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Nieuws van het bestuur 
 

Op 28 november jl. vond het Najaarscongres plaats en is over 
de nieuwe structuur gediscussieerd. De Algemene Vergade-
ring van Afgevaardigden (AVA) stemde in overgrote meerder-
heid in met de voorstellen van het Hoofdbestuur. Wel haalden 
een paar amendementen wat scherpe randjes weg. Zo heeft 
de VVD zich omgevormd tot een moderne politieke factor, 
met plaats voor alle liberalen die dat willen. Lees meer 

__________________________________________________________ 
 
Nieuws van onze wethouder 
 

Onze rode en groene contouren 
Volgend jaar gaan we niet alleen in gesprek over een visie op 
ons Landelijk Gebied, we komen ook te spreken over de 
Woonvisie. De druk op onze ruimte is hoog en onze bijdrage 
aan woonruimte lijkt niet gevoerd te kunnen worden zonder 
een vernieuwde visie op onze rode contouren. Voor het 
nieuwe bestemmingsplan Buitengebied gaan we met 
iedereen aan tafel: ‘boeren, burgers en buitenlui’. Er wordt 
een visie ontwikkeld op ons landschap in de richting van 
Montfoort en in de richting van de Lek. Ook afgestemd met 
onze buurgemeenten hoe dit zich tot elkaars visies verhoudt. 
Lees meer 

 

________________________________________________________ 
 
Verbouwing stadhuis 
 

In de raadsvergadering van 17 december jl. werd een voor-
stel voor de verbouwing van het stadhuis behandeld. In 
eerste instantie was een krediet van € 198.000,- ter beschik-
king gesteld. Met alle duurzaamheidswensen uit de raad lag 
er een aanvullend voorstel om het stadhuis in 12 jaar volledig 
duurzaam te maken. Hierbij kan gedacht worden aan zone-
panelen op het dak, LED verlichting tot in de parkergarage, 
wamtepompen en isolatie. Kosten: € 512.000. Opbrengsten; 
een CO² neutraal stadhuis, dat als voorbeeld kan dienen. Het 
voorstel is unaniem aangenomen, maar wel na een discussie  

 over het budget vanuit de VVD. Lees meer 
________________________________________________________ 
  

http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/10624/besluitvorming-partijstructuur
http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/10625/nieuws-van-onze-wethouder-december
http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/10627/verbouwing-stadhuis
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Terugblik op 2015 
Nu het jaar bijna ten einde is, is het tijd voor een stukje 
reflectie. De fractie kijkt terug op een druk jaar waarin veel 
bereikt is. Op het gebied van o.a. de economie, zorg voor 
jongeren en ouderen, veiligheid en bereikbaarheid en 
participatie. We blikken terug op het afgelopen jaar en kijken 
vooruit naar 2016.  Lees meer 

__________________________________________________________ 
Kerst en Nieuwjaar 
 

Rob, Eveline, Ron, Bob en Anja (het bestuur), Anastasia, 
Marcel, Bas, Saskia, Kees, Tom en Ronald (de fractie) en 
Huib (de wethouder) wensen u gezellige feestdagen en een 
liberaal 2016! Wij hopen u tijdens onze bijeenkomsten weer te 
mogen begroeten.  Lees meer 
 

__________________________________________________________ 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 5 februari. Aanmelden of afmelden voor deze 
nieuwsbrief van VVD IJsselstein kan via secretarisvvdijsselstein@gmail.com 
 

Activiteitenkalender 

Datum Tijd Waar Wat Wie 

05-01 16:00 Landgoed 
Oostbroek 
Utrecht 

Nieuwjaarsreceptie Utrechtse Milieu- en 
Natuurorganisaties 

 

06-01 20:00 Brandweer-
kazerne 

Nieuwjaarsreceptie brandweer Anastasia, Marcel en 
Huib 

07-01 20:00 Fractiekamer Fractievergadering i.v.m. clusters Fractie 

08-01 20:00 Fulcotheater Nieuwjaarsreceptie gemeente IJsselstein Fractie en bestuur 

09-01 Einde 
middag 

Museum MIJ Nieuwjaarsreceptie MIJ Anastasia, Tom 

12-01 20:00 Raadzaal Cluster Ruimte  

13-01 20:00 Raadzaal Cluster Samenleving  

14-01 20:00 Raadzaal Cluster Bestuur  

15-01 19:30 Historisch 
Stadhuis 

VIHIJ Nieuwjaarsreceptie Anastasia, Tom 

21-01 19:30 Bar Brasserie 
Joris 

Presentatie/lezing Ben Swagerman over “de 
Teeven-deal 

Fractie en bestuur 

23-01 14:00  Uitje coalitiepartijen gemeenteraad Fractie 

25-01 20:00 Fractiekamer Fractievergadering i.v.m. raad Fractie 

27-01   Raadsconferentie Lekstroom Werkt Anastasia 

28-01 20:00 Raadzaal Raadsvergadering Fractie 

30-01 11:30 Den Haag Open dag VVD Tweede Kamer  

02-02 19:30  Uitreiking ondernemersprijs Huib, Bas, Tom, 
Anastasia 

03-02 10:00 Raadzaal Digitale dienstverlening  

05-02 15:00 Provinciehuis Provincie Ruimtelijke Ordening Anastasia 

05-02 18:00 Historisch 
Stadhuis 

Sleuteloverdracht i.v.m. carnaval Huib 

11-02 20:00 Raadzaal Themaraad Kadernota Saskia, Marcel, Bas 

16-02 20:00 Raadzaal Cluster Ruimte  

17-02 20:00 Raadzaal Cluster Samenleving  

18-02 20:00 Raadzaal Cluster Bestuur  

 

http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/10629/terugblik-door-de-fractie-op-2015
http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/10560/gezellige-feestdagen
mailto:secretarisvvdijsselstein@gmail.com
http://ijsselstein.vvd.nl/activiteiten/3614/uitnodiging-lezing-ben-swagerman-de-teeven-deal
http://ijsselstein.vvd.nl/activiteiten/3614/uitnodiging-lezing-ben-swagerman-de-teeven-deal

