
Succesvolle campagne in Nieuwegein 
We kunnen terugkijken op een succesvolle campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Zowel absoluut als relatief behaalden wij 
stemmenwinst ten opzichte van 4 jaar geleden: van 2279 naar 2398 stemmen 
(+119) en van 9,9% naar 10,1% (+0,2%). We behouden daarmee 3 zetels in 
de gemeenteraad. In dit nummer kijken we terug op de campagne en 
natuurlijk vooruit op de betekenis van de uitslag en de vervolgstappen.  
Binnenkort organiseert het bestuur een Algemene Ledenvergadering. Wellicht 
wordt dat gecombineerd met het resultaat van college-onderhandelingen. 
Nadere informatie ontvangt u nog van het bestuur. 

Veel leesplezier, 
Emiel Holtermann 
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Word lid 
Samen kunnen we 
nog beter werken aan 
een sterker en 
socialer Nederland.              
Sluit je aan 

do 29 maart 
(20u) 
Installatie nieuwe 
raad  

???? 
Algemene leden-
vergadering 
Uitnodiging volgt! 

WERK 
Goede ondersteuning van 

werkzoekenden en 
mensen met lage 

inkomens.

1
WONEN 

Voldoende en betaalbare 
woningen voor iedereen.

2
ZORG 

Passende zorg in de 
buurt voor jong en oud.

3

PVDA NIEUWEGEIN NUMMER 11 - 28 MAART 2018

De Rode Verdieping 
Nieuwsbrief PvdA Nieuwegein 

DUURZAAM 
Een duurzame stad voor 

iedereen.
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https://mijn.pvda.nl/web/aanmelden/lid
https://mijn.pvda.nl/web/aanmelden/lid


UITSLAG EN CAMPAGNE  
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De campagne werd op verschillende terreinen gevoerd: op sociale media (Facebook), in de winkelcentra, 
tijdens het flyeren in de wijken, bij NL Doet, in de Molenkruier en de Verkiezingskrant, tijdens de 
verkiezingsdebatten en in de basisscholen tijdens de onderwijsstaking.  
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VAN DE VOORZITTER 

Beste, waarde leden
 
Afgelopen woensdag 21 maart was het een spannende dag en toen de uitslag 
op 22 maart “heel” vroeg werd voorgelezen door de burgemeester maakt mijn 
hart een sprong. Tegen de stroom in hebben wij als PvdA Nieuwegein meer 
stemmen gekregen. Echter niet meer zetels maar we kunnen volgens mij wel 
concluderen dat we een stevige basis hebben in Nieuwegein.
Velen hebben zich enorm ingespannen voor de campagne maar 2 mannen toch 
wel het meeste en die wil ik enorm complimenteren. Hans en Vincent, dank jullie 
wel.
Natuurlijk ook alle anderen heel erg bedankt, en ook de partijgenoten die veel 
tijd en energie gestoken hebben in de verschillende groepen in aanloop naar de 
verkiezingen zoals de kandidaatstellingscommissie en de leden die het 
partijprogramma hebben geschreven, dank dank dank.
De komende tijd is een spannende. Ik reken erop dat we met zijn allen achter 
Marianne en Hans gaan staan en ze in gedachten steunen bij de verschillende 
gesprekken en laten we hopen dat, ons geluid kunnen laten horen, in een nieuw 
college.
Ik wil jullie als leden vragen om ons te blijven steunen en samen met ons te 
onderzoeken en voorstellen te doen om onze vereniging groter te maken maar 
vooral ook om het leuker en gezelliger en uitdagender te maken.
 

Met rode groet,
 

Johan Steen,
Afdelingsvoorzitter

 



 5

HOE NU VERDER? 
Hieronder de bijdrage van onze lijsttrekker en nieuwe 
fractievoorzitter Hans Adriani tijdens het ‘duidingsdebat’ van 
de verkiezingsuitslag in een speciale bijeenkomst van de 
nieuwe gemeenteraad op maandag 26 maart 2018.  

