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We leven in een prachtig land. Daar werken
we samen elke dag heel hard aan. Bedrijven
maken hierdoor flinke winsten. Maar die winst
gaat niet naar hogere lonen of investeringen
in de samenleving. Die winst gaat vooral naar
aandeelhouders. Dat is niet rechtvaardig.

‘ALS WE VINDEN DAT HET BETER KAN,
MOETEN WE ER IETS AAN DOEN!’

In ons mooie land bezit de rijkste 10% van
de mensen maar liefst twee derde van al
ons vermogen. Dat betekent dat 90%, van
bouwvakker tot verpleegkundige, het moet
doen met de rest. Het gevolg hiervan is dat
van alle rijke Westerse landen, alleen in de
Verenigde Staten de ongelijkheid in vermogen
groter is dan in ons land.

Jan Breur en Sietse van der Bij zijn
drijvende krachten achter SP Veenendaal. Jan is fractievoorzitter en Sietse
commissielid in de gemeenteraad. In
dit interview spreken we met hen over
wat hen drijft en bezighoudt, en wat de
SP voor de mensen kan doen.
››Wat heeft jullie bewogen om je bij de SP
aan te sluiten?
Jan: ‘De SP is een partij die de mensen bij
de politiek betrekt. Wij werken niet voor de
mensen, maar met de mensen.’
Sietse: ‘Ik hoor mensen vaak zeggen dat
de politiek niets voor ze doet. Maar als je
weet dat iets beter kan, dan moet je er juist
samen iets aan doen. De SP beperkt zich
hierin niet alleen tot de gemeenteraad,
maar voert ook met succes acties samen
met de inwoners.’

Verandering is nodig en is mogelijk. Samen
kunnen we die verandering tot stand brengen.
Samen kunnen we opstaan voor een
rechtvaardige samenleving. Doe je mee?
Lilian Marijnissen
Fractievoorzitter SP
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Hoeveel mooier zou ons land kunnen zijn
als we samen deze ongelijkheid aan zouden
pakken? Als we dat wat we samen verdienen
ook eerlijk verdelen? Als de zorg weer over
mensen gaat in plaats van over centen? Als
een betaalbaar huis een recht is in plaats
van een luxe? Als we goed zorgen voor onze
natuur in plaats van grote vervuilers hun gang
laten gaan?

Sluit je nu aan bij onze beweging en word Vriend voor Rechtvaardigheid.
Je ontvangt dan belangrijk nieuws van Lilian en de SP. En je krijgt een gratis
welkomstpakket thuisgestuurd!
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››Kun je daar voorbeelden van geven?
Jan: ‘Natuurlijk. Bijvoorbeeld een paar
maanden geleden, toen kwamen veel
mensen bij mij omdat ze zich ernstig zorgen
maakten om de verhoging van de eigen
bijdrage voor de huishoudelijke hulp van de
Wmo. Dan kan ik in de gemeenteraad wel
zeggen hoe erg het allemaal is, zo’n verhoging. Maar het komt veel beter over als deze
mensen zelf hun verhaal doen. Wij hebben
hen dan ook uitgenodigd om hun verhaal
in de commissievergadering te doen. Vier
mensen hebben over hun situatie verteld
en het resultaat is dat de gemeenteraad
besloten heeft om de eigen bijdrage niet te
verhogen.
Wij vinden sowieso dat de inwoners
meer stem moeten krijgen in de politieke
besluitvorming. De gemeenteraad neemt
besluiten over de inwoners. Zorg er dan ook
voor dat je als politieke partij weet wat er bij
de mensen leeft. Luister waar ze tegen aan
lopen, wat ze graag willen. Daarom hebben
we ook voorgesteld om het indienen van
een burgerinitiatief makkelijker te maken.
Dat voorstel is unaniem aangenomen. Weer
een succes.’

Sietse van der Bij en Jan Breur.

