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Maandag 28 oktober, Politiek Café in de 
Veldpoort, Wijk bij Duurstede. 

 
Aanvang 20.00 uur. 

We praten met elkaar over ons verkiezingsprogramma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2014. 

Een groep van 7 leden heeft een voorzet gedaan en wil het 
samen met u als leden en daarna met meerdere Wijkenaren  
verder ontwikkelen:  

• Hoe blijft  de PvdA in de gemeente het verschil maken? 
• Wat is voor jou belangrijk om te behouden, om om te 

buigen, om hoog te houden? 

Ook het campagneteam is volop in voorbereiding en zal u  

bijpraten over de plannen  

Geen formele vergadersfeer, maar een mooie gelegenheid om 
met elkaar in gesprek te gaan om ook Wijk bij Duurstede in de 
toekomst sterker en socialer te maken. 

Deelname van leden aan de Wijkse Pvda 
Op een heel aantal fronten zijn leden op dit moment actief 
bezig met de Wijkse  PvdA. 

• De kiescommissie bestaande uit drie leden voert op dit 
moment gesprekken met de kandidaten voor de 
gemeenteraad. 

• Een viertal leden is samen met de huidige fractie en 
steunfractie bezig met het concept voor het 
verkiezingsprogramma. 

• Drie leden zijn actief met de voorbereidingen van de 
campagnes voor gemeenteraad- en Europese 
verkiezingen in het voorjaar van 2014. 

• Drie leden zijn lid van de fractie of steunfractie en een 
lid is regelmatig voorzitter van commissievergaderingen 
van de raad. 

Daarmee zijn er al aardig wat leden van de 63  actief!! 

Toch doen we hier een dringende oproep voor nieuwe 
bestuursleden 

Door het terugtreden van Jeanine Leuven en de langdurige 
afwezigheid van Joke Kok is het bestuur onderbezet. (1 lid!!) 

De noodzakelijke dingen worden wel gedaan, maar er kan 
meer en bestuur en fractie dreigen op deze manier ineen te 
weven en dat is geen optimale situatie. 

Wie eens wil horen wat een bestuursverantwoordelijkheid 
inhoudt en hoeveel tijd gevraagd wordt, kan contact opnemen 
met Mieke Wijnker 0644076850 of mpvdbroeck@gmail.com 
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Campagnekas voor de verkiezingen van 2014. 
Het campagneteam is volop in voorbereiding om de 
verkiezingen succesvol te laten verlopen en uiteindelijk de 
PvdA sterk te maken in de gemeenteraad. 

Een paar weken geleden ontvingen alle leden een uitnodiging 
om bij te dragen aan de campagnekas, want zonder financiële 
middelen voor activiteiten lukt dat niet zo. 

Van een aantal heeft de penningmeester een bijdrage mogen 
ontvangen. Dank daarvoor! Ook de landelijke PvdA heeft extra 
middelen in de kas gestort. Dit alles is echter nog niet 
voldoende om de plannen uit te voeren. 

Elke bijdrage is welkom op banknr: 0004450746 ING PVDA 
afdeling Wijk bij Duurstede. 

Een gespreide storting vanaf nu tot aan de verkiezingen in 
maart kan natuurlijk ook.  

Tijdens de avond van het politiek café op 28 oktober hoort u 
verder over onze acties. 

PvdA wijst college op arrest precariorechten, gat 
in de begroting?	  
In de begroting van de gemeente is een bedrag van 100.000 
euro oplopend tot 250.000 euro aan precariorechten 
opgenomen. Het gaat hier om het heffen van belastingen aan 
leidingeigenaren voor leidingen die onder de wijkse bodem 

liggen. Een lucratieve manier om de gemeentebegroting van 
extra middelen te voorzien, maar gaat dit lukken?	  

 

Actie van PvdA Wijk bij Duurstede: 

Op 11 oktober wees de Hoge Raad in hoger beroep de 
Gemeente Baarn op het feit dat het niet mogelijk was om 
gebruik te maken van het recht om deze belasting op te 
leggen. Belangrijk is wel dat hier waarschijnlijk contracten 
onder lagen, die hieraan bijdragen. Gezien de grote financiele 
risico's die ook voor de gemeente Wijk bij Duurstede kunnen 
voortkomen, heeft de PvdA aan het college gevraagd te 
onderzoeken, in hoeverre dit arrest ook voor de gemeente 
financiele consequenties zou kunnen hebben. Als dat het 
geval is, zullen andere dekkingen moeten worden gevonden, 
om de begroting sluitend te krijgen. 	  

	  

Beheer openbare ruimte selectief?	  
In de afgelopen jaren is het onderwerp beheer openbare 
ruimte diverse malen aan de orde geweest. Belangrijk 
uitgangspunt is dat het beheer zo goedkoop mogelijk moet. 
Gevolg is onder andere dat groen minder wordt onderhouden, 
dat groenstroken aan inwoners worden verkocht en dat ook 
het wegennet op een minimaal niveau wordt onderhouden.  

Actie van PvdA Wijk bij Duurstede: 

De PvdA is bezorgd over de feitelijke uitvoering van deze 
afspraken: volgens fractievoorzitter Baas worden op dit 
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moment wegen onderhouden, waarvan de huidige staat nog 
acceptabel was, wordt groen onderhouden terwijl het wordt 
verkocht en verdwijnt groen op plaatsen waar dat de kwaliteit 
van de omgeving structureel schaadt/verslechtert. De PvdA 
heeft daarom de wethouder gevraagd opheldering te geven 
over het grotere plan achter deze nu selectief ogende acties. 

 

(Bekijk ook onze website met daarin diverse links naar actuele 
onderwerpen en onze facebookpagina’s) 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Agenda komende periode 
	  

	  

 

• 28 oktober: politiek café, eerste ronde bespreking 
concept verkiezingsprogramma met leden en 
belangstellenden.20.00 uur, café de 
Veldpoort  Wijk bij Duurstede 

• 29 oktober: raadsvergadering 
• 2 november: Afrikadag (zie de publicatie onder 

'nieuws' op de website) 
• 9 december: A(lgemene)L(eden)V(ergadering) 

over vaststellen van het verkiezingsprogramma 
en de kieslijst. 
 

19 maart 2014 gemeenteraadsverkiezingen 