“Voorzitter, 
Ik wil beginnen met 32 mensen te feliciteren met hun benoeming tot 
raadslid van onze mooie gemeente. 32, niet 33. Want voorzitter, 
iemand die 8 jaar lang vrijwel geen enkel inhoudelijk voorstel voor 
de stad heeft gedaan, iemand die met smaad, laster en 
beschadiging de kiezer misleid om haar raadszetel en inkomen 
veilig te stellen, zo iemand verdient wat mij betreft de titel raadslid 

niet, en al helemaal niet het respect en aanzien dat daar bij hoort. 
Voorzitter, en dan nu naar de positieve duiding van de verkiezingsuitslag. Felicitaties zijn er van de PvdA 
uiteraard voor VVD en GL, die zetels gewonnen hebben. En hoewel ‘lokaal’, tegen de landelijke trend in, 
in Nieuwegein heeft verloren, is het knap dat Lokale Vernieuwing als nieuwe naam zich met 2 zetels een 
plek in de raad heeft weten te bemachtigen.  
En ook de zittende coalitie van VVD, SP, D66, PvdA en GL heeft gewonnen. Van 19 naar 20 zetels. Het 
is de afgelopen 4 jaar goed gegaan met Nieuwegein. En dat is door de kiezer herkend. Ondanks de 
enorme opgave waar we 4 jaar geleden voor stonden, in de nasleep van de crisis, met alle nieuwe taken 
in de zorg, met de onzekerheden op arbeidsmarkt, met de ineens sterk oplopende vluchtelingenstroom, 
en met de grote tekorten op de woningmarkt, staat Nieuwegein er anno 2018 beter voor dan 4 jaar 
geleden. De coalitie heeft daadkrachtig bestuur laten zien, in goede samenwerking met wisselende 
partijen in de gemeenteraad. En, belangrijker nog, steeds vaker in co-creatie met de inwoners en 
bedrijven in onze stad. Dat smaakt naar meer. 
En dat moet ook, want er is werk aan de winkel. In de zorg, maar zeker ook bij werk en inkomen, moet 
de komende jaren nog stevig gestuurd worden om te zorgen dat mensen die ondersteuning nodig 
hebben, het maatwerk krijgen dat ze verdienen. Het groen in de wijken verdient een inhaalslag, en het 
programma Betere Buurten moet verder uitgerold worden. De vernieuwing van de binnenstad gaat een 
nieuwe fase in, en biedt mooie kansen om een stevige impuls te geven aan de breed gedragen wens om 
meer betaalbare woningen. Er liggen een paar forse vraagstukken over veilig fietsen en autogebruik. We 
gaan de omgevingswet invoeren. En om Nieuwegein energie-neutraal in 2040 waar te maken moeten de 
mouwen flink opgestroopt worden.  
Zomaar een greep uit de uitdagingen die voor ons liggen. Dat vraagt de komende jaren opnieuw, net als 
de afgelopen 4 jaar, om een stevig bestuur, gedragen door stabiele fracties. Dat vraagt ook bereidheid 
om steeds de samenwerking met elkaar op te zoeken. Hier in de gemeenteraad, maar meer nog met de 
stad. De lijn die daarin de afgelopen 4 jaar is ontwikkeld móet worden doorgezet en uitgebouwd. Dat 
vraagt wat de PvdA betreft niet direct om een raadsakkoord aan de voorkant, maar wel om een bestuur 
met steeds een open houding naar alle politieke fracties én naar alle kennis, creativiteit en initiatieven 
die in de stad aanwezig zijn. 
De PvdA pleit er dan ook voor dat een verkenner nu bij alle politieke fracties te rade gaat op welke wijze 
we kunnen komen tot een stadsbestuur dat aan die profielschets voldoet, tegen de achtergrond dat recht 
gedaan zou moeten worden aan de winst van de VVD, GroenLinks en de zittende coalitie als geheel. 
Voorzitter, de PvdA heeft campagne gevoerd voor een sociale, gezonde en gelukkige stad. Een stad 
waar het draait om de inwoners. Een stad die we maken met de inwoners. De komende jaren willen we 
ons daarvoor blijven inzetten. En dat begint met een open uitnodiging aan iedereen, in en buiten deze 
raadszaal. Om met ons en elkaar in gesprek te komen en te blijven over hoe we in Nieuwegein samen 
willen wonen, werken en leven. Zo maken we samen Nieuwegein nog mooier.”
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KALLEN INFORMATEUR VOOR 
COLLEGE NIEUWEGEIN 