››Het gaat dus goed met de SP Veenendaal?
Sietse: ‘We halen wel resultaten, maar
eenvoudig is het niet. Mensen voelen zich
vaak in de steek gelaten door de politiek.
De SP laat zien dat het anders kan. Daarbij
denk ik bijvoorbeeld aan de bewoners van
het Franse Gat. Zij wonen in huizen met een
huur tot soms wel 700 euro. Deze huizen
zijn oud en vaak slecht onderhouden. Ze
worden door bewoners ook wel ‘doorwaaiwoningen’ genoemd. Desondanks wordt de
huur alwéér verhoogd. De SP wijst de bewoners op hun rechten en helpt waar mogelijk
om hiertegen protest aan te tekenen. Onze
vrijwillige hulpdienst is daarbij een grote
steun voor de bewoners. In Den Bosch heeft
de SP het zelfs voor elkaar gekregen dat de

huren verlaagd werden! Als we ons samen
inzetten, dan gaat dat in Veenendaal ook
lukken!’
››Wat is jullie droom?
Jan: ‘Ik ben net vader geworden. Ik hoop
natuurlijk dat mijn zoon groot wordt in een
wereld waar mensen elkaar accepteren. En
waar je in alle vrede naast en met elkaar
leeft. Te beginnen in Veenendaal.’
Sietse: ‘Ik woon sinds kort samen met mijn
vriendin. Ondanks dat wij beiden nog studeren, hadden wij het geluk een mooie sociale huurwoning te vinden. Daarom droom
ik over een Veenendaal met voldoende
sociale woningbouw, zodat er voor iedereen
een gepaste woning is.’ •

IN ACTIE VOOR BETAALBARE THUISZORG!
Jannie de Gooijer is een van de mensen die de gemeenteraad
heeft toegesproken over de geplande verhoging van de eigen
bijdrage voor de huishoudelijke hulp voor hulpbehoevenden.
Mede dankzij haar verhaal is de verhoging er niet gekomen.
We stellen haar enkele vragen...
››Wat was er aan de hand?
‘De coalitie van ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal had
laten weten dat zij de eigen bijdrage voor de huishoudelijke ondersteuning met maar liefst 50 procent wilde verhogen! Van 10 euro
naar 15 euro per uur. Dat is een rib uit je lijf als je niet veel te besteden hebt. Samen met nog drie andere mensen heb ik ingesproken
en hebben we de raad laten weten dat deze verhoging voor veel
mensen onbetaalbaar is. Zelf maak ik nu al niet gebruik van de
huishoudelijke ondersteuning, omdat 10 euro per uur betekent dat
ik de auto de deur uit moet doen. En dat is voor ons de enige manier
om contact te hebben met onze familie.’
››En heeft jullie optreden in de gemeenteraad wat opgeleverd?
‘Gelukkig wel. Was in juni de meerderheid nog voor de verhoging,
na onze inspreekbeurt stemde de raad unaniem tegen de verho-

SP OP DE BRES VOOR SKATEPARK VEENENDAAL

KOM OP VOOR JE SPORT!

Het is een mooie zomerdag. Een zacht briesje
waait door de haren terwijl ik bij de skatebaan sta
te praten met Jos van Rooijen. Op de achtergrond
zit een groepje skaters gezellig bijeen. Sommigen
tokkelen wat op hun gitaar; anderen delen
wat lekkers uit. Jos van Rooijen, een van de
initiatiefnemers van de Stichting Skatepark
Veenendaal, vertelt met passie over zijn sport:
skaten.

ging. Dat geeft veel voldoening. De politiek gaat helaas steeds meer
over de euro’s en steeds minder over het welzijn van de mensen.
Dat vind ik erg jammer. En daarbij heb ik het gevoel dat de samenleving steeds minder solidair wordt. Mijn vader zei altijd: ‘Als je
ergens iets aan kunt doen, dan moet je er iets aan doen.’ Daarom is
dit een mooi succes waar we trots op mogen zijn!’ •

