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Deze krant is een uitgave van SP-afdeling Veenendaal. Reacties? Graag! SP Veenendaal, Jol 8, 3904 SJ Veenendaal
T 0318-518544, I veenendaal.sp.nl, E veenendaal@sp.nl

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! 

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel op naar: SP, Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort

naam  

email 

telefoon 

postcode  huisnummer 

  Ik wil lid worden van de SP

De coronacrisis heeft ons laten zien wat daad-
werkelijk 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. 

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.

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 super-
rijken hun eerlijke deel te laten betalen.

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

EERLIJK UIT DE CRISIS
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Jan Breur is niet de politiek ingegaan omdat het hem ‘wel leuk’ of 
‘interessant’ leek. Hij werd lid van de SP omdat hij de problemen in 
de wereld zag, ver weg en dichtbij. En daar wilde hij wat aan doen. 
Inmiddels is hij al 15 jaar gemeenteraadslid.

“In 2006 begon armoede zichtbaar te 
worden; ook in Veenendaal”, vertelt Breur. 
“Wij wilden dat op de kaart zetten en er iets 
aan doen. Maar het is een gevecht tegen de 
bierkaai – vooral omdat de kabinetten van 
Balkenende en Rutte het probleem alleen 
maar groter maakten. Ze gooiden van alles 
op het bordje van de gemeenten om zelf 
maar niet verantwoordelijk te zijn. Thuis-

zorg, jeugdzorg, minimabeleid: alles moest 
de gemeente maar oplossen. En om de ramp 
compleet te maken, leverden ze ook niet 
voldoende geld mee om het goed te doen. 
Nu krijgen mensen niet de zorg die ze nodig 
hebben én lopen gemeenten tegen tekor-
ten aan. Rechts is gewoon onverantwoord 
bezig.”
Desondanks weet de SP toch nog een aantal 

zaken voor elkaar te krijgen. Zo is het nu 
makkelijker om een burgerinitiatief in te 
dienen, worden de hoogspanningslijnen in 
woonwijken onder de grond gelegd en is het 
aanbestedingscircus bij het welzijnswerk 
weggehaald. Breur: “Dit zijn heel waarde-
volle dingen, maar ze zijn er niet vanzelf 
gekomen. Een kwestie van lange adem en 
goed samenwerken.”
En samenwerken – dat doet de SP wel! 
Zowel met andere partijen als met ‘gewone’ 
Veenendalers. Want vooral als gewone 
mensen van zich laten horen, gebeuren er 
dingen. “Het legt echt gewicht in de schaal 
als groepen mensen komen inspreken op 
het gemeentehuis, of een petitie aanbie-
den”, zegt Breur. “Dan zien politici wat er 
speelt en komen ze in beweging.”
Net als in de landelijke politiek, heeft rechts 
het ook in Veenendaal voor het zeggen.
“Die rechtse meerderheid heeft Veenendaal 
een hoop gekost”, legt Breur uit. “Poppo-
dium weg. Stadsstrand om zeep geholpen. 
Veel te weinig betaalbare woningen. Alle-
maal rechts beleid, waar niet of nauwelijks 
tegenwicht tegen wordt geboden.”
Dat is niet alleen te wijten aan rechtse 
politici en rechtse stemmers, maar ook aan 
mensen die hun stem verloren laten gaan. 
Breur: “Ik snap best dat mensen het ver-
trouwen in de politiek kwijt zijn. Maar als je 
niet stemt, verander je ook niks. Ben je het 
niet eens met hoe het gaat? Kijk dan welke 
partij daar tegenin gaat, en stem daarop. 
Zo’n kleine moeite, en het kan zoveel ver-
schil maken. Laat van je horen!” •

RECHTS HEEFT VEEL  
TE LANG Z’N GANG  
KUNNEN GAAN

Op 16 maart 2022 zijn er weer 
gemeenteraadsverkiezingen.  
De kans om het roer om te 
gooien! Maak Veenendaal 
leuker, kleurrijker, socialer en 
betaalbaarder voor iedereen. 
Stem SP!



