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1. Tekst Provincies Gelderland/Utrecht 9-19 
1.2 Veenendaal van Kerkdorp naar Kantelstad, een Historisch Doorbraak. 

Geachte Leden Provinciale Staten Utrecht / Gelderland, 

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, 
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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.


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 
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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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2. Inspreken GemeenteRaad 2e Halfjaar.  
2.1 Het ‘Veense’ sociaal, mentaal en moreel 
‘terrorisme’ Deel 2 
Beste leden van de Gemeenteraad, 

Dè Veenendaler bestaat niet, een gemiddelde inwoner bestaat niet, ja ik durf zelfs de zeggen: dè 
Burger bestaat niet, wellicht, verrassend voor uw raad en college, maar het zijn mensen, van vlees 
en bloed en geen onbekend natuurverschijnsel. Mensen die regelmatig om allerlei uiteenlopende 
redenen van context en omstandigheden wijzigen. Maar zolang uw beleid, strategie en weet ik wat al 
niet meer er op gericht is om vele van die mensen als sluitpost van uw begrotingen te maken zal ik 
elke keer weer terugkomen en U blijven inwrijven dat een samenleving eerst uit mensen bestaat en 
dan uit regels, procedures, artikelen, partijen, gemeenteraden of welke traditionele instellingen dan 
ook. 


Want stel nu dat jullie als volksvertegenwoordigers, geacht te zijn een afspiegeling van de Veense 
bevolking, is dan dè Veenendaler: 

- carrierè tijger Gert-Jan Kats? (SGP) 
Of - het bijzondere museumstuk Tineke Bette? (CU) 
Of - Henk van Soest, die 95% van de hulpbehoevende bevolking niet vertrouwd? 
(CU) 
Of - Ruben Schoeman, de junior Salafisme Specialist (VVD) 
Of - Dick Both, van de club waar het modern feminiene nog moet worden 
uitgevonden? (SGP) 
Of - allemans vriendje Adri Janssen, met 2 ss’en (Pro Veenendaal) 
Of - Harold Schonewille, wiens oud voorzitter aangaf dat de (Veense) democratie 
door en door verrot is. (CDA) 
Of is dat, de oud-wethouder a-socialiteit en nu bijna uitgebluste, Marieke 
Overduin-Biesma (CDA) 
Of Kees Lochtenberg, de heer en meester van het Lochtenberg imperium en nu al 
een naar hem vernoemd Marktplein onder zijn hoede heeft. (lokaal Veenendaal) 
Of - iets beter is zijn zoon, mijn goede vriend uit de het Prodemos kamp, de 
gebedskerk van Mark Rutte. 
Of - de Wetenschapper en wielerfanaat Jaap Pottjewijd, (lokaal Veenendaal) 
Of - de Roy “Honnecker” Dielemans van D33, regeren is halveren is zijn stelling, 
wat elke boer direct al door had. 
Of - Papa Jan Breur, met volop familiebanden in de raad. 
Of - de booswordende Engbert “steggelaar’ Strobosser die de feiten al helemaal 
niet verdraagt 
Of - Boekenwurm en lettervreter Kees Oskam 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Of - Hans van de Braak, de Sjaak uit het PvdA experience theaterstuk: met de 
PvdA naar het schavot.  

Of en nu meer buiten deze zaal: 

Is dat Jaap Pilon de stadsgids, geschiedkundige en ook al oud-wethouder, 
Of Hans van Manen, de 5000 vissen voerder aan de Brouwersgracht, het wordt weer bijbels Of De 
“bende” van het leger des Heils die het Scheepjeshofplein bewoond 
Of Peter Baten, die dag in dag actief is voor zijn ondernemers 
Of Jos Schilte, de Gilbert creatie waarvan we nu weten dat hij zorgvuldig vermeed om naar 

Veenendaal te komen, maar wel voor meer dan 2 ton gemeenschapsgeld een feest mocht houden. 
Hoe zo armoede bestrijding? 


Of is dat Sjoerd Hania, die gewoon zegt waar het op staat, die volop de feiten en ervaring aandraagt, 
die helemaal niet aan het overheidje pesten doet, maar juist ook volop meedoet onder de naam de 
politieke BurgerParticipant. 

In velerlei opzichten bent U, uw raad en college en ambtenarenkorps, op geen enkele wijze een 
afspiegeling van de Veense bevolking, ook al verbeeld U zich dat graag. Noch kwantitatief, 
getalsmatig of van enig behoorlijk kwalitatieve inhoudelijke samenstelling. 

De biotoop van uw gemeentelijke inrichting en samenstelling is totaal verstoord t.o.v. de 
buitenwereld, de leefwereld, ook al slaat u zich zelf keer op keer op de schouders van hoe goed U 
wel niet bent en het doet. Alles verandert, behalve U!! 

