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SAMENVATTING 

 
In juni 2011 bezocht de SP het Zuiderkruis in het kader van ‘Buurten in de 
Buurt’. De SP bevroeg de bewoners over leefbaarheid in de buurt. Hieronder 
een samenvatting van de resultaten, conclusies en aanbevelingen. Meer details 
zijn te vinden in de verschillende hoofdstukken van dit rapport. 
 
Rapportcijfer Zuiderkruis 6,3 
Grootste voordeel Voldoende parkeerruimte 61,5% 
Grootste nadeel Veel rommel en zwerfafval 77,0% 
Veiligheidsbeleving Soms tot (bijna) nooit onveilig gevoel 84,6% 
 
 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
AFVAL BRENGT VERLOEDERING 

• AANBEVELING 
Ga na, of er voldoende gelegenheid is om afval weg te gooien. Kan de ondergrondse opslag 
de hoeveelheid afval aan? Zo nee, zorg dan voor meer containers. Zijn er (voldoende) 
prullenbakken en/of ‘blikvangers’ om mensen op straat in de gelegenheid te stellen hun 
rommel weg te doen? Zo nee, vul dit dan aan. 

• AANBEVELING (VOOR DE BEWONERS) 
Organiseer met enige regelmaat gezamenlijke schoonmaak- en opruimdagen. Zodoende komt 
het opruimen niet steeds op een enkeling neer. De SP helpt u graag een handje op zo’n 
gezamenlijke dag, dus schroom niet om ons hiervoor uit te nodigen. 
 
 

CHAOS OMTREND FIETSEN 
• AANBEVELING 

Controleer of het aantal stallingen nog wel voldoet aan de wensen van de bewoners en aan 
de hoeveelheid fietsen die er in het Zuiderkruis gestald worden. Zijn het er inderdaad te 
weinig, zorg dan dat er zo spoedig mogelijk voldoende stallingen bijkomen. 

GROEN IS EEN PLUS 
• AANBEVELING:  

Behoud en onderhoud het groen en de speelplekken in de wijk goed. Wanneer er 
mogelijkheden zijn om extra groen in het Zuiderkruis toe te voegen, laat dit dan niet na. Het 
groenonderhoud is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid voor de gemeente, maar 
misschien zouden de bewoners zelf ook – mogelijk in georganiseerd verband – de wijk 
kunnen opfleuren met het nodige groen. 

 
 
GEEF KINDEREN EEN GOEDE PLEK 

• AANBEVELING 
Doe een onderzoek naar de speelbehoefte van kinderen in het Zuiderkruis en richt de 
speelplekken in zodat ze voldoen aan de behoeften van kinderen in de verschillende 
leeftijdsgroepen in de wijk. 

 
 
MEER BEKENDHEID AAN BUURTPREVENTIE 

• AANBEVELING 
Organiseer eens in de zoveel tijd een kleine actie om de aanwezigheid van Buurtpreventie en 
haar activiteiten onder de aandacht te brengen, en eventueel nieuwe vrijwilligers te werven. 
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WERKWIJZE ‘BUURTEN IN DE BUURT’ 

 
Onder het motto ‘Buurten in de Buurt’ trekt de SP regelmatig een wijk of buurt 
in. Hier bevragen ze de bewoners over allerhande zaken. Dit, om een beeld te 
krijgen wat er in een buurt leeft. 
 
De vragen kunnen over een heel gericht onderwerp gaan, zoals de komst van de Mosquito 
(SP-rapport ‘Een Mosquito in Rhenen’) of het cameratoezicht in het centrum van Veenendaal 
(SP-rapport ‘Camera’s in ‘t Dorp). Ze kunnen ook heel erg algemeen zijn, zoals het 
woonplezier in Veenendaal West (SP-rapport Fijn Wonen in West). 
 
In het geval van het Zuiderkruis zat het er, net als bij het Schrijverspark (SP-rapport ‘Voor 
een Veilig Schrijverspark) tussenin. Het ging hier niet om een hele concrete gebeurtenis of 
fenomeen, maar wel om een specifiek thema: leefbaarheid (en daaraan gekoppeld: 
veiligheid). 

 

VRAGENLIJST 
 
Het mag dan ook niet verwonderlijk zijn dat onze vragenlijst voor het Zuiderkruis sterk lijkt op 
de vragenlijst die we voor het Schrijverspark hadden gebruikt. Wel hebben we enkele 
aanpassingen gedaan, op basis van wat we geleerd hebben in het Schrijverspark. 
 
