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                      20-11-2015 Nummer 3  
 

 

 
Nieuws van het bestuur 
 

Tijdens de ALV op 18 november werd de begroting 2016 
vastgesteld en de toekomstplannen van het Hoofdbestuur 
besproken. De leden hebben afdelingsvoorzitter  Rob de 
Vries gemandateerd om in te stemmen met deze plannen.  
De plannen van aanpak van de bestuursleden werden met 
instemming ontvangen. Drie leden gaan samen met het 
bestuurslid informatie het communicatiebeleid uitwerken. 
Daarnaast meldde Rob de Vries dat VVD IJsselstein in 
oktober veel aandacht heeft gevraagd voor het 
ouderenbeleid. Lees meer 

__________________________________________________________ 
 
Nieuws van onze wethouder 
 

De portefeuille van wethouder Huib Veldhuijsen bestaat uit 

Vergunningverlening en integrale handhaving, Economische 

Zaken, Mobiliteit, Ruimtelijke ordening, Bedrijfsvoering, 

Citymarketing, Recreatie en toerisme en Project ‘Binnenstad’. 

In deze nieuwsbrief vertelt hij over de Economische visie en 

over flexibele bestemmingsplannen. Hierdoor gaan de 

ontwikkelingen in de binnenstad, de bouw van twee 

supermarkten aan de Panoven en de renovatie van 

winkelcentrum De Clinckhoeff nu door. Lees meer 

________________________________________________________ 
 
Terugblik op VVD Utrechtdag 
 

De dag begon met de vergadering van de Kamercentrale (KC) 
waarin discussie werd gevoerd over de plannen van het 
Hoofdbestuur over de toekomst van onze partij. De plannen 
konden rekenen op enthousiasme. In de middag was er 
ruimte voor interessante workshops, waarbij input kon worden 
gegeven op het partijprogramma voor de Tweede Kamer-
verkiezingen, gediscussieerd over de voorgestelde nieuwe 
partijstructuur en waren er bijeenkomsten voor secretarissen 
en penningmeesters. Tot slot een levendig gesprek met Mark 
Rutte en Henry Keizer. Lees meer 

________________________________________________________ 
  

http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/8750/nieuws-van-het-bestuur
http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/9328/nieuws-van-onze-wethouder
http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/8751/terugblik-op-vvd-utrechtdag
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Beursdeal Mariënstein succes 
Op 7 november 2015 heeft de VVD IJsselstein gewandeld met 
bewoners van woonzorgcentrum Mariënstein. Dit was naar 
aanleiding van een deal op de Beursvloer van 2014. Onder 
begeleiding van een echte gids konden acht bewoners 
genieten van een gezellige middag, die werd afgesloten met 
een hapje en een drankje. Het was een succesvolle middag. 
Vanwege dit succes is met Mariënstein afgesproken dit twee 
maal per jaar te gaan doen. Lees meer 

__________________________________________________________ 
Senioren laten zich horen 

 
Onze partij is er voor iedereen die mee wil doen. Ongeacht 
leeftijd. Wij zien ouderen niet als een categorie mensen die van 
rust en zorg willen genieten. Senioren hebben de samenleving 
veel te bieden en willen daar de ruimte voor krijgen. Het 
Seniorennetwerk binnen de VVD zet zich daar voor in. Kees 
Duijvelaar (clusterlid) is namens VVD IJsselstein lid. Het 
Seniorennetwerk van de VVD is lokaal, regionaal en landelijk 
actief. Het Seniorennetwerk is vitaal: daar kunnen senioren zich 
laten horen! Lees meer  

__________________________________________________________ 
Ouderenbeleid in IJsselstein 

 
Wat doet het college voor ouderen en tegen welk bedrag? 
Hoeveel ouderen worden bereikt en wat is het effect? Pulse 
is niet de enige aanbieder van formele en informele zorg. 
Welke activiteiten worden er nog meer voor ouderen georga-
niseerd? De VVD-fractie stelde dit in cluster Samenleving ter 
discussie. De VVD wil graag breder kijken naar deze discus-
sie en ook andere partijen betrekken die zich in IJsselstein 
bezig houden met ouderen. We houden dit onderwerp op de 
agenda om ervoor te zorgen dat onze ouderen de zorg 
krijgen die ze nodig hebben. Lees meer  

__________________________________________________________ 
Begroting 2016-2020 

 
Op 12 november 2015 vond de begrotingsraad plaats. De 
begroting 2016-2020 laat op inzichtelijke wijze zien dat ons 
beleid van de afgelopen jaar loont om sober en doelmatig te 
zijn in onze uitgaven. De VVD-fractie heeft gepleit voor 
behoud van het weerstandsvermogen op 1,5 om financiële 
risico’s af te dekken. We hebben onze zorgen geuit over 
dossiers die in deze begroting ontbreken. Dit betreft 
bijvoorbeeld het onderhoud van de wegen, het Integraal 
Huisvestingsplan voor de onderwijsgebouwen en de 
stijgende kosten en risico’s voor de gemeenschappelijke 
regelingen. Lees meer 