Keer op keer probeert U de geschiedenis te herhalen, ja zelfs de hal van het Gemeentehuis wordt als 
een historisch museum ingericht, U bent niet van deze tijd, U bent uit de tijd, het wordt echt de 
hoogste tijd voor iets totaal nieuw. Ik hoef U niet meer te zeggen dat de #meevolutie hard op weg is 
om aan politiek/bestuurlijk Nederland een volledig nieuwe weg in te slaan om met nieuw fris elan te 
bouwen aan een nieuw politiek/bestuurlijke staats- en stadsinrichting. 

2.2  Participatie Quatch 
Leden van de Gemeenteraad, 

Zelden heb ik een grotere borstklopperij gelezen als het visie stuk en het raadsvoorstel op Participatie 
Veenendaal. Geen enkele zelfreflectie, een grote zelfgenoegzaamheid, naïef en passief op vele fronten. 

Ik haal er enkele passage’s uit: 

De wereld om ons heen verandert of de samenleving om ons heen verandert.  
 Klopt, alleen U verandert niet mee. 

En dan een hele nieuwe invalshoek: 

“Gemeenteraadsverkiezingen belangrijkste participatievorm.” 1) 

Hier gaat U al helemaal de fout in. Uw samenstelling is helemaal niet representatief, dat is quatsch. Op basis 
van berekeningen en analyse van de verschillende verkiezingen is een kwart van de stemmen op andere 
politiek partijen helemaal niet vertegenwoordigt en een kwart niet correct vertegenwoordigt. 
CDA, D66, PvdA, GL en SP, zeg maar de hier aanwezige oppositie, zo sterk ondervertegenwoordigd dat ze zijn 
gemarginaliseerd. Ja, oppositie ik kom hier echt voor jullie op. 
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Eigenlijk heeft het college ongeveer eenderde vertegenwoordiging op basis van opkomst en analyse van de 
verschillende stemmomenten. En die eenderde halveert nog een keer op basis van stemgerechtigden of het 
totaal aantal bewoners. 
Uw excuus is uiteraard dat onze democratie nu eenmaal zo in elkaar zit, dat snap ik ook wel maar neemt niet 
weg dat iemand dat een keer hard op zegt en op basis van cijfers en feiten analyseert en er op reflecteert. 

Mijn advies aan de Veense oppositie is dan ook om op basis van die echte vertegenwoordiging en 
representativiteit oppositie te voeren ook al is de wenselijke getalsmatigheid bij besluitvorming afwezig. Een 
echte politieke arena mag van mij geopend worden en het stiekeme achterbakse Veens gepolder, 
tegenwoordig vervangen door dialoogpleinen, is achterhaald en uit de tijd. 

Ik heb U vanmiddag een inleiding gestuurd over het sociale gedeelte van die niet participatie: Het Veense 
sociaal, mentaal en moreel ‘terrorisme’. Het sociale welzijn van de Veense mensen heeft namelijk mijn hart. 
Ook mijn andere bijdrages wil ik nog bij uw raad in herinnering brengen. U heeft de manuscripten ontvangen. 

Een ander groot probleem is natuurlijk de grote afwezigheid van kritische journalistiek en onderzoeksmedia. 
Dat wat nog van de media over is schrijft lekker over wat U op schrijft en klaar is kees. De persen kunnen 
draaien. Afgelopen vrijdag hebben we in de Veenendaalse Krant weer een onzin artikel kunnen lezen. Dat de 
Veense media geen hoor- en wederhoor toepast is schadelijk en schandelijk en spoort en motiveert mij alleen 
maar extra om door te gaan op de weg van de #meevolutie. Ik bedoel natuurlijk het artikel over Roy 
Dielemans, zijn aftreden en natrappen. What a Boy, die Roy! 

Enkele jaren terug vroeg ik, in het kader van de omgevingswet, de totale sloop aan van het gemeentehuis. Ik 
sluit dus af met een nieuw statement: 

Er is alleen nog hoop, na de sloop. 

Dank voor uw aandacht. 
1) Berekening vergelijking verkiezingen mee gezonden, . 

Zetelverdeling Veenendaal op basis van verkiezingen 

GR 2018 TK2017 PS2109 EP2019
VVD 5 7 4 4
ProVeenendaal 4
Lokaal Veenendaal 3
CDA 3 4 3 4
Democraten 66 (D66) 2 4 1 1
GROENLINKS 1 3 2 2
SP (Socialistische 
Partij) 1 3 1 1

Partij van de Arbeid 
(P.v.d.A.) 1 2 2 2

ChristenUnie 8 1 6

11Staatkundig 
Gereformeerde Partij 
(SGP)

4 1 4

DENK 1 1 1 1
Forum voor 
Democratie 5 4

PVV 4 2 1
50PLUS 1 1 1
PVDD 1 1 1
Overige 1
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2.3 Heimelijke Huichelarij