Zo hebben we geleerd dat sommige zaken erg specifiek voor een bepaald gedeelte voor een 
buurt gelden, terwijl de rest van de buurt daar niets mee heeft. Het tankstation aan de Gilbert 
van Schoonbeekestraat was daar een voorbeeld van in het Schrijverspark. Bij ons bezoek 
aan het Zuiderkruis hebben we geprobeerd om zulke zaken eruit te laten. Alleen zaken 
waarvan we denken dat die voor alle ondervraagden relevant zijn, benoemen we in onze 
vragenlijst. 
 
Een nieuw element in onze vragenlijst is het rapportcijfer. Deze zullen wij vaker toepassen 
omdat ze een snel beeld geven over de tevredenheid over de eigen wijk. 

 

DOELGROEP 
 
Om het onderzoek overzichtelijk en werkbaar te houden hebben we besloten ons te richten 
op de Mercurius- en Venusflats. In dit gedeelte van het Zuiderkruis hebben wij 100 
vragenlijsten verspreid. 

 

VERWERKING 
 
Zoals gebruikelijk vertalen we de antwoorden naar percentages om in kaart te brengen in 
hoeverre de genoemde zaken spelen voor respondenten. Deze cijfers worden waar dit 
mogelijk is geduid. Daarnaast geven we een toelichting, op basis van wat de respondenten 
zelf hebben aangedragen. 
 
Bij de rapportcijfers geven we niet enkel het gemiddelde aan, maar ook het hoogste, laagste 
en meest gegeven cijfer. Hiermee proberen we ook inzicht te geven in de spreiding van de 
cijfers. 
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DE VRAGENLIJST 

  ENQUÊTE ZUIDERKRUIS 
 
Geachte bewoner, 
 
Veiligheid en leefbaarheid beginnen bij iedereen in hun eigen wijk. Iedereen wil 
natuurlijk prettig wonen en zich thuis voelen. Daarom komt de SP regelmatig langs in 
verschillende buurten, om erop toe te zien of het er inderdaad wel goed wonen is. 
Ditmaal is het Zuiderkruis aan de beurt. 
 
Om erachter te komen of u fijn woont in deze buurt, vragen wij u om deze vragenlijst 
in te vullen. We komen hem op zaterdag 4 of 11 juni weer ophalen. Heeft u hem 
dan klaar? Mocht u dan niet thuis zijn, dan kunt u het formulier ook opsturen naar: 
 

SP BUURTONDERZOEK VEENENDAAL 
Achterkerkstraat 80 

3901 DT Veenendaal 
 

VRAGENLIJST 
Vul het antwoord in dat het meest bij u past. Mocht u meer kwijt willen, dan kunt u dat op de 
achterkant van dit papier schrijven. 
 

1. Welk rapportcijfer (1 t/m 10) geeft u het Zuiderkruis? _______ 
 
2. Wat vindt u fijn aan deze buurt? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
 O Supermarkt Birlik   O Buurthuis de Driehoek 
 O Het is hier lekker rustig  O Groen en speelplekken 
 O Voldoende parkeerruimte  O Anders, namelijk (invullen op achterkant) 
 
3. Wat vindt u niet fijn aan deze buurt? (Meerdere antwoorden mogelijk) 
 O Veel verkeer   O Overlast en criminaliteit 
 O Veel rommel en zwerfafval  O Slecht onderhoud, verloedering 
 O Te weinig groen en speelplekken  O Anders, namelijk (invullen op achterkant) 
 
4. Voelt u zich wel eens onveilig in het Zuiderkruis? 
 O (Bijna) nooit    O Soms 
 O Vaak     O (Bijna) altijd 
 
5.  Wilt u zich inzetten voor meer veiligheid en leefbaarheid in het Zuiderkruis? 
 O Ja, graag    O Ja, maar ik weet niet hoe 
 O Liever niet     O Zeker niet, het is mijn probleem niet 
 
6. Kent u het project buurtpreventie? (Doorhalen wat niet van toepassing is) 
 Ja/Nee/Wel eens van gehoord 
 
7.  Wilt u de uitkomsten van ons onderzoek thuis ontvangen? 
 O Ja, ik woon op Zuiderkruis  _______ (huisnummer invullen) 
 O Nee, bedankt 
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UITSLAG IN CIJFERS 

 
1. Welk rapportcijfer (1 t/m 10) geeft u het Zuiderkruis? 
Gemiddelde 6,3 
Hoogste cijfer 8 
Laagste cijfer 3 
Meest voorkomend 6 en 7 

 
23% van de respondenten heeft geen cijfer gegeven.  
 