__________________________________________________________ 
  

http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/9125/beursvloerdeal-marienstein-succes
http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/9126/senioren-laten-zich-horen
http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/8561/vvd-vraagt-aandacht-voor-ouderenbeleid-in-ijsselstein
http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/9152/begrotingsraad
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Raad steunt uitwerken business case 
 
De meerderheid van de gemeenteraad is benieuwd naar de 
uitwerking van de business case voor een reclamezuil langs 
de A2. Het college heeft toegezegd in het eerste kwartaal van 
2016 met een uitwerking te komen en deze te presenteren 
aan de gemeenteraad. De VVD wil dat de opbrengsten van 
de reclamezuil worden bestemd voor onze aantrekkelijke en 
autoluwe binnenstad met gratis parkeren. Lees meer 

__________________________________________________________ 
 
Investeren in doorstroming en bereikbaarheid 

 
 
In de begroting van 2016 worden concrete punten van 
meldingen uit het verkeersmeldpunt van de VVD aangepakt. 
Zoals de investering in verkeersdoorstroming door het beter 
en slimmer afstemmen van verkeerslichten. Ook start de 
gemeente met het terugdringen van parkeerdruk in 
woonwijken en blijft de extra aansluiting op de A2 hoog op de 
regionale agenda staan dankzij inzet van het college van 
burgemeester en wethouders. Lees meer 
 

__________________________________________________________ 
 
Bouwen voor jongeren 
 

Steeds meer jongeren verlaten IJsselstein omdat ze hier 
geen woning kunnen vinden. De VVD heeft in de raad gepleit 
voor een andere vorm van bouwen. Hierdoor kan er meer 
worden gebouwd op dezelfde vierkante meters, zonder 
afbreuk te doen aan de maximale bouwhoogte van vier 
lagen. Dit thema wordt binnenkort behandeld in het cluster 
ruimte, inclusief een presentatie door de initiatiefnemer van 
dergelijke projecten in Nieuwegein en Utrecht.  Lees meer 

__________________________________________________________ 
 
Raadsflits voor kids 
 

Op initiatief van de VVD fractie kunnen kinderen vanaf 
zondag 29 november 2015 kijken naar de eerste Raadsflits 
voor kids. In deze flits neemt gemeenteraadslid Saskia van 
Dijk elke twee weken kinderen mee in de IJsselsteinse 
gemeenteraad, legt politieke termen uit en praat de kinderen 
bij over de actuele politiek.  Lees meer 

__________________________________________________________ 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 24 december. 
Aanmelden of afmelden voor deze nieuwsbrief van VVD IJsselstein kan via 
secretarisvvdijsselstein@gmail.com 
 
 

  

http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/9128/raad-steunt-voorstel-uitwerking-business-case-reclamezuil
http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/9127/investering-in-doorstroming-en-bereikbaarheid
http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/9122/bouwen-voor-jongeren-is-ook-sociaal
http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/9124/raadsflits-voor-kids
mailto:secretarisvvdijsselstein@gmail.com
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Activiteitenkalender 

Datum Tijd Waar Wat Wie 

18-11 16:00 Utrecht Science 
Park 

Werksessie ruimtelijke economische 
koers U10 

 

19-11 20:00 Raadzaal Themaraad Vandalisme Saskia, 
Anastasia, 
Marcel 

23-11 17:30 Hotel-restaurant De 
Biltsche Hoek 

Najaarsbijeenkomst innovatieve 
ontwikkelingen in de zorg, door Liberaal 
Vrouwen Netwerk regio Utrecht 

Anastasia, 
Saskia, Anja 

23-11 19:00 Raadzaal Werken met kegetallen  

24-11 20:00 Raadzaal Thema-avond wonen  

26-11 16:00 Sportpark 
IJsseloever 

Opening Sporthal de Oever Saskia 

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

26-11 16:00 Informatiecentrum 
Leidsche Rijn 

Werksessie ruimtelijke economische 
koers U10 

 

28-11 10:00 Van Nelle Fabriek, 
Rotterdam 

Najaarscongres/Algemene 
Ledenvergadering VVD  

Rob, Ron, 
Anja 

30-11 10:00 Jaarbeurs Utrecht ALV VNG  

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 

08-12 16:00 Miele Experience 
Center Vianen 

Werksessie ruimtelijke economische 
koers U10 

 

10-12 19:30 Stadhuis Vianen Regionale raadsledenbijeenkomst 
sociaal domein Lekstroom 

 

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/2819/uitnodiging-liberaal-vrouwen-netwerk-regio-utrecht
http://ijsselstein.vvd.nl/activiteiten/2819/uitnodiging-liberaal-vrouwen-netwerk-regio-utrecht
http://ijsselstein.vvd.nl/activiteiten/2819/uitnodiging-liberaal-vrouwen-netwerk-regio-utrecht
http://www.vvd.nl/activiteiten/751/av
http://www.vvd.nl/activiteiten/751/av

