 
verschillende onderwerpen. Praktische zaken als vergadertraining, 
debatteren, maar ook toegespitste trainingen als liberalisme of 
gemeenteraad. Lees meer 

__________________________________________________________ 
 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 20 november. 
Aanmelden of afmelden voor deze nieuwsbrief van VVD IJsselstein kan via 
secretarisvvdijsselstein@gmail.com 
 
 

  

http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/7536/verhuur-stadhuis
http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/7539/uitvoeringsnotitie-economische-visie-vastgesteld
http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/7539/uitvoeringsnotitie-economische-visie-vastgesteld
http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/7537/tweede-fase-bomenkap
http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/7520/opleidingen-en-trainingen
mailto:secretarisvvdijsselstein@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN6FqIyJmcgCFcnvFAod2-4Jvg&url=http://trouwen.nl/contact/gemeente-ijsselstein&psig=AFQjCNH7t1Y4rfLkJ9F0Db8PxVjrE67ZMA&ust=1443507042124649
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Activiteitenkalender 

Datum Tijd Waar Wat Wie 

03-10 16.30 Fulcotheater Liberale borrel  

07-10 20:00 Fractiekamer Fractievergadering i.v.m. clusters Fractie 

08-10 18:30 Hotel Bistro Florian, 
Wijk bij Duurstede 

Dialoogavond: Zwarte Piet racistisch of 
niet? 

 

09-10 19:30 Bibliotheek IJsselstein in Debat (Debattoernooi)  

13-10 20:00 Raadzaal Cluster Ruimte Tom, Bas 

14-10 20:00 Raadzaal Cluster Samenleving Saskia, 
Anastasia en 
Ronald 

15-10 20:00 Raadzaal Cluster Bestuur Kees, Marcel 

31-10 12:30 Brandweerkazerne 
Leidsche Rijn 

Kennismaking Veiligheidsregio Utrecht 
(VRU) 

 

31-10 12.00 Hotel Figi, Zeist Triple P: Partij, Provincie en Politiek, 
voor alle Utrechtse VVD-ers 

Bas, Rob, Ron, 
Bob, Anja 

07-11 16.30 Fulcotheater Liberale borrel  

09-11 20:00 Fractiekamer Fractievergadering i.v.m. raad Fractie 

12-11 20:00 Raadzaal Raadsvergadering Fractie 

13-11 19:30 Bibliotheek IJsselstein in Debat (Goede 
argumenten geven) 

 

18-11 20:00 Raadzaal (?) Bijeenkomst website commissie Saskia 

19-11 20:00 Raadzaal (?) Themaraad vandalisme  

26-11 20:00 Fractiekamer Fractievergadering i.v.m. clusters Fractie 

28-11 10:00 Van Nelle Fabriek, 
Rotterdam 

Najaarscongres/Algemene 
Ledenvergadering VVD  

 

01-12 20:00 Raadzaal Cluster Ruimte Tom, Bas 

02-12 20:00 Raadzaal Cluster Samenleving Saskia, 
Anastasia en 
Ronald 

03-12 20:00 Raadzaal Cluster Bestuur Kees, Marcel 

11-12 19:30 Bibliotheek IJsselstein in Debat (Beeldend 
spreken) 

 

14-12 20:00 Fractiekamer Fractievergadering i.v.m. raad Fractie 

17-12 20:00 Raadzaal Raadsvergadering Fractie 

     

 

http://ijsselstein.vvd.nl/activiteiten/2362/dialoogavond-zwarte-piet-racistisch-of-niet
http://ijsselstein.vvd.nl/activiteiten/2362/dialoogavond-zwarte-piet-racistisch-of-niet
http://ijsselstein.vvd.nl/activiteiten/2093/triple-p
http://ijsselstein.vvd.nl/activiteiten/2093/triple-p
http://www.vvd.nl/activiteiten/751/av
http://www.vvd.nl/activiteiten/751/av