Inspreek tekst Raad 29 oktober 2019 

Geachte leden van de Gemeenteraad,


In hoofdstuk 4 van de begroting staat geschreven dat het gemeentebestuur een open en onbevangen bestuursstijl, een 
betrouwbare samenwerkingspartner met een heldere en eenduidige dienstverlening hanteert. De intentie is om de 
samenleving erbij te betrekken, zeg maar te participeren. De waarheid of werkelijkheidsbeleving is echter precies het 
tegenovergestelde. Hierbij een voorbeeld: 


De afgelopen paar weken zijn er enkele artikel verschenen in de verschillende Veense en landelijk media. Eerst haalde de 
Veense D66 “top”politicus zijn gram via de media en vervolgens doet BM Kats daar nog een lading boven op. Een politicus 
en een Burgemeester die het niet met woorden afkunnen maar hun gram halen en hun vrije gang kunnen gaan via de 
media, en daarmee zijn positie misbruikt is schadelijk en schandelijk. Het is extra schandelijk omdat hij zich bedient met 
leugens en laster. Daarmee schoffeert hij niet alleen mij als persoon maar de totale Veense samenleving met de Veense 
raad als afgevaardigde van die bevolking voorop. Dat mag geen enkele gemeenteraad zich laten gebeuren. Hier is dus 
sprake van heimelijke huichelarij, niet ethisch en niet integer. 

Het gemis aan zelfreflectie bij Burgemeester en College is schrijnend en stuitend.


Ik heb afgelopen vrijdagavond tijdens een interview op Midland FM een oproep gedaan aan de Burgemeester om alsnog in 
gesprek te gaan. Ik doe dezelfde oproep aan de raad, ga eens echt in gesprek en laat U verrassen met de jongste 
ontwikkelingen van democratische vernieuwingen, Open Overheid, Sociaal domein en Fysieke leefomgeving.  


Ik heb de afgelopen maanden op vele van de genoemde thema’s uit deze jaarbegroting ingesproken en de verschillen op 
basis van onderzoek en ervaring gepresenteerd. Enkele thema’s: Sociaal domein, FoodValley, Economische kwateserij en 
nog enkele onderwerpen. Dat die cijfers en visie niet uitkomt en wellicht onwelgevallig is, maakt niet uit. Ik roep U op, en 
met name de oppositie, om de cijfers niet voetstoots aan te nemen maar vooral heel, en ik bedoel heel, heel kritisch te 
beoordelen en te controleren. Met allemaal mooipraterij schieten we niets op en komen we alleen maar verder af te staan 
van een nieuwe ecologische samenleving te staan. 


Hoogste tijd dus voor een diepgaand en onafhankelijke onderzoek, ik heb daar eerder op aangedrongen maar de sence of 
urgency stijgt met de dag.


Ik zie uit naar de uitkomsten, 


Sjoerd C. Hania

29 oktober 2019


Lees ook de gehele correspondentie en brieven die zowel aan uw Raad en aan Dielemans als aan Burgermeester GJ Kats 
zijn verzonden. . 	 


Grand Totaal 33 33 33 33
College 21 9 14 15
%
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3. Correspondentie Burgemeester G-J. Kats 
3.1 BM Kats Oproep tot gesprek

dinsdag 15 oktober 2019 

Gemeente Veenendaal, 
t.a.v. Burgemeester G-J Kats, 
Raadhuisplein 1, 
3901 GA Veenendaal. 

Uw brief 41019 / 21253 met onderwerp: Stopbrief 
Mijn titel: Oproep tot gesprek en/of Democratische Vernieuwingen  

Geachte heer Kats, Beste Gert-Jan,  

Ongetwijfeld heeft U dit jaar ook naar de Troonrede van Koning-Willem Alexander gekeken en geluisterd. Eén van zijn boodschappen was: de 
dienstverlening van de overheid moet structureel beter. Die oproep is om te komen tot een meer inclusieve, toegankelijke en begrijpelijke 
(digitale) overheid. Zo heeft onze Koning enkele jaren terug ook opgeroepen om tot een meer participatieve samenleving te komen. Op dat 
verzoek en oproep ben ik, met vele anderen, op ingegaan. Ik doe dat onder de naam de #Meevolutie.   

In de 1e alinea geeft U aan dat ik t.o.v. de leden van de Gemeenteraad, het college van B&W en de ambtenaren van de Gemeente Veenendaal 
niet nagelaten heb om mij kwetsend en neerbuigend uit te laten. Die kwalificatie  is voor uw rekening, mijn kwalificatie komt meer neer op dat ik 
wellicht onwelgevallige uitlatingen uitspreek, maar altijd gericht op een constructief vervolg. Helaas laat U na om ook te vermelden als ik aan 
leden binnen uw Gemeentehuis wel, als daar aanleiding toe is, de positieve aspecten benoem. Het is correct dat ik zowel correcte/positieve als 
de minder correcte/negatieve consequenties van het doen en laten binnen het Gemeentehuis naar voren breng in woord en geschrift. Geheel in 
het verlengde van de oproep van onze Koning Willem-Alexander. Tevens informeer ik hem daar ook regelmatig per brief over. 