2. Wat vindt u fijn aan deze buurt? 
Supermarkt Birlik 30,8% 
Buurthuis de Driehoek 46,2% 
Het is hier lekker rustig 38,4% 
Groen en speelplekken 30,8% 
Voldoende parkeerruimte 61,5% 
Anders… 15,4% 
 
3. Wat vindt u niet fijn aan deze buurt? 
Veel verkeer 23,1% 
Overlast en criminaliteit 23,1% 
Veel rommel en zwerfafval 77,0% 
Slecht onderhoud, 
verloedering 

30,8% 

Te weinig groen en speel- 
plekken 

15,4% 

Anders… 38,4% 
 
4. Voelt u zich wel eens onveilig in het Zuiderkruis? 
(Bijna) nooit 61,5% 
Soms 23,1% 
Vaak 15,4% 
(Bijna) altijd 0,0% 

 
5. Wilt u zich inzetten voor meer veiligheid en leefbaarheid in het Zuiderkruis? 
Ja, graag 30,8% 
Ja, maar ik weet niet hoe 15,4% 
Liever niet 38,4% 
Zeker niet, het is mijn  
probleem niet 

7,7% 

 
6. Kent u het project buurtpreventie? 
Ja 38,4% 

Nee 15,4% 
Wel eens van gehoord 46,2% 
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UITSLAG IN TEKST: VERHALEN, UITLEG, VERBANDEN 

 
Bij vraag 1; Welk rapportcijfer geeft u het Zuiderkruis? 
Over het algemeen hebben de mensen die de hoogste cijfers geven ook de meeste 
pluspunten aangekruist of omschreven bij vraag 2. Mensen die het Zuiderkruis een 
onvoldoende hebben gegeven hebben bij vraag 3 meerdere minpunten aangekruist 
of omschreven. Sommige ondervraagden hebben geen cijfer gegeven. Mogelijk is de 
vraag over het hoofd gezien of men vind het moeilijk een cijfer te koppelen aan een 
leefomgeving waarin voortdurend dingen veranderen. Uit de meeste enquêtes 
zonder rapportcijfer kan toch wel opgemaakt worden dat het Zuiderkruis een 
voldoende krijgt aangezien de meesten meerdere pluspunten hebben aangekruist en 
aangeven zich (bijna) altijd of meestal veilig te voelen. 
 
Bij vraag 2; Wat vindt u fijn aan deze buurt? 
Duidelijk is dat vooral de hoeveelheid parkeerplaatsen door bewoners gewaardeerd 
worden, maar ook bijvoorbeeld Buurthuis de Driehoek. 
Overige zaken die maken dat het voor bewoners prettig is om op het Zuiderkruis te 
wonen zijn de tuinen voor de flats, de bushalte, het centrum en het stadspark op 
korte afstand en voorheen een mooi uitzicht op het buitengebied. 
 
Bij vraag 3; Wat vindt u niet fijn aan deze buurt? 
Een paar negatieve punten werden meerdere malen door bewoners aangekaart. 
Bij de voorgedrukte antwoorden viel al op dat rommel en zwerfafval door veel 
mensen gezien word als een probleem. Bij de zelf omschreven antwoorden op de 
achterkant van de formulieren blijkt dat ook weer. Grofvuil, oud papier en plastic 
worden vaak in de hal, in het trappenhuis en bij de bergingen gezet/verzameld, ook 
door mensen van buiten de flats. Daarnaast blijft er ook veel zwerfafval liggen, 
bijvoorbeeld; kauwgom op de trap, lege broodzakken. Het zou dan niet zozeer het 
onderhoud zijn dat te wensen overlaat, maar de bewoners zelf die slordig of 
onverschillig met hun afval omgaan. Het rondslingerend afval kan dan mede oorzaak 
van verloedering worden. 
Tegelijkertijd zijn er buurtbewoners die zich in willen zetten voor een schonere buurt 
en regelmatig vuil in de buurt aan het opruimen zijn. 
Een ander opvallend punt is de manier/mogelijkheden waarop fietsen gestald kunnen 
worden. Door een gebrek aan fietsenrekken liggen veel fietsen op de grond. Ook 
worden fietsen in de hal en bij de bergingen gezet waardoor ze de weg versperren 
onder andere voor mensen met een rolstoel. 
 
