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SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman in gesprek met de activisten van buurtcomité KaBeCo en andere geïnteresseerden.

SAMEN VOOR HET FRANSE GAT
Vorig jaar heeft Buurtcomité KaBeCo
twee enquêtes gehouden om het
achterstallig onderhoud in de Klaas
Katerstraat, WC Beeremansstraat en
Dr. Colijnstraat in beeld te brengen. Op
basis daarvan beloofde Patrimonium
Woonservice om de boel op te pakken.
Een ruim jaar later leek het de SP een
goed moment om bij te praten.
De door de SP georganiseerde bewonersavond kende een bijzondere gast: Tweede
Kamerlid Sandra Beckerman, een geboren
en getogen Franse-Gatter. Zij gaf aan dat

de SP dubbel en dwars achter de bewoners
stond. De inzet van de bewoners, met steun
van de SP, begint z’n vruchten af te werpen.
Patrimonium Woonservice gaf op deze
avond aan wat bewoners mogen verwachten:
over 10 jaar moet het hele Franse Gat zijn
opgeknapt. Het KaBeCo-gebied krijgt hierin
extra prioriteit.
Er moeten nog wat technische onderzoeken
gedaan worden. Deze zijn, naar verwachting,
aan het eind van dit jaar klaar. Afgesproken
werd om, na die tijd, nog eens een avond te
beleggen. Deze zal naar verwachting dan in

maart 2019 plaatsvinden. De aanwezigen
vroegen massaal of Beckerman daar ook
weer bij zou zijn. ‘Als mijn agenda het toelaat, ben ik er,’ antwoordde ze. ‘Mijn ouders
vinden het vast fijn dat ik weer eens langs
kan komen.’ •

	Rapportages over het Franse Gat, naar
aanleiding van de enquêtes, zijn te vinden
op de website van de SP Veenendaal:
veenendaal.sp.nl

ROODSTOCK STRANDFESTIVAL
Veel partijen zeggen dat er meer levendigheid in
het centrum moet komen, maar de SP is de enige
die zelf een festival organiseert! Op 1 september
vond het ROODSTOCK strandfestival plaats op het
stadsstrand. Met muziek, poëzie, informatie en
diverse activiteiten.
Optredens werden verzorgd door Maularia Fist, DerkErik Postma, Angela van der Sluis, Tamara Bernard,
Ruurt Wiegant, Marilène Teeuwissen en de La Vita Lifestyleclub. Europarlementariër Anne-Marie Mineur van
de SP hield een toespraak over de Brusselse bemoeizucht
en het kwalijke karakter van diverse handelsverdragen.
Het ROODSTOCK strandfestival wordt – als het weer het
toelaat – ieder jaar georganiseerd door de SP. •

LaVita Lifestyle Club gaf een spetterende Kung Fu demonstratie.

GEMEENTE, DOE MEER AAN GROENONDERHOUD!

SP VOEGT DE DAAD BIJ HET WOORD
In juni heeft de gemeenteraad een
voorstel aangenomen om nog dit jaar
geld uit te trekken voor het onderhoud
van al het groen in Veenendaal. Dat
voorstel was mede ingediend door
de SP. Meer groen-onderhoud is hard
nodig in onze gemeente. Maar zolang de
gemeente zelf niets doet, pakt de SP zelf
de (schoonmaak-)handschoen op! Door
middel van diverse schoonmaakacties
heeft de SP bijgedragen aan een nettere
gemeente, om zo het goede voorbeeld
aan het gemeentebestuur te geven.
Overal in Veenendaal is de openbare ruimte
verpauperd. Het onkruid staat soms
metershoog, zwerfvuil is overal, en voor een
hondendrol hoef je niet ver te zoeken. Kijk
maar op het Stadsstrand en bij verscheidene
plantsoenen, pleinen en monumenten. De
gemeente heeft door nalatigheid in het verleden voor 85.000 euro schade laten ontstaan
aan de fontein bij theater De Lampegiet. Dit

heeft het college van burgemeester en wethouders laten weten op verzoek van de SP.

