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Nieuwsbrief VVD IJsselstein 
 

                      18-03-2016 Nummer 2  
 

 

 
Nieuws van het bestuur 
 

Voortgang vernieuwing van de partij 
In de vorige nieuwsbrief meldden wij de voortgang van de 
gesprekken met de afdelingen in de regio. Op de ALV van  
2 maart 2016 kwam het onderwerp ook aan de orde. De leden 
vonden dat wij op de goede weg zitten. Op dit moment is een 
werkgroep van de verschillende afdelingen samen bezig te 
inventariseren wat er moet gebeuren en welke oplossingen we 
kiezen. Lees meer 

__________________________________________________________ 
 
Kandidaten commissie gemeenteraadsverkiezingen 
 

Het duurt nog zo’n twee jaar: de gemeenteraadsverkiezingen 
2018. Het bestuur is al bezig zich hierop voor te bereiden. 
We moeten nadenken over de te voeren campagne. We 
moeten kandidaten vinden die bereid zijn zich verkiesbaar te 
stellen als raadslid. Wie wordt lijsttrekker? Wie gaat de 
coalitie-onderhandelingen doen? Hebben we kandidaten 
voor het wethouderschap? Deze zaken verdienen een 
zorgvuldige voorbereiding. Lees meer 

__________________________________________________________ 
 
Nieuws van onze wethouder 

 
Kerstinkopen 2017 aan de Schuttersgracht 
Voor de zomer zijn de voormalige bibliotheek en Rabobank 
gesloopt. Na de bouwvak wordt gestart met de nieuwbouw. 
Eind 2017 wordt 2.400 m² nieuw winkelvloeroppervlak 
opgeleverd in de binnenstad van IJsselstein. Het college 
heeft de strategische keuze gemaakt om de bouw aan de 
Schuttersgracht op te knippen in drie fasen. Eerst op de 
plaats van de oude panden en het Koningshof, vervolgens 
de Molenstraat en nadien de kadebebouwing. Lees meer 

 

________________________________________________________ 
 
  

http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/12550/wordt-vvd-ijsselstein-vvd-lopikerwaard
http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/13534/voortgang-vernieuwing-van-de-partij
http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/13535/kandidaten-gezocht-commissie-gemeenteraadsverkiezingen
http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/13558/nieuws-van-onze-wethouder-maart
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IJsselstein wordt verkeersveiliger en beter bereikbaar 
 
De gemeenteraad heft op 10 maart 2016 de mobiliteits-
agenda unaniem aangenomen. Inwoners hebben hiervoor 
input geleverd via het verkeersmeldpunt van VVD IJsselstein. 
Ook komt er dankzij de VVD een onderzoek naar de 
bereikbaarheid van parkeergarage Eiteren. Wat gaat er 
veranderen? Lees meer 
   

________________________________________________________ 
Kadernota 2017 

 
De komende maanden werkt de gemeenteraad aan het 
samenstelen van de kadernota 2017. Dit is een overzicht 
van voorstellen samengesteld door alle fracties waarin 
planen voor nieuw beleid of plannen die en hogere prioriteit 
moeten krijgen, worden opgenoemn om de begroting van 
2017 sammen te stallen. Dit in overleg met het college. De 
fractie heeft gekozen voor vijf voorstellen.  Lees meer  
 

__________________________________________________________ 
Geld Voor- en Vroegschoolse Educatie eerlijker verdelen 
 

De Voor- en Vroegschoolde Educatie (VVE)-gelden 
worden op dit moment alleen aan Stichting Pulse gegeven, 
terwijl ook diverse kinderopvanglocaties VVE geven. 
Hierdoor worden ouders beperkt in hun keuze. Zij kiezen 
liever voor gratis dan betaalde VVE. VVD IJsselstein vindt 
dat oneerlijk. Door budget aan het kind te koppelen en niet 
aan de instelling wordt het geld eerlijker verdeeld en 
ontstaat keuzevrijheid. Lees meer 

_______________________________________________________ 
Voorlichtingsavond referendum associatieverdrag Oekraïne 

 
VVD Bunnik nodigt iedereen uit voor een voorlichtings-
avond over het referendum associatieverdrag Oekraïne op 
woensdag 23 maart 2016 om 20.00 uur in het gemeente-
huis van Bunnik. De avond zal bestaan uit een debat 
tussen een voorstander, Han ten Broeke (VVD Tweede 
Kamerlid) en een tegenstander, Tuur Elzinga (SP Eerste 
Kamerlid) van het associatieverdrag. De avond is voor 
iedereen toegankelijk. Kom dus vooral om uw eigen 
mening te vormen, zodat u op 6 april weet of en zo ja wat u 
gaat stemmen. Lees meer 

__________________________________________________________ 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 15 april. Aanmelden of afmelden voor deze nieuwsbrief 
van VVD IJsselstein kan via secretarisvvdijsselstein@gmail.com 

  

http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/13505/ijsselstein-wordt-verkeersveiliger-en-beter-bereikbaar
http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/13540/kadernota-2017
http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/13532/geld-voor-en-vroegschoolse-educatie-eerlijker-verdelen
http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/13538/voorlichtingsavond-referendum-associatieverdrag-oekraine
mailto:secretarisvvdijsselstein@gmail.com
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Activiteitenkalender 

Datum Tijd Waar Wat Wie 

22-03 20:00 Raadzaal Cluster Ruimte Bas, Tom 

23-03 20:00 Raadzaal Cluster Samenleving Anastasia, Ronald 
en Saskia 

23-03 20:00 Gemeentehuis 
Bunnik 

Voorlichtingsavond referendum 
associatieverdrag Oekraïne 

 

31-03 20:00 Raadzaal Raadsconferentie Kadernota Fractie 

01-04 16:00  Hengeveld-
straat Utrecht 

Rondleiding bij RTV Utrecht Tom, Saskia 

04-04 20:00 Fractiekamer Fractievergadering i.v.m. raadsvergadering Fractie 

07-04 20:00 Raadzaal Raadsvergadering Allen 

10-04 20:00 Bibliotheek Debatavond  

13-04 20:00 Fractiekamer Fractievergadering i.v.m. clustervergaderingen Fractie 

14-04 20:00 Raadzaal Thema-avond senioren  

19-04 20:00 Raadzaal Cluster Ruimte Bas, Tom 

20-04 20:00 Raadzaal Cluster Samenleving Anastasia, Saskia 
en Ronald 

21-04 19:00 Collegekamer Overleg uitrol planen verbouwing stadhuis Marcel 

21-04 20:00 Raadzaal Cluster Bestuur Marcel, Kees 

08-05 20:00 Bibliotheek Debatavond  

19-05 20:00 Raadzaal Thema-avond (?)  

     

 

 

  

 

http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/13538/voorlichtingsavond-referendum-associatieverdrag-oekraine
http://ijsselstein.vvd.nl/nieuws/13538/voorlichtingsavond-referendum-associatieverdrag-oekraine