Uw besluit om niet op mijn brieven te reageren laat ik geheel voor uw rekening, neem ik U niet kwalijk, er verandert namelijk niets, het is alleen 
jammer en teleurstellend. Wat ik U wel kwalijk neem is dat U elk verzoek tot een gesprek uit de weg gaat. Dit zal ik tevens toelichten aan de hand 
van de door U genoemde juridische procedure bij het gerechtshof te Arnhem. Ik ben namelijk van mening dat ik op een correcte wijze uitvoering 
geef aan de uitspraak en binnen de grenzen van mijn wettelijke mogelijkheden blijf.  

Toelichting:  

Na de uitspraak is er veel gebeurd, wat ik hieronder kort zal toelichten: 
• Ik richt mijn correspondentie nagenoeg alleen aan de leden van de Gemeenteraad met een kopie aan U en andere betrokkenen. 
• Ik geef herhaaldelijk aan dat het vooral gaat om de uitoefening van de functie. Dat dat  vaak de grens tussen het functionele en persoonlijk 

overlapt zie ik ook wel en hoort bij een weerbare democraat en democratie. 
• Na de uitspraak heb ik een rectificatie brief verzonden over de door mij verkeerd aangehaalde vergelijkingen. Helaas is die waarschijnlijk niet 

gelezen noch begrepen. 
• Ik heb enkele constructieve gesprekken gehad met het OM, de lokale Officier van Justitie en ook met de Politie commandant van Midden-

Nederland. Zijn conclusie was dat er wel degelijk een goed gesprek met mij mogelijk was en dat hij dit ook aan U zou voorstellen. Vraag het 
gerust bij hun na. 

• Dat U aangeeft dat ik dit ook nog via twitter en internetverkeer doe is niet correct. Ik twitter nagenoeg niet meer over de tekortkomingen die ik 
constateer. Vooral binnen het sociale domein komen wij vele tekortkomingen tegen en daar gaat het direct over het welzijn van mensen. 

• Ik maak inmiddels onderscheid tussen bestuurlijke- en politieke functies.  
• Uw aanhaling over een vergelijking met een oud-dictator ( het woord tiran heb ik voor zover ik weet nog nooit gebruikt) gaat helaas erg op. In 

mijn correspondentie over de Partijleider/fractievoorzitter D66 is het helemaal schadelijk en schandelijk. Binnenkort stuur ik U en de 
Gemeenteraad hiervan het totale dossier. Vooral nu de fractievoorzitter heeft gekozen voor een weg naar de rechter en tevens de gelegenheid 
heeft gekregen, zonder hoor en wederhoor, dit via de media te spelen, is eveneens schadelijk en schandelijk.  Het zou juist U als meest 
onafhankelijke en , boven de partijen staande, ambtsdrager sieren om uw verantwoordelijkheid te nemen en ook de andere partij(en), in deze 
er op aan te spreken. Ik ken een collega van U die dit wel doet. Wellicht zou het bij elkaar halen van meerdere partijen tot snellere oplossingen 
leiden 

• De motivatie van mijn kritische opstelling heeft vooral ook te maken met dat ik van mening ben dat alles gebaseerd is op feiten en ervaring. 
Het grote gebrek aan goede lokale (onderzoeks) journalistiek breekt zich natuurlijk ook op.  

In de laatste alinea geeft U dat ik herhaaldelijk verstorend ben bij verschillende bijeenkomsten die ik bezoek. Hierbij laat U achterwege welke 
verstoringen en/of welke bijeenkomsten dit dan zijn. Het zou U sieren omdat te staven met werkelijke voorbeelden. Tevens kan ik U bij deze 
aangeven dat er ook menigeen is die aandraagt dat het juist erg goed is en wel gerespecteerd wordt wat ik doe. Ik ben er namelijk helemaal niet 
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tot trots op dat ik zover moet gaan om ook in Nederland tot een duurzame innoverende en vernieuwende politiek/bestuurlijke toekomst te 
komen.  

Een ander alternatief is nog dat U aangeeft wat wel toelaatbaar is. Wat U dan verstaat onder vrijheid van meningsuiting of wat U verstaat onder 
de vrijheid van woord en geschrift? Kortom wat kunt U dan wel verdragen?  

Samenvattend: Ik geef uitvoering en ben actief na de oproep door de Koning, ik deel zijn analyse,  U kunt daar het rapport van de ombudsman 
ook nog bijvoegen, ik handel binnen mijn wettelijke bevoegdheden en kan dan ook niet ingaan op uw verzoek tot het halt toeroepen en oproep 
om te staken met mijn correspondentie. Ik roep U juist op om uw wettelijke verantwoordelijkheid te nemen om als Burgemeester in gesprek te 
gaan, te luisteren en te onderzoeken om gezamenlijk te komen tot een Behoorlijk Openbaar Bestuur. Meerdere van uw collega’s gaan U al voor 
in deze en wellicht kunt U ook nog wel eens verrast worden door een gesprek. Dus mijn oproep is om niet te stoppen maar om juist te beginnen. 

