
Veenendaal van Kerkdorp naar Kantelstad, een Historisch Doorbraak. 

Geachte Leden Provinciale Staten Utrecht, 

Hartelijk dank dat U mij de gelegenheid geeft om uw Raad toe te spreken. Ik spreek als een actieve, 
volledig onafhankelijk, politicus, gestart na het verzoek van de Koning der Nederlanden voor 
nieuwe professionele BurgerParticipatie(BP). Ik ben, met vele andere BP’ers, actief betrokken 
geweest bij het ontwerp van de nieuwe wet Open Overheid en Omgevingswet. In de loop van het 
komende Politieke jaar zal ik U daar successievelijk verder over informeren. Tijdens deze 
introductie start ik met U eerst wat de vertellen over mijn herkomst. Ik kom uit Veenendaal, woon 
en werk daar 40 jaar, gelukkig getrouwd en 2 kinderen met 4 kleinkinderen. Deze laatste zijn een 
belangrijke inspiratiebron. Als professionele vakman ben ik een veranderkundige. Maar nu eerst iets 
over Veenendaal. 

Er was eens, heel lang geleden, op de grens van de Provincies Utrecht en Gelderland een 
middelgroot traditioneel dorp, vaak Stad genoemd, Veenendaal. In die Hollandse Rijn Vallei 
maakten oude partij bejaarden nog de dienst uit in een vernietigende barbaars cultureel stelsel. Dit 
turfdorp, ruim 400 jaar geleden gesticht, zegt men, door een Belg Gilbert van Schoonenbeek, een 
man waarvoor men dit jaar volop feest viert. Inmiddels weet men dat Gilbert nooit in Veenendaal is 
geweest maar allerlei sprookjes, misschien wel leugens, gaan er goed in,  onder de zeer traditionele 
bevolking. Dit zal een belangrijke rode draad zijn in deze en toekomstige speeches. 

In het begin van 2019 komt er een door de CvdK Hans Oosters aangestelde nieuwe Burgemeester 
Gert-Jan Kats. De nieuwe eerste ambtsdrager, die nauwelijks, voldoet aan de opgestelde 
profielschets, blijkt snel ingeburgerd maar blundert regelmatig op allerlei terreinen en domeinen. In 
de bijlage met de titel: Veenendaal Inside, kunt U daar van alles over lezen. 

De Wethouders en Gemeenteraad bestaat hoofdzakelijke uit ‘rechts extremisme’ van daaruit 
gesplinterde kleine lokale partijtjes. De traditionele, meer sociaal ingestelde, partijen zijn sterk 
geminimaliseerd. Er is dus, met een ouderwetse term, sprake van een (te) sterk rechts blok.  Ook dit 
zal een belangrijke rode draad zijn in deze en toekomstige speeches. 

Politieke insprekers is men wars van, deze worden vaak als ongenode gasten en indringers gezien, 
een enkeling moet ook zo snel mogelijk op morele wijze monddood gemaakt worden. Wat dat 
betreft is er een grote vergelijking met de Saoedisch Arabische cultuur, alleen de definitieve moord 
ontbreekt nog.  Maar ze zijn schatrijk, traditionele gelovig, zonder vrouwen, cultuur bepalend en 
gesloten voor buitenstaanders.  Het Pro Deo principe was vervangen voor alles Pro Pecunia, hun 
GOD bestond, toen en nu, voor Geld Omzet en Dividend, Niet meer van deze moderne tijd.  

U kent Veenendaal vooral van de Rondweg West, de Bijbelbelt Highway, het geldverslindende en 
stikstof spuwende prestigeobject, de aansluiting tussen de A30 en de A15, beide in de provincie 
Gelderland. Overigens de ligging van Veenendaal op de grens tussen Utrecht en Gelderland met een 
mentaliteit die dus eigenlijk niet verandert is met de twisten tussen de Hertog van Gelre en de 
Bisschop van Utrecht, die grensconflicten bestaan nog steeds, bijvoorbeeld met het prachtige 
natuurproject de Hooilanden. Wederom zal dit, milieu en ecologie, een belangrijke rode draad zijn 
in deze en toekomstige speeches. 
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Ik zal U nu nog niet vermoeien met de economische leugenstatistieken over winkelleegstand, en 
bedrijventerreinen, maar kort gezegd komt dat neer op dat Veenendaal een winkelcentrum en 
industrieterrein teveel heeft. Ruimte genoeg voor sociale woningbouw, overigens over het Sociaal 
Domein heeft U maar weinig te zeggen heb ik het vermoeden. De rage in Veenendaal is vooral 
volop medewerking verlenen aan het actief bouwen en in stand houden van leegstand.  

Maar gelukkig waren daar de Rijnlandse Meevolutionaire, die de schelmen streken, de leugens, de 
corrumperende macht duidelijk op tijd in het vizier hadden en mooi op tijd met volop integrale 
nieuwe toekomstperspectieven kwamen. Indien daar interesse voor is geef ik U graag eens een 
rondleiding zodat U met een andere, dan de gebruikelijke, blik, een view,  naar ons dorp kunt kijken 
en het belang van uw thema Democratische Vernieuwing kunt behandelen en bespreken, zodat we 
met een grote urgentie, samen, nieuwe lonkende perspectieven aan onze samenleving kunnen 
aanbieden. De geschiedenis herhaalt zich nooit, hooguit enkele aspecten, Dat is de rode draad van 
mijn verhaal in deze en toekomstige speeches. Op naar 2100 maar eerst 2020, stap voor stap  en jaar 
voor jaar.  

Deo Volente / Insj’allah,  uw raadsheer en #meevolutionair Sjoerd C. Hania. 

(Reeds in de Middeleeuwen functioneerde mijn voorvaders als raadsheer in de toen nog genoemde 
grietenij, nu dus een stad of gemeente, zoals ons mooie Veenendaal. En zoals een aantal van uw 
weet, zet ik die familie traditie graag voort)
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