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Nieuwsbrief VVD IJsselstein 
 

                      05-02-2016 Nummer 1  
 

 

 
Nieuws van het bestuur 

 
Wordt VVD IJsselstein: VVD Lopikerwaard?  
De VVD-organisatie is bezig met een interne verbouwing. 
Bestaande afdelingen verdwijnen en maken plaats voor 
‘lokalen’. Dat zijn samenwerkingsverbanden van ‘oude’ 
afdelingen. De vraag is “wie gaat met wie?”. Onze IJssel-
steinse leden hebben een voorkeur voor samenwerken met 
de VVD in Lopik, Montfoort en Oudewater: de Lopikerwaard. 
Willen zij dat ook? Op 22 januari 2016 troffen de VVD-
bestuurders uit de Lopikerwaard elkaar. Lees meer 

__________________________________________________________ 
 
Nieuws van onze wethouder 
 

Aansluiten en verbinden 
Binnenstedelijke ontwikkelingsmogelijkheden zijn schaars in 
IJsselstein. Op de achtergrond vinden continu gesprekken 
plaats om grondeigenaren te verbinden met initiatiefnemers. 
Omdat het vaak om andere partijen dan de gemeente gaat, 
kan er niet altijd over worden geschreven. De partijen die 
hun nek uitsteken, doen dat liever in de luwte om de uitkom-
sten niet te frustreren. Soms doet de aanleiding zich voor 
om er vrijuit over te praten. Zoals over een bedrijvenpark bij 
de A2 en een vrachtwagenparkeerplaats. Lees meer 

 

________________________________________________________ 
 
Uit Provinciale Staten 

 
Aanpak leegstand kantoren 
De VVD-Statenfractie Utrecht zet zich met 9 Statenleden en 
één gedeputeerde plus een fractieassistent dagelijks in voor 
alle inwoners van de provincie Utrecht. De afgelopen jaren 
heeft de fractie stevig ingezet op de regionale kennisecono-
mie, bereikbaarheid en waterveiligheid. De aanpak van 
leegstand van kantoren is een onderwerp waar de fractie 
zich nu op richt. Op 1 februari 2016 is het Thematisch 
Structuurplan Kantoren vastgesteld door Provinciale Staten.  
Lees meer 
 

__________________________________________________________ 
  

http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/12550/wordt-vvd-ijsselstein-vvd-lopikerwaard
http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/12623/nieuws-van-onze-wethouder-januari
http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/12587/nieuws-uit-provinciale-staten-februari
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Parkeerballon LDIJ-SP onverantwoord gegoochel 
 

Uitgedaagd door de raad kwamen LDIJ en SP met een 
parkeeralternatief. Inhoudelijk het bespreken waard. De 
VVD vindt de gekozen financiële onderbouwing onverant-
woord. De indieners trokken het voorsstel terug voor de 
raadsvergadering van 28 januari 2016. De ongenuanceerde 
berichtgeving dat daarmee “twee uur gratis parkeren” van 
tafel is, vindt de VVD onzin en geen recht doe naan de 
inspanningen die gemeenten en ondernemers al doen om in 
te spelen op de behoeften. Lees meer 

 

 
________________________________________________________ 
 
De V van Vrijheid of Verantwoordelijkheid 
 

Tijdens de raadsvergadering werd fractievoorzitter 
Anastasia van der Lugt uitgedaagd met de vraag hoe zij 
onze liberale waarde vrijheid kon negeren bij de keuze van 
ouders voor een basisschool voor hun kinderen. Het betrof 
het agendapunt Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onder-
wijs 2016-2030 met een geprognotiseerde investering van 
meer dan € 24 miljoen. Geld dat de gemeente IJsselstein 
nietheeft en dat vanaf 2025 kan leiden tot en structureel 
tekort van zo’n € 785.000 per jaar. De VVD had alterna-
tieven die konden leiden tot € 450.000 minder kosten per 
jaar. De consequenties? Lees meer  

 

__________________________________________________________ 
 
Bestuurlijke vernieuwing 

 
In het cluster Bestuur stond het voorstel ‘Bestuurlijke ver-
nieuwing’ op de agenda. Naar aanleiding van bijvoorbeeld 
rapportages van de Rekenkamer en eigen waarnemingen 
vanuit de raad is een werkgroep begonnen de vergader-
cyclus van de raad te bekijken en voorstellen ter verbete-
ring te doen. De wijze waarop de raad functioneert, 
bestaat op de huidige wijze al enige jaren. De vorige 
verbeterslag werd gedaan onder de naam Panta Rhei 
(alles stroomt). Vernieuwen is niet eenvoudig. Wat moet er 
anders en is iedere verandering een verbetering? Lees 
meer 

__________________________________________________________ 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 18 maart. Aanmelden of afmelden voor deze nieuwsbrief 
van VVD IJsselstein kan via secretarisvvdijsselstein@gmail.com 
 

  

http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/12332/parkeerballon-ldij-sp-onverantwoord-gegoochel
http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/12625/de-v-van-vrijheid-of-verantwoordelijkheid
http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/12622/bestuurlijke-vernieuwing
http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/12622/bestuurlijke-vernieuwing
mailto:secretarisvvdijsselstein@gmail.com
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Activiteitenkalender 

Datum Tijd Waar Wat Wie 

05-02 18:00 Historisch 
Stadhuis 

Sleuteloverdracht i.v.m. carnaval Huib 

09-02 19:30 Sterrenwacht Pulse presentatie ouderen Anastasia, Saskia 

10-02 17:30 Stadskantoor 
Utrecht 

Bijeenkomst U10 beraad(t) incl. diner Saskia 

10-02 20:00 Fractiekamer Fractievergadering Fractie 

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

16-02 20:00 Raadzaal Cluster Ruimte Bas, Tom 

17-02 19:30 Stadshuis 
Nieuwegein 

Workshop verkenning woningbouwopgave U10  

17-02 20:00 Raadzaal Cluster Samenleving Anastasia, Saskia, 
Ronald 

18-02 20:00 Raadzaal Cluster Bestuur Marcel, Kees 

07-03 13:00 Rotterdam Netwerkbijeenkomst VEO  

10-03 20:00 Raadzaal Raadsvergadering Fractie 

13-03 20:00 Bibliotheek Debatavond  

31-03 20:00 Raadzaal Raadsconferentie Kadernota Fractie 

     

 

 

  


