VEENENDAAL SPECIAAL

EERLIJK UIT DE CRISIS
De coronacrisis heeft ons laten zien wat daadwerkelijk van waarde is in onze samenleving. Wie het
land draaiende houden als het erop aan komt en hoe
de kracht van de samenleving zoveel sterker is dan
alleen het individu.
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Neem de mensen die werken in de zorg. Deze
crisis laat ons opnieuw zien hoe belangrijk goede
zorg is. Maar ook: hoeveel meer waardering onze
zorgverleners verdienen. Het mag niet alleen bij een
applaus blijven.
De komende tijd zal de vraag ook zijn wie de
rekening van deze crisis moet betalen. Als het aan
de gevestigde partijen ligt, dan gaat het hetzelfde
als met de financiële crisis tien jaar geleden: terwijl
grote bedrijven en aandeelhouders snel weer
winst maakten, moesten mensen loon inleveren,
werden pensioenen gekort en werd er flink op zorg,
onderwijs en veiligheid bezuinigd. Dat mogen we niet
nog een keer laten gebeuren! Nu is het tijd om het
anders te doen.

Sietse van der Bij,
SP-raadscommissielid

BOUWEN, BOUWEN,
BOUWEN VOOR
STARTER EN STUDENT
De woningcrisis is ook in
Veenendaal nog altijd aanwezig.
Voor starters is het enorm lastig
om een woning in Veenendaal te
bemachtigen.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat de rekening
van de crisis daar gelegd wordt waar die hoort.
Dat betekent dat we niet bezuinigen op de publieke
sector, maar juist investeren. Dat we samen de
ongelijkheid aanpakken door bedrijven en de superrijken hun eerlijke deel te laten betalen.
Foto William Rutten©

Verandering is nodig en is mogelijk. Samen kunnen
we dat tot stand brengen. Samen kunnen we sociaal
en eerlijk uit deze crisis komen. Doet u met ons mee?
Met vriendelijke groet,
Lilian Marijnissen

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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Ik wil lid worden van de SP

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel op naar: SP, Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort
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De lange wachtlijsten voor sociale
huurwoningen en het krimpende
percentage sociale huisvesting zijn
een duidelijk gevolg van bewust
gekozen politiek beleid. Beleid dat,
wat de SP betreft, flink op de schop
moet.
De Omgevingsvisie van de
gemeente geeft aan dat er
voldoende passende woningbouw
moet zijn voor onze starters. Toch
wordt er alwéér voor gekozen
om bij nieuwbouw maximaal 30
procent sociale woningbouw toe
te staan. Dit percentage is nog
lager dan het huidige percentage
sociale woningbouw in Veenendaal!
Het bestaande probleem wordt
hierdoor opnieuw onvoldoende
opgelost. De SP stelt daarom voor
om deze 30-procentsnorm te
schrappen.
Laten we vooral bouwen,
bouwen, bouwen voor starter en
student, zodat zij niet massaal uit
Veenendaal verjaagd worden.

ACTIE: BETAALBAAR
WONEN VOOR IEDEREEN!
De SP is een actie gestart voor betaalbaar wonen. De partij roept verhuurders op om geen huurverhoging toe te passen. Vorig jaar had al de helft van
de huurders moeite met het betalen van de huur. En velen krijgen het nu
nog moeilijker, omdat op dit moment veel huishoudens in Nederland door
de coronacrisis te maken met een terugval in inkomsten. De SP wil dat
iedereen betaalbaar kan wonen.
De actie wordt geleid door Tweede Kamerlid Sandra Beckerman, die in Veenendaal is
opgegroeid. ‘De berichten stromen bij ons
binnen,’ aldus Beckerman: ‘Van moeders
die onbeschermd werken in de thuiszorg en
bij thuiskomst op de mat een brief vinden
dat de huur van hun sociale huurwoning
weer omhoog gaat. Van mensen die hun
inkomen verliezen en wel aan het einde van
de maand een torenhoge vrije sector huur
moeten betalen. Dit raakt me diep.’
Baukje Hiemstra, afdelingsvoorzitter van
SP Veenendaal: ‘Begin maart zijn wij als SP
Veenendaal bij een groot aantal mensen
aan de deur geweest om te vragen hoe het
met het energiegebruik van hun huis staat
en om te vragen of er ook klachten over de
woning zijn. In veel gevallen was het energiegebruik rond de 150 euro en hoorden we
klachten van tocht en schimmel, verrotte
vloeren en slecht onderhoud. Volgens sommigen is er al jaren geen (groot) onderhoud

gepleegd aan hun woning. Allemaal redenen om in actie te komen tegen de komende
huurverhoging.’