AFDELINGSVOORZITTER BAUKJE HIEMSTRA INTERVIEWT...
...MEHMED EN RABIA; ONZE STEUN EN TOEVERLAAT IN RHENEN

 › Sinds wanneer wonen jullie in Nederland?
Mehmed: ‘Ik woon hier 28 jaar. Ik was hier 
op vakantie en trof toen mijn eerste vrouw. 
Helaas overleed zij.’
Rabia: ‘En toen kwam ik in zijn leven. Ik 
woonde in Oost-Turkije en Mehmed heeft mij 
hiernaartoe gehaald. Soms heb ik heimwee, 
maar ik wil niet terug. We hebben samen drie 
kinderen. Echt Nederlandse kinderen. Zij 
kunnen niet in Turkije wonen en ik wil bij hen 
blijven.’

 › Hoe zijn jullie bij de SP terechtgekomen?
Mehmed: ‘Al in Turkije was ik socialist. 
Dat was daar normaal. Wij wisten daar niet 
precies wat socialisme in theorie was, maar 
in ons hart wisten we het wel. We waren als 
broeders voor elkaar en we hielpen elkaar als 
dat nodig was. In Nederland ben ik na wat 
omzwervingen bij de SP terechtgekomen.’

Op een zonnige 
julidag beklim ik de 
Thijmseberg voor 
een interview met 
twee van onze actieve 
leden: Mehmed en  
Rabia Baima.
Zoals altijd word ik 
er met de grootste 
gastvrijheid 
ontvangen.
Nadat we wat 
gedronken hebben, 
begin ik met mijn 
vragen.

In november zijn vrijwilligers van SP Rhe-
nen op pad geweest voor de actie ‘Stop de 
huurverhogers’. Door de coronacrisis zijn 
veel mensen in financiële problemen ge-
komen. Het lukt hen amper om de huur op 
te brengen. Toch heeft minister Ollongren 
toestemming gegeven om de huren te laten 

SP RHENEN IN ACTIE  
TEGEN DE HUURVERHOGERS 

Sinds de sluiting van Escape in 2013 heeft 
Veenendaal het zonder goede popzaal moe-
ten stellen. De organisatie Vlow zorgt wel 
dat de popcultuur in het Veen levend wordt 
gehouden, maar een goede podiumzaal 
ontbreekt. Daar zou wel eens verandering 
in kunnen komen... In juni heeft de VVD 
een voorstel ingediend om het onderzoek 
naar de toekomst van theater De Lampe-
giet naar voren te halen. In de discussie 
daarover heeft de SP gevraagd of daarin 
ook de mogelijkheid van een poppodium 
kon worden meegenomen. Het lijkt de SP 
een goede zaak als het nieuwe theater ook 
een popzaal zou krijgen. Het verzoek om 
de poppodiumfunctie in het onderzoek te 
betrekken is gehonoreerd. •

De windturbines die in de Regionale 
Energiestrategie (RES) gepland staan aan 
de rand van Veenendaal, hebben veel stof 
doen opwaaien. Maar er zijn alternatieven, 
betoogt de SP. Op het gebied van zonne-
energie is er nog best wat te halen! “Zon-
nepanelen zijn minder ingrijpend in de 
leefomgeving dan windturbines, waar het 
de afgelopen maanden veel over is gegaan”, 
aldus fractievoorzitter Jan Breur. “En een 
stuk minder gevaarlijk dan de kerncentra-
les die de VVD voorstelt. Wij zitten niet te 
wachten op een Tsjernobyl aan de Grift!”
Wat de Veense SP betreft, komen de zon-
nepanelen op daken en in linten langs de 
snelweg. Daar heeft de SP voorstellen voor 
ingediend. •

De mensen in de zorg doen goed 
en belangrijk werk. Dat moet 
goed beloond worden! Meerdere 
malen heeft de SP actie gevoerd 
en moties ingediend voor betere 
beloning voor het zorgpersoneel. 
Helaas zijn deze moties niet 
aangenomen. Het is daarom extra 
nodig om het personeel in de 
zorg te bedanken en hen een hart 
onder de riem te steken. 
Daarom heeft de SP in Rhenen  
het verplegend personeel van  
de Tollekamp verrast met een 
taart, op 12 mei: de dag van de 
verpleging. •