Overige zaken die als minpunt van het Zuiderkruis genoemd werden zijn; een hoge 
huurprijs, slecht onderhoud en weinig initiatief van Patrimonium. Er is weinig te doen/ 
weinig speelplekken voor kinderen. Aan een kant van het Zuiderkruis ligt een groot 
stuk grasveld waar speelgelegenheid voor kinderen gecreëerd kan worden.  
Weinig zichtbare of ontbrekende bewonerscommissie, het werk van buurt preventie 
is weinig/ niet zichtbaar. Weinig zichtbare of ontbrekende activiteiten voor ouderen in 
buurthuis De Driehoek. Een gebrek aan parkeerplaatsen. Tot slot gaf iemand aan dat 
het Zuiderkruis vaak negatief beoordeeld word, wat niet altijd terecht is. 
Dit lijken een hoop negatieve geluiden, maar afgezien van het afval probleem lijken 
de meeste bewoners over het algemeen redelijk tevreden met hun buurt. Dit blijkt uit 
de cijfers die gegeven worden en het feit dat ruim 60% aangeeft zich veilig te voelen 
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in de buurt. Daarnaast speelt perceptie ook een rol in de manier van beoordelen. Zo 
merkt iemand op dat er een gebrek aan parkeerplaatsen is, tegelijkertijd geeft ruim 
60% van de ondervraagden aan dat zij de hoeveelheid parkeerruimte juist als 
pluspunt van de buurt zien. Sommigen vinden de hoeveelheid speelplekken genoeg, 
een ander vind het te weinig. 
 
Bij vraag 4; Voelt u zich wel eens onveilig in het Zuiderkruis? 
Ruim 60% van de bewoners geeft aan zich (bijna) nooit onveilig te voelen in de 
buurt, er is niemand die zich (bijna) altijd onveilig voelt. Een gedeelte van de 
ondervraagden voelt zich een wel eens onveilig. Bij de meeste enquêtes is een 
verband te zien met de antwoorden die gegeven worden bij vraag 3. Meerdere 
onderwerpen worden dan aangekruist, waaronder het onderwerp overlast en 
criminaliteit. Verder valt op dat de mensen die zich soms of vaak onveilig voelen 
aangeven dat zij zich liever niet willen (of durven) inzetten voor de veiligheid en 
leefbaarheid in het Zuiderkruis. 
Belangrijk bij het bekijken van deze vraag is dat het om een gevoel van onveiligheid 
gaat, om persoonlijke ervaringen die iedereen vanuit een eigen perspectief bekijkt, 
ervaart en beoordeelt. Dat wil overigens niet zeggen dat we antwoorden niet serieus 
mogen nemen. 
 
Bij vraag 5; Wilt u zich inzetten voor meer veiligheid en leefbaarheid in het 
Zuiderkruis? 
Bijna 40% geeft aan zich liever niet te willen inzetten voor meer veiligheid en 
leefbaarheid in het Zuiderkruis. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Sommigen 
mensen voelen zich niet altijd veilig in de buurt en dit zou een drempel kunnen zijn 
om je hiervoor in te zetten. Enkele mensen zien de handhaving van de veiligheid niet 
als hun taak. 
Mogelijk is ook dat niet duidelijk is wat ‘je inzetten voor’ dan inhoud. Dit kan 
uiteenlopen van contact met buren onderhouden, contact zoeken met buurtpreventie, 
het opzetten/onderhouden van een bewonerscommissie, maar ook het gezamenlijk 
schoon en opgeruimd houden van de gezamenlijke ruimtes. 
 Zo’n 45% geeft aan zich wel te willen inzetten en sommigen doen dit ook al, onder 
andere door de rommel in gezamenlijke ruimtes op te ruimen. 
 