BEWONERS EN SP GEVEN
HET GOEDE VOORBEELD
Op verschillende plekken in Veenendaal
hebben diverse schoonmaakacties plaatsgevonden, om te doen wat de gemeente zo
lang heeft nagelaten. De SP organiseerde
een schoonmaakactie bij de fontein bij De
Lampegiet, en een grote groep SP’ers hielp
mee bij de schoonmaakactie van ‘Landjepik’
op het Stadsstrand. Kort daarna trok een
groep Veenendalers ook de schoonmaakhandschoenen aan om de Brouwersgracht
onder handen te nemen. Natuurlijk is het
niet de bedoeling dat groenonderhoud een
taak wordt van de bewoners of de SP; de gemeente hoort dit te doen. Daarom blijft de SP
in de gemeenteraad erop aandringen dat het
gemeentebestuur nu eindelijk eens serieus
werk gaat maken van het groenonderhoud in
Veendaal! •

‘KOFFIE, CAKE & WMO’

SAMEN VOOR GOEDE EN BETAALBARE THUISZORG
‘Sorry, we kunnen u helaas niet
helpen...’ Dit kreeg Yolande de Meer
vaak te horen als ze hulp zocht bij
het gemeentelijke Wmo-loket, waar
mensen thuiszorg kunnen aanvragen.
Omdat ze niet kon geloven dat ze alleen
stond, startte ze het initiatief ‘Koffie,
cake & Wmo’, gesteund door de SP. Op
deze bijeenkomsten kunnen mensen
onder het genot van een kopje koffie en
een plakje cake hun ervaringen met en
tips over de Wmo uitwisselen.
Vaak gaat het om een indicatie die tekort
schiet of de te hoge kosten van de zorg.
Toen bekend werd dat het gemeentebestuur
van plan was om het tarief van de
schoonmaakhulp te verhogen van tien
naar vijftien euro per uur, werd hierover
volop gesproken bij ‘Koffie, cake & Wmo’.
Voor veel mensen is tien euro per uur al
niet op te brengen; vijftien is écht te veel
gevraagd. Door de bijeenkomsten van
‘Koffie, cake & Wmo’ had Yolande de Meer
dan ook een duidelijke boodschap voor de
gemeenteraad tijdens de inspraakavond
voor de gemeentelijke begroting op 11
oktober. De Meer: ‘Als de kosten te hoog
worden, zien mensen af van noodzakelijke

zorg. Dit betekent dan dat deze mensen
verwaarlozen, ook omdat er niemand
meer bij hun langskomt om te kijken of
alles goed gaat. Deze kwetsbare mensen

komen dan pas weer in beeld als het echt
helemaal fout gaat. Dat moet u als de raad,
als volksvertegenwoordigers, toch niet
willen?’ •

‘Koffie, cake & Wmo’ is een goede plek om samen een vuist te maken voor goede en betaalbare zorg.
De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk. Hou de lokale kranten en veenendaal.sp.nl in de gaten voor
de volgende bijeenkomst. Samen staan we sterk!

INTERVIEW MET COR SU

VERSTANDELIJK BEPERKTEN VOEREN ACTIE
VOOR HULP IN HET STEMHOKJE

Op woensdag 21 maart 2018, de dag van
de gemeenteraadsverkiezingen, stond er
een groep mensen op het bordes van het
gemeentehuis met spandoeken waarop
stond: ‘Wat moet ik hier alleen? Hulp
gevraagd!’ Het waren de cursisten van
‘Ontdekkingstocht door de Democratie’.
We spraken met een van hen, SP-lid Cor
Su, om hem te vragen naar het hoe en
wat van deze bijzondere actie.
››Cor, wat is ‘Ontdekkingstocht
door de Democratie’?
‘Dit is een cursus voor mensen met een
verstandelijke beperking. Wij leren daar van
Jaap Pilon en van Bert van der Weerd wat
politiek is. We praten over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over wat democratie is. In een democratie bepaalt het volk wat
er moet gebeuren. Dat is het eerlijkst.’
››En merk je dat ook, dat het volk bepaalt?
‘Niet altijd. Er waren 11.000 mensen die het
Stadsstrand wilden houden. En nu gaan
ze er toch bouwen. Ik vind dat jammer. Nu
willen ze het stadsstrand in het stadspark
hebben. Dat is een heel eind weg. Wat ik ook
heel jammer vind is dat het voor mensen
met een verstandelijke beperking erg moeilijk is om te gaan stemmen. Maar wij horen
er toch ook bij?’
››Protesteerden jullie daarom bij het
gemeentehuis?
‘Inderdaad! Sommige mensen met een verstandelijke beperking kunnen het stembiljet

