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mag dan wel het uithangbord van Promo-
tie Veenendaal zijn, maar de intensieve 
samenwerking deed hem altijd goed. ,,Ik kan 
wel leuke dingen verzinnen, alleen moet ik 
zorgen dat anderen daar ook enthousiast 
van worden. Het maakt niet uit met wie ik 
samenwerkte, allen hadden we één geza-
menlijk doel. Veenendaal op de kaart zetten. 
Volgens mij zijn we daar best in geslaagd.”
Dit gebeurde met enkele ludieke acties, zoals 
het WK Spruitjes Koken en de inzet van 
opa’s en oma’s als Veenendaalse verkopers. 
Maar ook de samenwerking rond Koningin-
nedag 2012 kan hierbij niet vergeten worden. 
,,Daarnaast natuurlijk de samenwerking met 
ondernemers. Daar hebben we verschillende 
prijzen mee gewonnen, zoals de Citymar-
keting Innovatie Award en de Nationale 
Citymarketing Trofee.”
Bij al zijn plannen, hield Tameling één ding 
voor ogen. ,,We kunnen wel van alles willen 
en roepen, maar je moet het ook daadwer-
kelijk waarmaken.” Als voorbeeld geeft de 
goedlachse Tameling aan dat Veenendaal 
gezien wil worden als ICT-stad. ,,Straks 
ligt er in heel Veenendaal glasvezel. Dat is 
redelijk uniek voor een stad en wij flikken 
het. Wij hebben over schuttingen gekeken 
en zijn schouder aan schouder de projecten 
aangegaan. Dat is de kracht van Veenendaal; 
het samenwerken.”
Maar bij dat samenwerken, was Tameling 
wel vaak de persoon die naar buiten trad. 
Zijn gezicht was te zien en zijn enthousiasme 
kon je nauwelijks voorbij lopen. Men mocht 
hem of niet, maar Tameling zorgde er altijd 
voor dat hij aanwezig was: ,,Een bewuste 
keuze”, bekent hij. ,,Je kunt dingen alleen re-
aliseren als je jezelf durft te laten zien. Dan 
val je op en als je opvalt, krijg je aandacht. 

Negatief of positief. Daar heb ik best aan 
moeten wennen, maar ik ben tevreden hoe 
alles gegaan is.”
Waar in het begin nog wel eens lacherig 
werd gedaan, groeide de 42-jarige uit tot 
een bekende Veenendaler. Een man met 
een enorme drive om Veenendaal aan de 
buitenwereld te laten zien en te zorgen voor 
een nog beter klimaat. Toch komt aan al het 
moois een eind en dus ook voor Roeland 
Tameling, die gaat werken bij RBT KAN als 
citymarketeer in de provincie Gelderland 
en manager wordt van Conventionbureau 
Gelderland. ,,Daarnaast zal ik als lid van 
het managementteam meewerken aan de 
verdere groei van de organisatie. In Veen-
endaal was ik nog niet klaar, maar ik kon 
deze uitdaging niet laten liggen. De mensen 
om mij heen verklaarden mij zelfs voor gek 
als ik dit aanbod zou afslaan. Het was geen 
eenvoudige beslissing om Veenendaal achter 
mij te laten, alleen is het wel tijd voor iets 
nieuws.”

Zo noemt Tameling het goed voor zijn eigen 
ontwikkeling, maar ook dat van de stad. 
,,Een nieuwe frisse wind kan nooit kwaad. Er 
moet dus ook geen Tameling 2.0 komen. Ik 
ben er van overtuigd dat die persoon met net 
zoveel liefde en plezier gaat werken, zoals ik 
al die jaren heb kunnen doen.”
Toch valt afscheid nemen hem zwaar en wil 
hij nog een eindsprint trekken. ,,Er liggen 
zelfs al plannen voor 2016 en enkele andere 
projecten lopen nog. Deze functie heb ik nog 
ruim een maand en ik wil het op een goede 
manier achter mij laten. In al die jaren heb ik 
genoten van de samenwerking met vele par-
tijen en hun wil ik uit de grond van mijn hart 
bedanken. Ja, ik ga het echt wel missen.”

Roeland Tameling neemt afscheid van Veenendaal

 p Roeland Tameling: ,,Een nieuwe frisse wind kan nooit kwaad. Er moet dus ook in Veenendaal geen Tameling 2.0 komen.”

Na ruim vijf jaar actief te 
zijn geweest in 
Veenendaal, gaat 
Roeland Tameling de 
stad verlaten. Per januari 
vervult hij een nieuwe 
rol, maar aan afscheid 
nemen wil Tameling nog 
niet denken. 

Jeroen van der Veer

Hij is naar eigen zeggen be-
zig met een lange laatste 
eindsprint, voordat hij 

Veenendaal met een grote glimlach achter 
zich laat. Roeland Tameling, de citymarke-
teer van de stad, zal per januari 2016 niet 
meer verbonden zijn aan Veenendaal. ,,En 
dat doet ergens toch wel pijn. Veenendaal is 
in mijn hart gaan zitten.”

Iedereen uit de stad zal zijn vrolijke ver-
schijning wel eens gezien hebben. Is het niet 
bij weer een unieke pose op een foto in de 
media, dan is het wel bij een mooie marke-
ting stunt. Roeland Tameling is een persoon 
die graag uitstraalt dat dingen mogelijk zijn 
en dat was dan ook zijn missie toen hij vijf 
jaar geleden begon aan zijn werkzaamheden 
als citymarketeer bij Promotie Veenendaal. 
,,Wij zijn niet de grootste stad, hebben niet 
het grootste budget en de inwoners hebben 
niet het grootste ego. Desondanks zijn we 
toch maar mooi met z’n allen in het spreek-
woordelijke linker rijtje terecht gekomen en 
hebben we samen Veenendaal opnieuw op 
de kaart gezet.”
Dit is mede gebeurd doordat Tameling zich 
in wist te spannen voor de samenleving en 
zo dingen mogelijk bleken, waar voorheen 
nooit aan gedacht werd. ,,Denk hierbij aan 
538 voor Warchild, wat echt een mooi succes 
was. Daarnaast durfde niemand ooit aan het 
Glazen Huis te denken. Ondanks dat wij hem 
niet hebben gekregen, leek bijna iedereen 
in Nederland er van overtuigd dat hij naar 
Veenendaal zou komen. Hadden we dat vijf 
jaar geleden geprobeerd, dan zouden wij 
uitgelachen worden.”
Toch beseft Tameling dat hij hiervoor heel 
veel mensen om zich heen nodig had. Hij 
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