De Nieuwegeinse gemeenteraad heeft op voordracht van de VVD  
Marianne Kallen-Morren benoemd als informateur voor een nieuw 
gemeentebestuur.  

Kallen is woonachtig in Zeist en een door de wol geverfd lokaal 
bestuurder. Ze was eerder gedeputeerde in Utrecht, wethouder in 
Vianen en Houten en waarnemend burgemeester in onder  meer 
IJsselstein. 

Informateur Kallen krijgt geen vastomlijnde opdracht. Ze moet 
vooral uitzoeken welke thema's de partijen delen en scheiden, wat 
voor type akkoord gewenst is en eventueel inventariseren welke 
combinaties van partijen mogelijk zijn. Kallen kan nog niet zeggen 
wanneer ze voor het eerst verslag uitbrengt van haar bevindingen. 

Open opdracht
Tijdens een duidingsbijeenkomst wisselden de nieuwgekozen raadsleden van  mening over de 
aanpak van een nieuwe coalitie. Voorzichtigheid was troef. Verschillende varianten passeerden de 
revue: een meerderheidscoalitie, een minderheidscoalitie of een zogeheten raadsakkoord. Daarin 
legt de gehele raad plannen en wensen vast die het college vervolgens uit moet voeren. ‘Breed 
draagvlak’ was voor de meeste woordvoerders het adagium. PvdA-voorman Hans Adriani 
bepleitte een open opdracht voor Kallen en wist de meerderheid achter deze aanpak te krijgen.  

Mark Snoeren liet zich niet uit over de door hem beoogde koers van het Nieuwegeins 
stadsbestuur de komende jaren. Wel gaf hij aan dat de dominante positie van de VVD als grootste 
partij met zeven van de 33 zetels tot uitdrukking moet komen in het akkoord en de samenstelling 
van het college. 

Ook Marieke  Schouten van GroenLinks, de tweede grote winnaar bij de verkiezingen, wil graag 
met een wethouder deelnemen aan een nieuw college. De afgelopen vier jaar maakte haar partij 
zonder wethouder deel uit van de coalitie. 

ONZE NIEUWE FRACTIE 

Gemeenteraadsleden: Overige commissieleden:
Hans Adriani       Emiel Holtermann 
Marianne Spalburg      Mitchel Nebbeling 
Vincent van Esch 

Veel dank aan Casper Langerak en Anton Jägers, die als raadslid afscheid namen.
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Wat vinden wij in/van* 
Nieuwegein? 

In deze rubriek geven 
verschillende mensen hun 
mening over zaken en 
ontwikkelingen in en rond 
Nieuwegein. Ook u kunt u opinie 
inzenden. De redactie maakt een 
keuze uit de inzendingen en is vrij 
om stukken in te korten.  

Globalisering en de teloorgang van 
buurtwinkelcentrum Kauwenhof 
Toen ik 30 jaar geleden in de wijk Doorslag kwam 
wonen  was er een buurtsuper (super van Doorn), een 
cadeaushop, een postagentschap, een drankenwinkel, 
een bloemenwinkel, een snackbar, een kapper, een 
apotheek en een gezondheidscentrum. Binnenkort is 
er een Lidl XL. De kapper, de drankenwinkel en de 
cadeaushop zijn al weg. Het gezondheidscentrum en 
de apotheek worden parkeerterrein. De 
bloemenwinkel en de snackbar zullen als laatste 
winkels worden opgeslokt door de multinational Lidl. 
Willen we dat? Een Lidl is mooi, maar een Lidl is geen 
wijkvoorziening. De Lidl is leuk voor inwoners uit heel 
Nieuwegein, en uit IJsselstein, Vianen, Houten, 
kortom de hele regio. Het is geen buurtvoorziening 
(zakken voor plasticafval kan je er niet krijgen, er is 
geen geldautomaat, geen postagentschap) 