Met vriendelijke groeten, , 

Sjoerd C. Hania, 
Veenendaal. 

P.S.: Wilt U liever eerst een gesprek met een tussenpersoon/mediator dan kan ik daar voor zorgdragen.  

Kopieën: Gemeenteraad Veenendaal ( +/- 10 dagen na verzending bij het uitblijven  van een reactie) 

3.2 Veens Christelijk Salafisme

woensdag 4 september 2019 

Gemeenteraad Veenendaal, 

t.a.v. Burgemeester G-J Kats, (Voorzitter Raad) 

Raadhuisplein 1, 

3901 GA Veenendaal. 

Ook verzonden: via de bekende emailadressen.   

Onderwerp: Veens Christelijk Salafisme  

Geachte heer Kats, Beste Gert-Jan,  

Op de eerste  beeldvormende vergadering van het nieuwe politieke seizoen 2019-2020 staat als allereerste Polarisatie en Radicalisering 
op de agenda. Bij mijn voorbereidingen had ik het volgende mailtje aan de inleider van de avond verzonden:  

Goedemiddag Danny, 

Ik hoop dat je je realiseert dat er binnen en door de raad die jij toespreekt volop gepolariseerd wordt waardoor er geradicaliseerd 
wordt.Verschillende leden van de verschillende actoren binnen het Gemeentehuis zijn eerder betrokken bij de oorzaak dan bij de 
oplossing van ontstane situaties. 
Het leek mij correct om je hierover voor de bijeenkomst over te informeren dan tijdens. Wil je meer weten dan kan ik daar volop op 
ingaan. Neem gerust contact op 

Het lijkt wel of ik over voorspellende gaves bezit, ook iets bijbels, maar een uiterst boeiende presentatie van de inleidster van de 
Gemeente werd ineens wreed verstoord door de voorzitter “Dictator” Dielemans om in het Huis van de Democratie mij voor de tweede 
keer in korte tijd het woord te ontnemen. En wederom de Burgemeester zit erbij, kijkt ernaar en laat het erbij zitten. De vraag ging nota 
bene over een wel of niet betrouwbare Overheid met in beeld de powerpoint met de 3 sporen van oplossingen door de Overheid: 1. 
Interactie en dialoog, 2 aanspreken en confronteren en 3. verstoren en handhaven.  Ik kan me niet voorstellen dat de 2e “Honnecker” act 
van Dielemans door de rest van de leden van de Gemeenteraad geaccepteerd gaat worden. Het is de hoogste tijd voor Dexit66, No Diel 
in Veenendaal.  

Het is de hopen dat de voortzetting van dit Veens Overheids terrorisme snel gestaakt gaat worden. Raadsleden die mij erop aanspreken 
dat dit echt niet meer kan, maar dat ook zij geen invloed hebben op het wanstaltig gedrag van de instant voorzitter. Je stelde een vraag, 
hoe gaan we om met mensen die zich wat extremer opstellen. Maar de binnenhuis extremist zit vlak achter je. Dit lijken me even 
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voldoende argumenten om passende maatregelen te nemen. De rest van de avond was uiterst boeiend en leerzaam. Ik heb er o.a het 
volgende van opgestoken: 

• Positieve Politieke Polarisatie is prima. Ik noem dat constructief. 

• Radicalisering is niet per definitie verboden. 

• Het begrippenkader van woorden en beelden is zeer ingewikkeld om uit elkaar te houden. Veel begrippen zijn in hun 
oorspronkelijkheid prima te definiëren. 

• Het links en rechts extremisme troeft elkaar af in demonstratief gedrag en ze zoeken elkaar inmiddels ook op om hun eigen stelling te 
kunnen positioneren. 

• Het bestaan van schurende leefstijlen vraagt om moed en lef om dat te herkennen en te erkennen en er op te anticiperen. 

Het werd mij ook heel duidelijk dat er nog een hele grote kloof ligt tussen de beeldvorming van Islam Salafisme en het Christelijk 
Salafisme, maar dat deze vooral voor vele groepen in Veenendaal naadloos op elkaar passen. Dat is dus ook de reden van mijn titel Het 
Veens Christelijk Salafisme. In mijn rede voor de Provinciale Staten, volgende week, zal ik daar nader op ingaan.  

Tenslotte: Ik zal het presidium van D66 te Den Haag informeren over het gedrag van hun lokale fractieleider en partijleider en ook hun 
verzoeken om passende maatregelen te nemen. Zij hadden dat mij al toegezegd maar naar nu blijkt, lijkt het of dat tegen dovemansoren 
is geweest. 

Al met al een op meerdere fronten een succesvolle avond, die veel munitie heeft opgeleverd om tijdens de volgende raadscollege op 10 
september wederom in  te spreken.  