HUURBEVRIEZING IS EERSTE STAP
Voor de SP is huurbevriezing slechts een
eerste stap. Veel meer is nodig om uit de
wooncrisis te komen. Bijvoorbeeld meer
woningen in het goedkope en betaalbare
segment.
De SP deed dit jaar hiervoor eerder dit jaar
verschillende voorstellen in de gemeenteraad van Veenendaal, maar kreeg hiervoor
geen meerderheid. Onbegrijpelijk, vindt
fractievoorzitter Jan Breur: ‘De Veenendaler
heeft gemiddeld het laagste jaarinkomen
van de hele provincie, maar het gemeentebestuur vindt betaalbaar wonen een vies
woord. Hier is nog een wereld te winnen.’
Zowel huurders als niet-huurders kunnen
hun steun voor de actie uitspreken via:
doemee.sp.nl/stop-de-huurverhoging

BAUKJE HIEMSTRA IN GESPREK MET SP-LID ALJA BERCK
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HUILEN MET DE LAMP UIT!
Een van onze actieve mensen
in de afdeling is Alja Berck.
Bestuurslid Baukje Hiemstra
sprak met haar over haar
redenen om lid te worden van de
SP, wat haar zorgen zijn over de
ongelijkheid in de wereld en wat
zij als SP’er daartegen doet.

Jan Breur, SP-fractievoorzitter

TEGEN KERNWAPENS, VOOR VREDE EN RECHT

› Waarom ben je lid geworden van de SP?
‘Ik ben lid geworden van de SP omdat
ik vind dat het wel een beetje eerlijker
verdeeld mag worden in de wereld. Hard
werkende mensen verdienen het geld maar
de mensen die toch al veel hebben strijken het meeste op. Dat kan anders! Denk
bijvoorbeeld maar aan het winkelpersoneel van Albert Heijn. Zij hebben vaak een
flexcontract, ze kunnen zich amper in hun
levensonderhoud voorzien. Dit terwijl de
aandeelhouders, mensen die geen enkele
inspanning voor de winst van Albert Heijn
hebben geleverd, met het grote geld weggaan.
Een andere reden om lid te zijn van de SP
is omdat het een club zonder poeha is. Er
is weinig haantjes gedrag. Woorden en
daden zijn met elkaar in overeenstemming.
Ik vind het een leuke club mensen met het
hart op de goede plaats. We zetten ons met
enorm veel energie in voor een beter Veenendaal. Maar ook als we privé hulp nodig
hebben, kunnen we op elkaar rekenen.’

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat er atoombommen op Hiroshima en Nagasaki werden
gegooid. Hoewel het moeilijk is om in corona-tijd activiteiten te organiseren, slaagde
de SP Veenendaal erin om een herdenkingsmoment te organiseren. Enkele weken later
organiseerden Vredesinitiatief Veenendaal en Veenendalers Voor Vrede coronaproof een
vredesmaaltijd en vredeswandeling door het centrum. Samen zetten we ons in voor vrede
en recht, wereldwijd. Wij willen kernwapens de wereld uit, te beginnen met Nederland!

› Je bent actief lid van de SP .Waar houd je
je zoal mee bezig?
‘Natuurlijk kan ik niet met iedere actie meedoen. Toch ben ik regelmatig op straat te
zien. Voor mij gaat het vooral om gelijkheid
en solidariteit. De mensen zijn tegenwoordig heel erg op zichzelf gericht. Ik strijd
ervoor om samen iets voor elkaar te krijgen.
Neem nou de marktwerking in de zorg. Het
gaat al lang niet meer om goede zorg. Geld
is vooral de drijfveer. Specialisten worden
per behandeling betaald. Dat geeft een
verkeerde impuls. Soms worden er operaties gedaan die niet strikt nodig zijn. Aan de
andere kant horen we van verpleegkundigen dat hun werk niet goed beloond wordt.
Zij willen dan ook niet langer in dienst van
een ziekenhuis. Zij gaan als ZZP’er aan de
slag en halen zo de krenten uit de pap van
het werk. Dat maakt de zorg kapot. Geef de
medewerkers een goed loon, zodat ze daar