Het is gemeentebeleid dat iedere wijk zijn eigen 
wijkvoorziening heeft met een supermarkt en andere 
kleine winkels. Iedere wijk heeft dat ook. Kijk naar 
het Makadocentrum in Wijkersloot, kijk naar Hoog 
Zandveld, Fokkesteeg, enz. Over 7 jaar zal de 
Doorslag alleen nog maar een Lidl XL hebben. De 
politiek maakt zich zorgen. De politiek huivert bij het 
idee dat er nog maar één grote supermarkt is. Het 
aanbod in de wijk verschraalt dan (Gerben van der 
Horst, CDA, februari 2017). Op 5 maart 2018 nam de 
gemeenteraad unaniem een motie aan waarin 
gevraagd wordt te borgen dat de “verbindende kracht 
van winkelcentra” gehandhaafd blijft in de Doorslag. 
Veelzijdige buurtwinkelcentra bieden levendigheid en 
dragen bij aan de leefbaarheid en sociale samenhang 
in de wijken. Het wijkplatform probeert in gesprek te 
komen met de Lidl om te redden wat er nog te 
redden valt. De buurtbewoners maken zich zorgen en 
kwaad (o.a. over de parkeeroverlast en het 
vrachtverkeer). 

Maar het is vergeefse moeite.  Namens Lidl en Ben W 
laat men in een brief op 20 maart 2018 weten dat 
Lidl de winkel wil vergroten en “optimaliseren”. De 
gemeente ziet het als haar taak om breder te kijken. 
Immers, er worden scholen verplaatst, er komt een 
woningbouwlocatie op het terrein van de Zwolsche 
Algemene. Er gaat van alles veranderen, waaronder 
de Lidl. 

Met andere woorden: er komt gewoon een Lidl XL. De 
gemeente kan ook niets meer veranderen. In de neo 
liberale samenleving waarin wij nu leven. Kan de 
overheid geen regels opleggen aan grote 
ondernemingen. Wij hebben bijvoorbeeld de 
omgevingswet die zegt dat alles goed is tenzij er 
goede redenen zijn (juridisch) om het niet goed te 
vinden. Als iemand iets wil dan is het ja, tenzij, en 
niet nee, mits. Het is het gevolg van de neo liberale 
politiek die met Clinton, Blair en onze PvdA minister 
president Kok ook in Nederland is ingevoerd. Niet 
alleen in Nederland, de Europese Unie is ook 
neoliberaal. Het is ook een verzameling van 
neoliberale wetgeving vanuit Brussel. Zeker lokaal, 
hebben we niets meer in te brengen. 

In 2001 publiceerde Noreena Hertz het boek “De 
stille overname”. Noreena Hertz is Brits econoom en 
auteur van verschillende kritische boeken over 
globalisering. Hertz maakte zich zorgen over de 
negatieve effecten van de neoliberale globalisering 
en ageerde daarom voor herstel van de staatsmacht 
die volgens haar teniet is gedaan door de 
economische macht van multinationals. Alle landen 
volgen de nieuwe ideologie: vermindering 
overheidsinvloed, neo liberalisme. De overheid doet 
een stap terug, de markt neemt de macht over. Ook 
op het Kauwenhof in Nieuwegein. 

Jos Caarls 

Colofon 
Redactie:   Emiel Holtermann  
Afdelingsbestuur:  Johan Steen, Gerard Olthuis,   
   Ton Jägers 
Contact:  pvdanieuwegein@gmail.com 
   www.nieuwegein.pvda.nl 
   facebook 
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