Ik zie jouw/jullie reactie en/of uitnodiging graag tegemoet,  

Met vriendelijke groeten,  

3.3 Koningsspelen 7 september 2019

zaterdag 7 september 2019 

Gemeenteraad Veenendaal, 

t.a.v. Burgemeester G-J Kats, (als RaadsVoorzitter) 

Raadhuisplein 1, 

3901 GA Veenendaal. 

Ook verzonden: via de bekende emailadressen.   

Onderwerp: Koningsspelen 7 september 2019 

Geachte heer Kats, Beste Gert-Jan,  

Na een dag extra ingelast constructief Koning en Koningin spelen in Buren *) , de Betuwe, Riverenland had de Koning nog ruimte in zijn agenda om 
ook op zaterdag 7 september in Veenendaal acte de présence te geven.  

De Dienst Koninklijk Huis had de Burgemeester en alle anderen via de gebruikelijke kanalen tijdig geïnformeerd: 

Het behaagt zijne Majesteit Willem-Alexander U mede te delen dat hij op zaterdag 7 september een ingelast bezoek zal 
brengen aan Veenendaal.
Het voorlopig geplande programma ziet er als volgt uit:
1. Tussen 11 en 12 een bezoek aan de Cultuurfabriek en de Historische Vereniging Oud Veenendaal, ontvangst door Gilbert 
van Schoonebeek
11.30 zal hij een toespraak houden met de Titel: De bedoeling van uw Koning.
2. Tussen 12 en 13 lunch bij een Bewoner in Veenendaal Centrum
3. Route: Vertrek Scheepjeshof, via de Veense Grachtengordel en 13.00uur ontvangst op het Gemeentehuis Raadhuisplein 1
4. Ontvangst op het Politiebureau alwaar hij aangifte zal doen tegen de ondermijning van de Democratie en de Rechtsorde. 
Komt allen en neem uw mede-bewoners mee!!!!!!
Namens de Dienst Koninklijk Huis.

Aanpassingen van de route worden via de bekende sociale media kanalen rondbazuint. 
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Hoe anders kan zo’n dag verlopen en namens DKH laat de Koning het verslag aan U allen doen toekomen. Het ligt in de planning om een bezoek op 
op korte termijn grootst te herhalen, maar dan is ook Hare Majesteit Maxima aanwezig. Agenda technisch zijn er vaak wat aanpassingen. We 
informeren de bevolking echter tijdig   

1. Cultuurfabriek. (11-12) 
 
Bij binnenkomst in de Cultuur fabriek bleek de directie, noch de vervanger,  aanwezig te zijn. Reden deze werkt nooit op zaterdag, Vreemd op de 
drukste dag van de week mag je toch verwachten dat er ook een directielid aanwezig is. De altijd aanwezige kranten lezers waren heel aardig 
maar de stadsgidsen hadden het er maar moeilijk mee dat hun programma even moest worden opgeschreven. Vooral Top stadsgids Jaap was 
behoorlijk van zijn stuk toen hij door de Koning werd geïnterpreteerd. Zijn gezelschap wilde echter wel even naar de Kroonrede ( zie bijlage)  
luisteren. Nadat ik de verkorte versie had, voor het lonkende perspectief gedeelte, ging Jaap weer de Veense paden op mijn zijn gevolg. In het 
museum gedeelte, waar de Koning toch ook wel enigszins thuishoort waren twee rondleidingen waarbij de museumgasten wel heel verrast waren. 
Het galmde erover, maar dat kwam meer dat de akoestiek veel te wensen over laat. In het hart van het Museum zitten de oudste Veenendalers, de 
HVOV, met een groots oud en modern gedigitaliseerd archief. Ineke v. S.en Henny H. werden snel door de aanwezige adjudant geroepen en ze 
verschenen al zuchtend uit het grote archief. Even gebabbeld en gesproken over de uitwisseling van de historische gegevens. Ineke deelde de 
Koning mede dat alle mails worden doorgezonden. Naar wie werd niet helemaal duidelijk.  
Terug in het Publieke gedeelte, zaten daar de altijd intensief breiende Damesclub, die zo mooi de bomen hadden versiert tijdens de laatste 
Koninginnedag in 2012. Wat bleek echter, ze willen nooit meer zoveel breien en toen kreeg de Koning, bijna een rol beroerte, het is een clubje 
van ook republikeinen geworden onder leiding van Hannah. De Koning wilde altijd direct met hun in gesprek gaan maar dat durfden de Ladies 
niet. Nou dat komt later dan wel. 