‘Skaten is een (olympische) sport die je letterlijk leert met
vallen en opstaan. Het is alleen jammer,’ zegt Jos, ‘dat de
ondergrond hier zo ruw is, zodat bij een val je hele huid
open ligt. Bovendien zijn de
obstakels in het asfalt gezakt, zodat de ondergrond niet
goed aansluit. Dit betekent dat als je naar beneden rolt,
je van je board geschoten wordt. Met alle gevolgen van
dien.’
Vorig jaar waren hier nog 35 skaters dagelijks actief.
Nu haken mensen af vanwege de slechte staat van de
skatebaan. Spijtig is dat. Daarom heeft Jos samen met
nog een paar actieve skaters de stichting Skatepark
Veenendaal opgericht. Hij wil graag een verbeterd park,
met om te beginnen een goede ondergrond. Daarvoor
zijn hij en z’n maten in gesprek gegaan met de gemeente,
met Stichting Sportservice en met reclamebureau
Beeldenstorm. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad,
waaronder ook de SP, 150.000 euro toegezegd. Voor een
geheel nieuw skatepark is echter minstens 200.000 euro
nodig.
De stichting is daarom heel druk bezig geweest met het
werven van gelden, bijvoorbeeld door een wedstrijd te
organiseren met een kleine markt waar skate-artikelen
verkocht worden. De opbrengst, 1.000 euro, is naar het
vernieuwen van het Skatepark gegaan. Jos: ‘Mijn droom
is een goede skatebaan op deze plek, met graag een paar
meter extra erbij. Ik blijf hoop houden.’ SP Veenendaal
blijft de skaters van harte steunen met hun actie voor
een vernieuwd skatepark. •

WINST OP HET STADSSTRAND
In 2017 voerde de SP actie voor behoud van het Stadsstrand.
De gemeente wilde het Stadsstrand namelijk vol bouwen.
Onze actie leverde maar liefst bijna 11.000 handtekeningen
op voor behoud van het Stadsstrand. Hierop werden de
bouwplannen voor het strand gewijzigd en is er besloten een
aanzienlijk groter deel te behouden.
Het afgelopen jaar heeft de SP zich weer succesvol beziggehouden
met het Stadsstrand. De club Landjepik is namelijk gestopt als
coördinator van de activiteiten op het Stadsstrand. De SP heeft
verschillende malen aangedrongen op centrale coördinatie, zodat
de activiteiten op het Stadsstrand laagdrempelig blijven. Winkel-

DE HULPDIENST VAN SP VEENENDAAL

stad Veenendaal neemt nu het coördinatie-stokje over, inclusief de
activiteitenvergunning.

EEN LUISTEREND OOR EN EEN HELPENDE HAND

HET STADSSTRAND IS VAN ONS ALLEMAAL!

Bij SP Veenendaal komen regelmatig
vragen binnen van inwoners die
problemen hebben met instanties
of over de uitvoering van regels
en wetgeving waar zij zelf niet
uitkomen. Mensen voelen zich dan
machteloos en weten niet meer hoe ze
hun recht moeten krijgen.

Het had weinig gescheeld of dit strandseizoen was het Stadsstrand
een bouwput geworden. De bouw van het ‘Stadspaviljoen’ stond
namelijk gepland voor deze zomer. Ook nu weer was het de SP die
aan de bel trok, waardoor de voorbereidingen van de bouw pas na
het activiteitenseizoen van start gaan. De SP zal de ontwikkelingen rond het Stadsstrand nauwlettend in de gaten houden en waar
nodig in actie komen. amen met de Veenendalers. Want het Stadsstrand is van ons allemaal! •

De SP helpt hen graag en heeft daarom
een Hulpdienst opgericht. De SP-Hulpdienst is gratis en vrij toegankelijk voor
iedereen, ook als je geen SP-lid bent. De
Hulpdienst zal zich in eerste instantie
vooral richten op vragen betreffende de
Wmo, de Participatiewet en integratie
van nieuwkomers.

Heb je een vraag voor de SP-Hulpdienst?
Stuur een email naar:
hulpdienst@spveenendaal.nl
Wil je meer weten over de Hulpdienst?
Kijk op:
veenendaal.sp.nl/groep/hulpdienst