In Veenendaal-Oost is er een tekort aan 
onderwijsruimte. Het Ontmoetingshuis, 
waarin de scholen in Oost zijn gevestigd, 
barst uit z’n voegen. Ouders hebben al lan-
ge tijd geknokt voor meer onderwijsruimte 
in Oost, maar het college van burgemeester 
en wethouders wilde het probleem oplos-
sen door één van de scholen de wijk uit te 

Mensen met een beperking hebben soms assistentie nodig in het stemhokje. Dat is toe-
gestaan bij mensen met een lichamelijke beperking, maar niet bij mensen met een ver-
standelijke beperking. Oneerlijk, vindt de Veenendaalse SP’er Cor Su. Hij heeft samen met 
zijn mede-cursisten van ‘Ontdekkingstocht door de democratie’ actie gevoerd, zodat ook 
mensen met een verstandelijke beperking kunnen stemmen.
Dat heeft gewerkt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat nu een proef opzetten, 
zodat mensen met een verstandelijke beperking geholpen mogen worden in het stemhokje. 
De gemeente Veenendaal heeft zich aangemeld om mee te doen met deze proef. Zo zie je 
maar: actievoeren werkt! •

Op zaterdag 20 februari voerden SP en FNV 
een gezamenlijke stoepkrijt-actie in Veen-
endaal-Oost. Met een duidelijke boodschap: 
we willen dat het minimumloon verhoogd 
wordt naar 14 euro per uur.  Een verhoging 
van het minimumloon stimuleert de koop-
kracht en daarmee de economie. •

In de afgelopen maanden stond de SP  
met de ‘muur van steun’ op verschil-
lende plekken in Veenendaal. Op 
deze ‘muur’ konden voorbijgangers 
woorden van hoop schrijven. Gericht 
aan de ouders die tot slachtoffer zijn 
gemaakt door de belastingdienst, 
onder verantwoordelijkheid van de 
kabinetten-Rutte. Er zijn veel steun-
betuigingen op de verplaatsbare muur 
geschreven. 
Ook heeft de SP een landelijk meld-
punt geopend voor mensen die door 
de belastingdienst op een zwarte lijst 
zijn gezet. Het meldpunt is te bereiken 
via doemee.sp.nl/zwartelijsten

EEN NIEUW POPPODIUM 
IN VEENENDAAL?

ALTERNATIEF VOOR 
WINDTURBINES

STOEPKRIJT- 
ACTIE VOOR 14

SP RHENEN  
BEDANKT DE ZORG

ONDERWIJSRUIMTE  
IN VEENENDAAL-OOST

IEDEREEN MOET KUNNEN STEMMEN

ACTIES VOOR DE OUDERS  
VAN DE TOESLAGENAFFAIRE

sturen. De oppositiepartijen, waaronder de 
SP, kwamen met een ander voorstel: meer 
schoollokalen bijbouwen – en woningen 
daar bovenop. Uiteindelijk is dat voorstel 
met een ruime meerderheid aangenomen.

De SP feliciteert de ouders en leerlingen in 
Veenendaal-Oost met dit behaalde succes. •

 › Jullie zijn actieve SP’ers. Wat doen  
jullie zoal? 
Rabia: ‘Wij bezorgen de Tribune, we doen 
acties in Rhenen. Bijvoorbeeld voor de verple-
ging en voor eerlijk loon en voor betaalbare 
huren. En we bezorgen flyers huis aan huis. 
We hebben een SP-poster voor het raam van 
onze schuur. Als mensen bij ons in de tuin 
komen, vragen ze wat dat betekent en dan 
vertellen we over de SP.’

 ›  Een laatste vraag: wat vind je van  
de SP-afdeling in Veenendaal/Rhenen? 
Mehmed: ‘Ik vind het jammer dat er niet wat 
meer jongeren bij de SP zijn. Daar zouden we 
aan moeten werken.’ 
Rabia: ‘Het is wel heel gezellig. Ik vind het fijn 
als we weer bij elkaar kunnen komen.’ •

verhogen. De SP dringt er in de Tweede 
Kamer op aan om de huurverhoging terug 
te draaien.  SP Rhenen riep de huurders op 
om de SP hierbij te steunen.
De SP blijft actie voeren zodat iedereen 
goed en betaalbaar kan wonen. Meedoen?  
Kijk op doemee.sp.nl/wooncrisis