 

 

2.Rondje rond de 
zaterdag markt.   
( Hieronder wat korte 
impressies) 
 
Op het stadje 
kwamen spontaan 
wat Jonge Mensen op 
de Koning af en werd 
er leuk wat 
gebabbeld. Vooral de 
kleine kinderen 

keken hun ogen uit en 
gaven de Koning wat 
complimentjes. Hoe 

anders was dat niet bij veel oudere jongeren. Zij waren vaak 
sceptisch en gaven nogal wat prikkelende opmerkingen, 
waarvan BurgerKing uiteraard door zijne majesteit ook als een compliment wordt gezien. Uiteraard 
enkele selfies gemaakt waarvan de stralend lachende Louise toch wel in het oog springt, maar die kwam dan ook uit Rhenen. Ik heb haar direct 
benoemd tot Prinses Louise  
 
Gelijk links om de markt op naar De Hema Bisschop en de Koning vroeg hem: “ Waar zijn de 
Konings tompoezen? Waarop de aartsbisschop antwoord: Ik weet toch niet wie U bent? Dan moet U 
zich eerst voorstellen, waarna de koning antwoord: Dat is vreemd de Koning die zich moet voorstellen, 

dat kun je je toch niet voorstellen? Even verder kwam de stoet de marktkooplui 
verzorgende  koffie dames tegen en zei de ene dame: Ik ken die jurk, die is van 
ons. Een Moslima die de Koning uiteraard geen hand kon geven , maar dat blijft 
zelfs voor de door en door geoefende Koning altijd wennen. Naar verluid heeft 
de Koning ook gelezen dat jij, Gert-Jan,  mensen ook wel eens geen hand geeft. 
Dus zo vreemd is dat dus nog niet in Veenendaal. In gesprek met een Belgische 
onderdaan die aangaf, dat de Koning in Nederland nog wel te pruimen is maar 
dat je in België de Koning nog niet je laatste centime toevertrouwd. Een paar 
keer werd de Koning ook verward met Sinterklaas maar dat kwam, gaf een heel 
beduusde mevrouw eerlijk toe dat ze net pepernoten had gekocht en gegeten. 
Dat kan deze Koning echter prima door de Koninklijke vingers kijken. Bij het 
standje van de Jehova getuigen vroeg de Koning bescheiden: U doet de Koning 
der Joden, waarop de vrome lieden antwoorden: Wij doen helemaal niets. 
Waarop de koning reageerde: Dat zal ik dan maar ter kennisgeving aannemen. 
Er was ook een politiek momentje met dhr Wim Aalbers, de keizer van D66 
Veenendaal zoals wij later begrepen die bijna naar de Koning snauwde: Ik heb 
moet helemaal niets hebben van jouw spelletjes. En hij liep ziedend verder. De 

Koning vroeg ze zich op dat moment af of het wel goed gaat met de politiek in Veenendaal. Langzaam ging het 
gezelschap verder naar de Scheepjeshof om ook nog even met de “Leger des Heils bende’ in gesprek ging. De 
Koning en alles in Den Haag kreeg er even helemaal van langs: Opdoeken die misdadige laaienlichters, allemaal 
zo onbetrouwbaar. Ze vreten zich rond en het volk heeft nauwelijks te eten. Nu weer met die meid van de NLPost 
of de KPN, gaat weer over tonnen. Wilders moeten we hebben, die zegt tenminste waar het op staat. De Koning 

liet het over zich heenkomen en beloofde dat als hij de volgende keer terugkomt hij een biertje meeneemt, waarop de ene man zei: dan krijgen 
wij ook nog de politie op ons dak en een boete. Ik denk niet dat de politie gaat bekeuren als ik een Koningspilsje inschenk. Al lachend namen ze 
afscheid van elkaar.  

 
3. Bezoek Gemeentehuis ( 13-14) 
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Diep geschokt moest de 
Koning constateren dat er 
geen rekening was gehouden 
met zijn komst. Zo’n enorme 
vernedering heeft hij nog 
nooit meegemaakt. Via de 
Commissaris van de Koning 
Hans Oosters zult U hier nog 
wel meer van horen Dit kan 
echt niet! 

 

3.Bezoek Politiebureau (14-15) 
 
   

Gelukkig hadden ze in het 
politiebureau wel rekening 
gehouden met de komst van de 
Koning. Hij werd daar hartelijk 
ontvangen door Els-Anita met 
een kopje troost. Later meer 
over het bezoek en de inhoud 

van de gevoerde gesprekken. 

De #meepolitie is succesvol 
aangesloten bij de 
#meevolutie 

 

 

 

Op de terugweg nog een 
korte break bij City Hotel 
Koningsvlinder.  

Al met al een zeer geslaagde 
dag, die door jou afwezigheid snel herhaalt zal worden.  Waarschijnlijk komt 

Hare Majesteit Koningin Maxima dan ook mee. Vanuit DKH zullen wij ons best daarvoor doen. Maar agenda technisch valt het niet mee om de 
neuzen dezelfde kant op te krijgen.  

Namens de lokale DKH te Den Haag: 

Sjoerd C. Hania, 

Veenendaal. 