Bij vraag 6; Kent u het project buurtpreventie? 
Bij de meeste mensen is het project buurtpreventie in meer of mindere mate bekend. 
Maar weet men ook wat het project inhoud en welke taak de deelnemers aan het 
project hebben? Buurtpreventie kan een positieve invloed op de veiligheid en 
leefbaarheid in het Zuiderkruis leveren. Gelukkig is er slechts een klein aantal 
respondenten dat het project niet kent.  
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
Op basis van de resultaten uit ons onderzoek, kunnen we concluderen dat het 
Zuiderkruis met een 6,3 misschien niet de ‘beste’ buurt van Veenendaal is, 
maar nog wel een voldoende scoort. Belangrijker dan welk rapportcijfer dan 
ook, is het feit dat de buurt een thuis is voor veel mensen. Een thuis, dat 
gekoesterd mag worden, en wat je het beste gunt. 
Om de kwaliteiten van het Zuiderkruis te versterken, en de mindere kanten op 
te pakken, komen wij met de volgende conclusies en aanbevelingen. 
 
 
AFVAL BRENGT VERLOEDERING 
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat rommel en zwerfafval worden ervaren 
als minst fijn in de buurt. Het probleem wordt door bijna 8 op de 10 mensen 
genoemd. Er is zwerfafval op straat, maar ook in de hallen en trappenhuizen wil het 
afval zich nogal eens opstapelen. De rommel is niet alleen afkomstig van de 
bewoners zelf, maar ook van mensen van buiten de flats. Verschillende bewoners 
zetten zich regelmatig in om de verrommeling tegen te gaan. 

• AANBEVELING 
Ga na, of er voldoende gelegenheid is om afval weg te gooien. Kan de 
ondergrondse opslag de hoeveelheid afval aan? Zo nee, zorg dan voor meer 
containers. Zijn er (voldoende) prullenbakken en/of ‘blikvangers’ om mensen 
op straat in de gelegenheid te stellen hun rommel weg te doen? Zo nee, vul dit 
dan aan. 

• AANBEVELING (VOOR DE BEWONERS) 
Organiseer met enige regelmaat gezamenlijke schoonmaak- en opruimdagen. 
Zodoende komt het opruimen niet steeds op een enkeling neer. De SP helpt u 
graag een handje op zo’n gezamenlijke dag, dus schroom niet om ons 
hiervoor uit te nodigen. 
 
 

CHAOS OMTREND FIETSEN 
Het fietsparkeren is een groot probleem, zo blijkt uit de reacties die er bij ons binnen 
zijn gekomen. Mensen kunnen hun fiets vaak niet kwijt, doordat er onvoldoende 
stallingen beschikbaar zijn. Fietsen liggen vaak op de grond, of worden in de hal en 
in de gang bij de bergingen gezet. Dit leidt ertoe dat de weg vaak versperd wordt 
voor rolstoelgebruikers. 

• AANBEVELING 
Controleer of het aantal stallingen nog wel voldoet aan de wensen van de 
bewoners en aan de hoeveelheid fietsen die er in het Zuiderkruis gestald 
worden. Zijn het er inderdaad te weinig, zorg dan dat er zo spoedig mogelijk 
voldoende stallingen bijkomen. 
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GROEN IS EEN PLUS 
3 op de 10 respondenten geeft aan dat het groen en de speelvoorzieningen tot de 
fijne kanten, de kwaliteiten, van de buurt behoren. Een goede 15% vindt dat er te 
weinig is. Zij geven het gebrek eraan op, als een mindere kant van de buurt. 
Hoewel het aantal mensen, dat het groen zien als een pluspunt van het Zuiderkruis, 
vrij laag is, is het nog hoger dan het aantal mensen dat het gebrek eraan als een 
minpunt beschouwt. Deze balans moet niet omslaan. 

• AANBEVELING:  
Behoud en onderhoud het groen en de speelplekken in de wijk goed. Wanneer 
er mogelijkheden zijn om extra groen in het Zuiderkruis toe te voegen, laat dit 
dan niet na. Het groenonderhoud is in de eerste plaats een 
verantwoordelijkheid voor de gemeente, maar misschien zouden de bewoners 
zelf ook – mogelijk in georganiseerd verband – de wijk kunnen opfleuren met 
het nodige groen. 

 
 

GEEF KINDEREN EEN GOEDE PLEK 
Net als groen, zijn speelvoorzieningen belangrijk in een buurt. Spelende kinderen 
dragen bij aan de levendigheid in de wijk. Niet alleen voor de wijk als geheel, ook 
voor de kinderen zelf, zijn goede speelvoorzieningen van belang. Veilig spelen hoort 
bij een gezonde ontwikkeling van kinderen. 
Omdat groen en speelplekken relatief laag scoren onder de respondenten, is hier 
nog een inhaalslag te maken. 