Protest bij het gemeentehuis voor hulp bij het stemmen, Cor Su staat links van burgemeester
Piet Zoon.

niet goed invullen. Die hebben hulp nodig
in het stemhokje. Maar dat mag niet van de
wet. Wel als je een lichamelijke beperking
hebt, maar niet als je een verstandelijke
beperking hebt. Ze zijn bang dat je dan
beïnvloed wordt door de persoon die je helpt
in het stemhokje. Maar als ik iemand een
stemmachtiging geef, dan kan die toch ook
op iets anders stemmen dan dat ik wil? En
dat mag wel!
Wij willen zelf stemmen. Maar daarvoor
hebben wij hulp nodig in het stemhokje.
We hadden al een brief geschreven naar
minister Plassterk. Maar die wil de wet niet
veranderen. En toen hebben we geprotes-

teerd bij het gemeentehuis. De burgemeester
is toen gekomen en die wil ons wel helpen.
Maar hij kan zelf de wet niet veranderen. Dat
kan alleen in de Tweede Kamer. Nu hebben
we een handtekeningenactie gehouden. We
hebben al 1.300 handtekeningen! Daarmee
gaan we naar Den Haag. Ik hoop dat de wet
gauw verandert. Dan kunnen ook mensen
met een verstandelijke beperking zelf gaan
stemmen.’
››In maart 2019 zijn er weer verkiezingen
voor de provincie. Op wie ga jij dan
stemmen?
‘Op Jan Breur van de SP, natuurlijk!’ •

SOLIDAIR MET LEERKRACHTEN
Al geruime tijd strijden leerkrachten in het basisonderwijs voor een betere beloning, verlaging van de werkdruk
en het aanpakken van het lerarentekort. Op woensdag 14
maart was er weer een actiedag. Ook op Het Baken was er
toen aandacht voor de acties; in het kader hiervan werden
er ‘gastpleinwachten’ uit de politiek ingezet. Onder wie
SP-lijsttrekker Jan Breur.
Breur: ‘Het basisonderwijs is ontzettend belangrijk. Hier
worden onze kinderen voorbereid op de toekomst. Niet alleen
hun eigen toekomst, maar die van de hele samenleving. De
leerkrachten die hiervoor verantwoordelijk zijn verdienen ons
respect, een eerlijk loon, en de rust en middelen om deze taak
op een goede manier uit te voeren. De SP steunt de acties in het
onderwijs, en ik ben blij dat ik daar op deze manier uiting aan
heb kunnen geven.’ •

‘Gastpleinwacht’ Jan Breur

KIES VOOR
RECHTVAARDIGHEID
We staan voor een fundamentele keuze.
Blijven de macht en rijkdom in handen van
de rijkste 10 procent of kiezen we voor
een land waar de 90 procent het voor het
zeggen heeft?
Wij kiezen voor verandering. Voor een
rechtvaardig land waar niet de belangen
van multinationals voorop staan maar van
mensen. Het is tijd voor rechtvaardigheid.
Voor echte verandering kunnen we alleen
samen zorgen.
Dus doe nu met ons mee!

Lilian Marijnissen
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Fractievoorzitter SP

Wilt u ons helpen?
Dat kan op verschillende manieren. Van een poster tot een bijdrage. Ga naar
doemee.sp.nl of vul hier uw gegevens in. Dan nemen we snel contact met u op.
naam
adres en huisnr.

email
telefoonnummer
Ik wil lid worden
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