Kroonrede*):    De Bedoeling van de Koning 
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Beste Rivierlanders, leden van diverse Gemeenteraden , College’s, Provinciale Staten, deskundigen en veranderaars, bewoners voor mij 
natuurlijk allemaal gelijkwaardige WaardenVolle Landgenoten, 

Nadat wij in het voorjaar uw Rivierenland bezochten en wij weer terugkwamen in Den Haag sprak ik de volgende maandag met mijn en 
jullie  Minister-President Mark Rutte en vertelde hem over onze ervaringen in deze Rivierenstreek. Ik vroeg hem of hij het goed vond dat 
ik, samen met mijn vrouw, eens een participatie trainingsmiddag konden meemaken. Hij aarzelde eerst maar gaf snel toe, Mark zegt wel 
vaker iets toe, dat het akkoord was. Ik zei bespreek het ook met jouw kabinet. Uiteindelijk kwam er een positieve kabinetsbeslissing. Ik 
vroeg ook nog wil je de tekst van onze toespraken eerst nog inzien, dit vanwege verantwoordelijkheid, maar dat was niet nodig. Ik kan 
dus eindelijk eens Vrij spreken en daar werden Maxima en ik direct al Blij van.   

Ik wil in deze korte openingsrede zo bijzonder graag eens de bedoeling toelichten van de “kreet” Burgerparticipatie. Wij hadden, toen in 
2013, direct al aan het kabinet voorgesteld of het niet verstandiger zou zijn om dit woord te koppelen aan Overheidsparticipatie maar dat 
bleek niet zo’n goed idee te zijn. In de loop van de tijd gingen wij ons meer en meer zorgen maken over dat er veel onduidelijkheid 
kwam tussen de, door mij met enige tegenzin, getekende participatiewet en het begrip Burgerparticipatie. De Nederlandse taal blinkt nu 
eenmaal niet uit in een eensluidend begrippenkader. Verkeerde beeldvorming is snel gevormd.  

Waar wij ons ook wel enige zorgen over maken is over polarisatie en radicalisering. Niet alleen binnen de Islam maar ook binnen het 
Christendom en eigenlijk alle grote religies. Wij zijn juist voorstanders van positieve en constructieve politieke polarisatie en ook 
radicalisering is niet per definitie verboden. Laat het politieke debat maar plaatsvinden en pas als er escalatie of geweld dreigt ga dan 
over op onze drie tips: 1. Interactie & dialoog, 2. Aanspreken & confronteren, zodat tip 3 voorkomen kan worden: Verstoren en 
handhaven. Ik heb begrepen dat U vanmiddag over onze tip 1 op velerlei wijze in gesprek gaat. Onze wens is dat ook actief luisteren 
naar elkaar binnen alle sessies plaatsvindt. Als extraatje introduceren wij een nieuwe app. THiNk, de Participatie Versneller. 

Een bijzondere uitdaging is natuurlijk ook altijd weer de rol van de commercie, wij worden uiteraard op de hoogte gehouden van de 
vriendjespolitiek, de stromannetjes, de overheersende boerencultuur, de wens voor behoud van de status quo, de ODR, de WOZ jacht 
met de inzet van drones. De ambtelijke samenwerkingsfusie levert inmiddels ook zijn vruchten af. Deze vruchtbare streek is kortom 
volop in beweging, een movement. Ik heb nog even in ons brieven register gekeken en kwam een opmerking van een bewoner tegen met 
het voornemen om de meest groene gemeente en regio van NL te worden, te verduurzamen en dat deze ambitie vol verve worden 
gelanceerd. Maar dat de feedback van de inspraak van Burgers niet of onvoldoende is georganiseerd.   

De bedoeling van uw koning en koningin is een integrale samenwerking dat vooral van laag tot hoog een nieuw elan krijgt met lonkende 
en aantrekkelijke perspectieven met creatie, hoop en liefde voor iedereen. 

De bedoeling is dat we vooruitgaan naar de oorspronkelijkheid, zoals het ooit bedoeld is: Religie en spiritualiteit om vrij te zijn, een 
economie om sociaal te kunnen zijn en een rechtstaat voor als we er niet helemaal uit komen. Rivierlanders, Daar sta ik voor, daar ga ik 
voor.  

En dan nu mijn liefhebbende echtgenoot Koningin Maxima, met een meer internationaal perspectief  en fantastische voorbeelden.  

Voor ons is het eerst ThiNK Global, Act Local.  
  
Uw Koning en Graaf Willem van Buren 
September 2019 

Deze tekst is uitgesproken op Koningsdag 6 september 2019. Daarbij heeft de Koning een spoedwet 
ondertekent, ook Burgermeester Jan de Boer van Buren heeft de wet in het bijzijn van Rivierburgers en 
Koningin M-E van Buren, ondertekent. In de laatste zin staat plechtig verklaard dat Wij het land ingaan. De 
concept wet is door de Koning meegenomen naar Den Haag om deze te verspreiden en te voorzien van een 
memorie van toelichting.  

NB: Elke vergelijking dat de #meevolutionair en de  # meepolitiebeambte  op twee druppels water op de Koning lijken is gezichtsbedrog. Het is dan ook niet de bedoeling dat 

dit tot  een verkeerde beeldvorming gaat leiden. 
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