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Dan, waarom we als afdelingen in basis zijn opgericht. Libera-
le politiek in onze eigen woon- en leefomgeving bewerkstelli-
gen. Waar in Utrecht de VVD zelfs niet meer aan het stuur zit, 
auto's uit de stad worden geweerd, windmolens de gemeen-
tegrenzen dreigen te markeren en de grootstedelijke groei-
ambitie langzaam de grond onder de voorzieningen in provin-
cie-steden wegneemt, groeit de liberale politiek in de Lopiker-
waard. Het zou mooi zijn als we de belangen die we er delen 
ook een-duidend kunnen aanpakken. Dat gaat via onze be-
stuurders en politici in de fracties. Wat is de opbrengst? 

 
 

 

 

 

 
 

 

In Lopik was (in)formateur Els de Graaff er in rap tempo uit 
met het nieuwe coalitieakkoord tussen VVD en CDA. 'Waan-
zinnig' noemde Mark Rutte de verkiezingswinst van vier naar 
vijf zetels (op foto met Nick Kramer). Een-derde van de raad. 
Het enthousiasme van de fractie werkte aanstekelijk en leidde 
tot een programma met meer vrijheden voor ondernemers 
ten gunste van de inwoners. Johan van Everdingen is herbe-
noemd als wethouder in Lopik. Hugo van Amerongen is frac-
tievoorzitter.  
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In Montfoort zet de VVD, na enkele jaren oppositie, ‘orde op 
zaken’. Ria Driessen vormde als formateur een coalitie waar-
in VVD met Progressief akkoord en Inwonersbelangen op-
trekt.  Ivo ten Hagen, voormalig VVD-wethouder in Woerden 
is nu wethouder in Montfoort. Frank van Rooijen is fractie-
voorzitter.  

 
In IJsselstein werd de fractie met een-derde uitgebreid naar 
zes zetels. Samen met het lokale LDIJ tekenden zij voor een 
coalitie dat een leeggetrokken begroting moet vlottrekken. 
Lijsttrekker en voormalig fractievoorzitter Anastasia van der 
Lugt en Bernd Broks zijn onze VVD wethouders. Bernd is af-
komstig uit Etten-Leur.  Saskia van Dijk is nu fractievoorzitter.  

 
VVDenD66 in Oudewater won één zetel (nu 4) en onder-
handelt over een coalitie met de Onafhankelijken (3) en 
ChristenUnie-SGP (2). Eerder onderzoek naar een coalitie 
met CDA (6) liep stuk. Maarten Divendal, burgemeester van 
Ronde Venen leidt het proces. 
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Waarde liberalen, 

Op 30 mei jl. heeft de voorjaarsvergadering van Lokaal netwerk VVD Lopikerwaard in Benschop, een nieuw bestuur be-
noemd. Met een warm applaus, bloemen, boeken en woorden van dank voor de scheidend bestuursleden, is afscheid 
genomen van Els, Denise, Mathieu, Ben, Gijs en Marcel. De vele functiewisselingen als gevolg van de bijzonder goed 
verlopen gemeenteraadsverkiezingen, en enkele persoonlijke motieven als verhuizing, ambitie en persoonlijke afweging 
maakten dit nodig.  

Als secretaris is aangetreden, Marc Soeteman uit IJsselstein, penningmeester is Mark Kruiswijk uit Oudewater en voor 
de portefeuille opleiding en talent-management is Robbert Verheul uit Montfoort benoemd. Ikzelf mag de komende 
periode uw netwerkvoorzitter zijn. Ik mag me meteen verheugen op een enthousiast team met ambities. Die ambities 
zijn: ons netwerk zichtbaar maken; verbinden - binnen en buiten ons netwerk - en een groei van tenminste het aantal 
sympathisanten. Een fenomeen dat de VVD heeft geïntroduceerd met de partijvernieuwing. Er is nog één portefeuille 
beschikbaar in het bestuur, en dat is die van communicatie en campagne. We willen graag dat de aangesloten Lopiker-
waardgemeenten evenredig zijn vertegenwoordigd in het bestuur. Het ligt in de verwachting dat we voor deze porte-
feuille daarom een van de leden uit Lopik mogen verwelkomen (toch?). Tijdens de voorjaarsvergadering voelden wij een 
bries van nieuwe energie dat over de politieke teams was neergedaald. Een sterk begin van een nieuwe bestuursperio-
de, zowel in onze fracties als in het bestuur. Het kan niet anders zijn, dan dat dit doorwerkt in de samenleving. Met deze 
nieuwsbrief brengen wij u, voor zover u ons niet al online volgt, ieder seizoen op de hoogte van ontwikkelingen en acti-
viteiten. Geniet van uw vrijheid deze zomer!   

 
Liberale groet, 
Huib Veldhuijsen 
voorzitter Lokaal Netwerk VVD Lopikerwaard 



LOKAAL NETWERK LOPIKERWAARD 

Dit najaar vindt de kandidaatstellingsvergadering plaats voor 
de Waterschap- en Provinciale Statenverkiezingen. Onze be-
langen in de Provinciale Staten worden behartigd door onder 
meer Ron van Reenen uit IJsselstein. Onder meer, want Sta-
tenleden behartigen natuurlijk de belangen van alle gewes-
ten. Statenlid Anita Vlam uit Nieuwegein werd onlangs wet-
houder in Woudenberg, de herschikking maakte dat Ron van 
Reenen vice-fractievoorzitter werd. Inmiddels heeft de fractie 
kennis gemaakt met André van Schie, beoogd lijsttrekker van 
de statenlijst in 2019. De kandidaatstellings-vergadering vindt 
dit najaar plaats. De Ledenvergadering op 31 mei heeft de 
kandidatuur van harte ondersteund.  