• AANBEVELING 
Doe een onderzoek naar de speelbehoefte van kinderen in het Zuiderkruis en 
richt de speelplekken in zodat ze voldoen aan de behoeften van kinderen in de 
verschillende leeftijdsgroepen in de wijk. 

 
 

MEER BEKENDHEID AAN BUURTPREVENTIE 
Verreweg de meeste respondenten hebben van Buurtpreventie gehoord. Bij relatieve 
meerderheid onder hen blijft het echter bij ‘wel eens van gehoord’. Extra bekendheid 
aan het project zou geen kwaad kunnen. 

• AANBEVELING 
Organiseer eens in de zoveel tijd een kleine actie om de aanwezigheid van 
Buurtpreventie en haar activiteiten onder de aandacht te brengen, en 
eventueel nieuwe vrijwilligers te werven. 
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BUURTPREVENTIE 

 
MET ELKAAR EEN OOGJE IN HET ZEIL HOUDEN 
 
· Branden alle lantaarnpalen? · Zijn de jongeren rustig aan het hangen? · Alle 
bomen en planten in groei en bloei? · De straten schoon? · Hebben de 
buurtgebouwen een likje verf nodig? · De auto's rijden toegestaan tempo? Dit 
is mogelijk dankzij de actieve en vrijwillige buurtpreventieprojecten. 
  

OREN EN OGEN VAN DE BUURT 
 
De buurtpreventiemedewerkers wonen zelf in de buurt en zij houden de gang van 
zaken voor u in de gaten. Zij doen dit door onder andere samen te werken met 
politie, woningcorporatie en gemeente. Zij signaleren obstakels of onenigheid en 
melden dit bij de juiste instantie. 
  

DOET U MEE? 
 
Wanneer u informatie wilt over een buurtpreventieproject of wilt weten hoe u er een 
kunt oprichten dan kunt u contact opnemen met: 
 
• Ingrid Niemans (0318) 51 07 90 in buurthuis de Geut 
• Martin van Rooijen (0318) 51 17 60 in buurthuis de Driehoek 
 

Bron: website Welzijn Veenendaal 
 

SP AFDELING VEENENDAAL 
 
De SP is een politieke partij die uitgaat van gelijkwaardigheid tussen de 
mensen, menselijke waardigheid en solidariteit tussen de mensen. Dit doen wij 
niet alleen door te praten in de gemeenteraad of de Tweede Kamer, maar vooral 
ook met de mensen samen. 
 
Heeft u vragen, of wilt u de SP inschakelen voor hulp bij lastige situaties, dan kunt u 
terecht op onderstaand adres. 
 

 
SP Afdeling Veenendaal 
Cavalerieweg 36  
3902 JN Veenendaal  
  
telefoon:  06-20775159  
e-mail:  veenendaal@sp.nl 
Website:  veenendaal.sp.nl 
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EERDER VERSCHENEN VIA SP AFDELING VEENENDAAL 

 
BUURTEN IN DE BUURT: 
 

• Een Mosquito in Rhenen 

• Fijn Wonen in West 

• Voor een Veilig Schrijverspark 

• Camera’s in ’t Dorp 
 
 

VEENSE ZAKEN 
 

• Op bezoek bij IW4 

• De Grote Bezuinigingen (verschijnt binnenkort) 
 
 

EEN PUNT VAN ZORG 
 

• Huisartsenpost Veenendaal 
 
 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
 

• Armoede in Veenendaal 

• Al vind je mij een Chinees (integratie) 

• Alcoholgebruik van adolescenten 

• Alcoholvoorlichting aan jongeren 
 
 

OVERIG 
 

• Eén folder… (project van leerlingen CLV) 

• De SP en… (overzicht van diverse pamfletten, 2002 – 2009) 
 
 

WILT U ÉÉN OF MEERDERE VAN DEZE UITGAVEN BESTELLEN OF 
DOWNLOADEN, KIJK DAN OP ONZE WEBSITE:  
 
VEENENDAAL.SP.NL 
 
 
MAILEN IS OOK MOGELIJK: 
 
VEENENDAAL@SP.NL 
 