Deze zomer zijn er vier GFE-containers geplaatst voor de hoogbouwvan het Jan
Roeckplantsoen en voor de Gilbert van Schoonbekestraat. Die vier containers zijn er
niet zo maar gekomen. Samen met de SP hebben een viertal bewoners zich ingezet om
de nodige handtekeningen te verzamelen die vereist zijn om zo’n container geplaatst te
krijgen. Dat was geen gemakkelijke opgave, zeker niet in coronatijd.Toch is het gelukt en
daarom trakteerde de SP deze actieve bewoners op een taart.

GFE-ZUIL IN HET JAN ROECKPLANTSOEN

SP-HULPDIENST
behoorlijk van rond kunnen komen.
Niet alleen de zorg, maar ook het onderwijs
heeft mijn aandacht. Er is een groot lerarentekort. Soms staan onbevoegde mensen
voor de klas. Het gevolg is dat er kinderen
van school komen die amper kunnen lezen
of en rekenen. Zo ontstaat er vanzelf een
tweedeling in onze maatschappij. En ook
hier geldt weer dat de meesters en juffen
een goed salaris moeten krijgen. Dan willen
er vanzelf meer mensen in het onderwijs
gaan werken.’

› En hier in Veenendaal? Wat voor specifiek onderwerp doet jouw actieve hart
sneller kloppen?
‘Ik wil me inzetten tegen de verslonzing.
Wat een bende is het hier soms. Veel
mensen gooien hun afval gewoon op straat
of in de berm. Het is gewoon huilen met
de lamp uit. En weet je, het gaat het alleen
maar van kwaad tot erger! Vervuiling werkt
ook criminaliteit in de hand. Mijn slogan is:
een schoner milieu begint bij jezelf en de SP
helpt een handje mee!’ •

EEN HELPENDE HAND VOOR IEDEREEN
Bij de SP-Veenendaal komen regelmatig vragen binnen van inwoners die problemen
met instanties hebben over de uitvoering van regels en wetgeving. Het doel van
de SP-Hulpdienst is om mensen een luisterend oor te bieden, hen te helpen bij het
overwinnen van hun problemen en weer de controle te krijgen over hun leven.
De Hulpdienst houdt zich vooral bezig met hulpvragen betreffende de WMO, de
Participatiewet en integratie. De SP-Hulpdienst is gratis en vrij toegankelijk voor
iedereen, of je nou SP-lid bent of niet. De Hulpdienst is per e-mail te bereiken:
hulpdienst@spveenendaal.nl

OP NAAR EEN VEENS
REFERENDUM
Vorig najaar stelde de
gemeenteraad de ‘Visie op
Participatie’ vast. Hierin staan
verschillende manieren beschreven
hoe Veenendalers met de gemeente
kunnen meekijken, meedenken,
meepraten en meedoen.
Op zich een prima stuk, maar er
staat niets over meebeslissen
via een referendum. Wat de SP
betreft zijn Veenendalers de baas
in Veenendaal! Hun stem moet
georganiseerd en vertolkt worden.
Niet alleen eens in de vier jaar bij
verkiezingen, maar eigenlijk altijd.
Een referendum is hierbij een
prima middel. De SP spant zich in
om een referendum over Veense
aangelegenheden in de toekomst
wel mogelijk te maken. Doet u mee?

GRATIS MONDKAPJES
VOOR MINIMA
Iedereen moet in de gelegenheid gesteld
worden om de adviezen van het RIVM te
kunnen volgen en zichzelf en anderen
te beschermen tegen het corona-virus.
Daarom heeft de SP het college van
burgemeester en wethouders verzocht
om gratis mondkapjes te verstrekken aan
minima. De SP deed dit mede namens een
groep andere partijen in de Veenendaalse
gemeenteraad. Wethouder Lochtenberg
vond dit een goed idee. De mondkapjes
zijn aangenomen in het aanbod van de
minimaregelingen.