Waterschapsverkiezingen 
Helaas hebben we geen kandidaten voor het Waterschap. 
Kees Duijvelaar uit IJsselstein neemt nog met veel passie deel 
aan de waterschapsfractie en het belang van droge voeten in 
de polder verdedigd. Zijn verkiezing in de raad van IJsselstein 
maakte kandidaatstelling voor de tweede termijn in het wa-
terschap onmogelijk.  

Na 27 juni kunnen kandidaten voor PS en WS zich nog via het 
Regiobestuur aanmelden. Het regiobestuur overweegt in de 
vergadering van 12 juli voor te stellen om de termijn, waarin 
het kandidaatstellend bestuur kandidaten kan toevoegen 
naar 1 oktober te zetten.  

Algemene vergadering Utrecht (AV-2A), donderdag 12 juli. 
Vaststellen, groslijsten en lijsttrekkers PS en WS, H.F. Witte-
centrum,  De Bilt. 19.30 uur: Regiomiddennederland.vvd.nl  

Op 26 mei is de nieuwe wet op de bescherming persoons-
gegevens in werking getreden. De AVG. De VVD gaf intern al 
geen ledenlijsten en aan derden prijs, in de nieuwe wet is 
opgenomen dat dit ook niet meer kan. De ledenlijst is alleen 
toegankelijk voor secretaris en penningmeester. Dat staat wat 
haaks op het netwerk dat we beogen te zijn. Netwerken doe 
je immers vooral met een netwerk waarin je elkaar kent. We 
hebben daarom, op LinkedIn, de groep Liberaal Lopikerwaard 
geïntroduceerd. We vertrouwen erop dat behalve leden van 
het Liberaal netwerk VVD Lopikerwaard, ook sympathisanten 
zich bij de groep aansluiten. De Lopikerwaard telde bij de 
Tweede Kamerverkiezingen 2017 ruim 150.000 kiezers. Eerst 
maar eens een promille ervan bereiken. Niet iedereen heeft 
natuurlijk een LinkedIn account. Onze leden ontvangen dan 
ook, ook via de secretaris, onze nieuwsbrief en uitnodigingen. 

Lopikerwaardbestuurders   

Marcel Sijbrandij en Ron van Reenen LinkedIn-groep 

Contact met het bestuur?  Secretaris: Marc Soeteman.  
secretaris@vvdlopikerwaard.nl, 06 16 092 153.   
Of kijk op Lopikerwaard.vvd.nl voor de andere bestuurders.  

Connect op LinkedIn-groep: Liberaal Lopikerwaard.  

Alles naar de stad, of werk dichtbij? Hoe trekken we de ver-
keersstroom vlot? Welke adviezen heb jij voor Provinciale 
Staten? Lokale VVD-politici maken balans op en gaan in ge-
sprek met toekomstige, huidige, maar ook oud-werkgevers, 
en -nemers, in de Lopikerwaard.  

Een goede aansluiting van de N210 op de A2 is cruciaal voor 
doorstroom van verkeer van en naar de Lopikerwaard, rich-
ting Eindhoven of Utrecht. Uitbreidings- en verkeersvraag-
stukken rijden in cirkeltjes achter elkaar. Woensdag 12 sep-
tember organiseert Lokaal Netwerk VVD Lopikerwaard daar-
om een forumdebat met bestuurders, ondernemers en be-
langstellenden over de economie in Utrecht-west.  

De bedrijfskringen in de Lopikerwaard zijn aangesloten bij Het 
Platform Bedrijven Utrecht-west en spreken van daaruit twee 
keer per jaar het college van Gedeputeerde Staten. In de ver-
slagen van deze bijeenkomsten komen termen als ‘lastig’, 
‘gaan we onderzoeken’ of ‘zijn we over in gesprek’ vaak voor 
als het gaat om uitbreiding van bedrijventerreinen of het ver-
sterken van bredere infrastructuur.  

In aanloop naar Provinciale Staten en Waterschapsverkie-
zingen inspireren we de schrijvers van het verkiezingspro-
gramma over de ambities van onze ondernemers en onze 
bereikbaarheid. Deelname staat open voor iedereen. Lid of 
geen lid. We worden gastvrij ontvangen bij, en met een inlei-
ding door, veilinghuis MPO Heritage Auctions Europe, aan de 
Energieweg 7, IJsselstein. Inloop 19.30 uur.  

Aanmelden gewenst:  secrataris@vvdlopikerwaard.nl.  

We presenteerden onze ambities aan de goed bezochte 
voorjaarsvergadering, ingeleid met het wapen van de Lo-
pikerwaard. We zijn immers niet toevallig aan elkaar verklon-
ken. Al in 1328 zochten bestuurders uit de Lopikerwaard el-
kaar op, om gezamenlijk het waterbeleid vorm te geven. Dit 
na de aanleg van de IJsseldam door Floris V (Klaphek), welke 
Utrecht en IJsselstein afsneed van de Lek, met alle overstro-
mingen van dien. Sindsdien werd het wapen door  rechts-
voorgangers van het Waterschap Lopikerwaard gebruikt. Bij 
Koninklijk besluit van 1974 is dit het wapen van het Water-
schap geworden. Maar-liefst 24 bestuursorganen gingen op 
in Waterschap Lopikerwaard. Twee decennia later ging dit 
schap op in bestuursorgaan Stichtse Rijnlanden. De schild-
houders, twee zwanen, vindt men terug in de symboliek van 
het moderne beeldmerk van Stichtse Rijnlanden. Mooi te 
zien dat Lopikerwaard een geschiedenis heeft dat ons bindt 
en we daarmee ook vanuit onze identiteit maatschappelijke 
ambities en liberale waarden delen. 
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