
‘En dat is ook precies wat wij na de gemeenteraadsverkiezingen van maart zijn blijven doen.’ aldus Ronald van der Weerd, fractievoorzitter van ProVeenendaal. 

‘Vanzelfsprekend wensen wij alle Veenendalers een mooi, gezond, sportief en inclusief 2023 toe. Iedereen is gelijkwaardig en iedereen doet mee. Onze 

raadsleden vertegenwoordigen alle inwoners in onze mooie gemeente. Dat hebben wij altijd gedaan en dat zullen we altijd gewoon blijven doen.  

Wij zijn vorig jaar verkozen tot grootste partij. Dat geeft ons de mogelijkheid om met nóg meer energie en passie de belangen van onze inwoners te behartigen, 

ook in roerige tijden. Wij vertellen graag wat onze raadsleden de afgelopen periode onder andere hebben gedaan.

ProVeenendaal #gewoondoen!

NELLEKE ROELOFSEN

Na het succes van de aangeklede 
Spitsbergenweg-tunnel heb ik in 
november 2022 het voorstel “Meer 
tunnels met Street Art” ingediend. 
Tijdens de behandeling van de
begroting voor 2023 stemde een 
grote meerderheid van de gemeente-
raad hier voor. Hierdoor krijgen nóg 
3 tunnels een vrolijke make-over. 
Welke tunnels dat zijn? Dat gaan 
we tegen de zomer van 2023 zien. 
Inwoners van Veenendaal konden 
daar over meebeslissen. 

RONALD VAN DER WEERD

Wat er in je verkiezingsprogramma 
staat, moet je waarmaken: De wijk-
managers krijgen meer zeggenschap 
over een eigen budget voor de wijk. 
Zo kunnen ze sneller zaken voor de 
wijkbewoners realiseren. In oktober 
2022 heb ik aandacht gevraagd voor 
de energielasten voor ondernemers 
en sportverenigingen.  In 2023 zullen 
we daar aandacht voor blijven vragen. 
Daarnaast zullen wij scherp blijven 
op alle besluitvorming rondom grote 
windmolens.

IRIS VAN DE LAAR

2022 is voor mij een bijzonder jaar
geweest: Het jaar waarin ik raadslid ben
geworden. Eén van de ProVeenendaal 
speerpunten is meer betaalbare 
woningen voor starters en jongeren. 
Ik heb hiervoor een amendement inge-
diend en dit voorstel is aangenomen. 
Het doel is om naast sociale- en betaal-
bare woningen ook goedkope woningen 
te bouwen. Dit zijn koopwoningen van 
maximaal €200.000 of huurwoningen 
van maximaal €650. Zo hebben starters 
en jongeren in Veenendaal meer kans 
op de woningmarkt.

TEUS NIEBOER

De werkbezoeken die we als Pro-
Veenendaal afleggen leveren input 
op waar ik mee aan de slag kan. 
Op bezoek bij winkelcentra, bedrijven, 
organisaties en sport om zo meer 
kennis te vergaren. Wat gaat goed, 
wat moet beter. Weten wat er speelt 
als er zaken op de raadsagenda komen. 
Het werkbezoek aan de Ellekoot leverde 
vragen aan het college op over glasvezel 
en afvalbakken. Ook de zorgen van 
inwoners over verduurzamen van hun 
huurwoning heb ik vertaald in vragen 
aan Veenvesters via het college. 
Blijvend informatie ophalen uit de 
samenleving, daar ga ik voor!

JAN KRUGER

De veiligheid van en rond Veenendaal 
staat voor mij voorop.  De voor-
bereidingen rondom het nieuwe 
‘Integraal Veiligheidsplan’ zijn in volle 
gang. In de loop van 2023 zal dit voor 
de komende jaren worden vastgesteld. 
Blijvend gaan we in gesprek met de 
burgemeester over de inzet van BOA’s. 
Ook de ontwikkeling van de nieuwe 
brandweerkazerne blijf ik nauwlettend 
volgen. Daarnaast heb ik onlangs 
een voorstel mede-ingediend om 
straatintimidatie aan te pakken. 
Onze gemeente moet voor iedereen 
een plek zijn waar je veilig kunt wonen, 
werken en uitgaan.

SHARON VAN MANEN

Ik kon als nieuw raadslid direct volle bak 
aan de slag met de schoolhuisvesting in
Veenendaal-Oost  Ik heb meerdere goe-
de gesprekken gevoerd met ouders en
vertegenwoordigers van de scholen. 
Ook in de gemeenteraad heb ik opge-
roepen om het vooral met elkaar op te 
lossen in het belang van alle kinderen. 
De komende maanden zal de knoop 
worden doorgehakt. Ook het thema 
dierenwelzijn heeft mijn aandacht. 
Het college heeft mijn voorstel overge-
nomen om een zogenaamd stakeholders 
overleg te organiseren. Organisaties 
betrokken bij dierenwelzijn krijgen zo 
ook een rol bij het maken van beleid.  

DARIO CASTIGLIONE

Een verschil kunnen maken voor 
Veenendalers; dat is mijn ambitie. 
Lastig? Zeker wel! Mede door mijn inzet 
is de regeling ‘Meerkosten chronisch 
zieken’ per 1 januari vervroegd inge-
voerd en ook verhoogd. 
Kwetsbare chronisch zieken worden 
extra financieel gecompenseerd. 
Daarnaast heb ik gepleit voor een
zogenaamd ‘Integraal Sociaal Huis-
vestingsplan’. Een plan waarbij de
gemeente aangeeft of en hoe wij maat-
schappelijke- en sociale organisaties 
duurzaam van huisvesting voorzien. 
Dit geeft rust en helderheid aan alle 
betrokken.

Vragen? 

Meedoen? 

Iets anders? 

Kijk op:  

www.pro-veenendaal.nl

#gewoondoen

Ook in 2023 
gaan wij weer vol 
voor Veenendaal.


