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In de Beeremansstraat, in een van de 
gezelligste buurten van Veenendaal, ga 
ik op bezoek bij Cor en Ria, twee SP’ers 
in hart en nieren. Terwijl Cor koffiezet, 
vertelt Ria.

‘Ik heb ruim twintig jaar geleden een ernstig 
ongeluk gehad en ben nu voor 100 procent 
afgekeurd. Hierdoor moet ik gebruik maken 
van de Wmo. Al die stapelingen van de 
eigen bijdrages maakt ons leven bepaald 
niet gemakkelijk. Naast het eigen risico van 
de zorgverzekering dat wij beiden kwijt 
zijn, samen 770 euro per jaar, ben ik ook 
nog veel geld kwijt aan de eigen bijdragen 
voor de medicijnen, de hulpmiddelen en de 
huishoudelijke hulp. Bij elkaar opgeteld gaat 
er echt een heel groot deel van ons inkomen 
op aan zorg. En dan is de tegemoetkoming 
voor chronisch zieken (Wtcg) drie jaar gele-
den ook nog eens wegbezuinigd. Het is dan 
ook best moeilijk om de eindjes aan elkaar 
te knopen. Ik voel me dan ook echt gepakt 
door de regering. Het lijkt wel of ik gestraft 
wordt. Maar ik heb toch ook niet om dat 
ongeluk gevraagd. Liever had ik een gezond 
lijf en had ik gewoon gewerkt.’
Toch zit Ria niet bij de pakken neer. Zo is 
ze actief in de bewonerscommissie Franse 
Gat en de motor achter vele activiteiten. Ik 
vraag Ria naar de ‘Oog voor Veenendaal-
prijs’, die ze onlangs gewonnen heeft. ‘Die 
prijs,’ vertelt Ria, ‘heb ik gekregen omdat ik 
een bijdrage lever aan de leefbaarheid en 
veiligheid van de wijk. Ik leid elke maandag-
ochtend in buurthuis ’t Turfke een ouderen-
groep. Verder organiseer ik iedere dinsdag-
avond de EETTAFEL. Hier kunnen mensen 
in Plein Zuid, ons buurthuis, voor een klein 
bedrag een warme maaltijd nuttigen. Op 
elke woensdagochtend kunnen de mensen 
bij ons een goedkope lunch gebruiken. Zo 
ontmoeten de mensen uit de wijk elkaar. En 
hier kunnen ze elkaar dan steunen, op wat 
voor manier dan ook. Verder ben ik actief 
bij het zomerfestival. Een dag vol plezier en 
ontspanning voor jong en oud in de wijk.’ 
Bescheiden als Ria is, stelt ze dat zij de prijs 
alleen heeft kunnen winnen met behulp 
van een trouwe groep vrijwilligers en omdat 
Cor haar hiervoor de ruimte geeft. ‘Eigenlijk 

hebben we met ons allen de prijs gewon-
nen!’

Dit brengt mij bij Cor. Hij is een doener, geen 
prater. Iemand die zonder er veel woorden 
aan vuil te maken veel dingen aanpakt. Cor 
werkt als elektrotechnicus bij IW4. Wat zijn 
ogen zien, maken zijn handen. Cor heeft zijn 
baas al heel wat geld bespaard.
Naast zijn werk helpt Cor Ria mee in het 
vrijwilligerswerk. Hij rijdt ouderen naar het 
buurthuis, hij helpt mee met de buurt-app 
en hij fotografeert bij festiviteiten.
En ook Cor is actief lid van de SP. Hij zit in 

COR EN RIA: EEN HART VAN GOUD
AFDELINGSVOORZITTER BAUKJE HIEMSTRA IN GESPREK MET

de kerngroep. Dit is de groep die vooral in 
de buurt en in het centrum actief is. Cor 
heeft meegeholpen met een buurtonder-
zoek, hij heeft honderden handtekeningen 
verzameld voor het Nationaal ZorgFonds 
en hij helpt mee met de petitie RED ONS 
STADSSTRAND. Hij glimlacht als ik dit rijtje 
opnoem: ‘Ik vind het leuk om te doen. De SP 
is voor mij de beste partij!’

Cor en Ria, twee mensen met een hart van 
goud, die zich optimaal inzetten voor hun 
buurt. Zij laten zien wat gelijkwaardigheid, 
menselijke waardigheid en solidariteit is. •

Cor en Ria, met Ria’s welverdiende Oog voor Veenendaal-prijs



Op zaterdag 10 juni organiseerde 
ervaringsdeskundige Yolande de Meer, 
samen met de SP, de bijeenkomst Kof-
fie, Cake & Wmo. Hier konden mensen 
praten over hun ervaringen met de 
zorg en ondersteuning die de gemeente 
biedt. En die blijkt niet altijd voldoende 
te zijn.

Mensen krijgen geen schoonmaakonder-
steuning, omdat ze ‘zelf’ kunnen stofzuigen. 
Of geen invalidenparkeerkaart, omdat ze 

HET GEHEIM VAN DE SP VEENENDAAL
SP Veenendaal is een actieve groep 
mensen die de daad bij het woord voegt.

We zijn niet alleen actief in de gemeente-
raad, maar ook op straat, tussen de mensen. 
We krijgen veel voor elkaar!

Hoe dat komt?
Samen werken en samen genieten, elkaars 
kwaliteiten aanspreken, weten waar we 
voor gaan en elkaar iets gunnen: dat is het 
geheim van de SP Veenendaal.

Zorg dat je erbij komt! •

IK KAN STOFZUIGEN (MAAR VRAAG NIET HOE!)
‘zelf’ 50 meter kunnen lopen. Hoe zij er 
daarna aan toe zijn, is bij de indicatiestel-
ling niet gevraagd. Dus als zij daarna nog 
dágen pijn hebben, of uitgeput zijn, blijft dat 
onbekend.

Iedereen moet de zorg krijgen die nodig is. 
Een indicatie moet passen bij uw behoeftes. 
En daar schort het nogal eens aan. Omdat 
de gemeente elk jaar zoveel geld op de zorg 
overhoudt, mag er best eens opnieuw naar 
de indicaties gekeken worden. Denkt u dat 

u meer zorg nodig heeft, vraag dan opnieuw 
een indicatie aan. Geef dan duidelijk aan 
wat u wel of niet kunt en hoeveel last u er 
daarna van heeft als u bijvoorbeeld gestof-
zuigd hebt. 

Neem iemand mee, die u bij het gesprek 
helpt. Kent u niemand, dan is de gemeente 
verplicht u te helpen door een onafhankelijk 
persoon toe te wijzen. •

KLOPPEND HART VAN VEENENDAAL
‘Dank je wel, dat jullie je hiervoor in willen 
zetten’, zei een man toen hij zijn handteke-

ning zette voor het behoud van het stads-
strand. Het kleine stukje terrein achter de 

Van Kreelpoort is het kloppend hart van 
Veenendaal. Hier komen de mensen samen, 
hier organiseren ze evenementen, hier 
spelen de kinderen met elkaar, hier komen 
de mensen op adem en genieten we allemaal 
van het kleine stukje ruimte in de verder 
volgebouwde binnenstad.
Negen op de tien bezoekers van het centrum 
wil dit lapje grond graag houden zoals het 
nu is. Helaas heeft de meerderheid van de 
gemeente anders besloten. Men wil hier 
winkelpanden laten bouwen, met daarboven 
appartementen. Of nog gekker: men wil er 
een nieuwe Lampegiet laten bouwen. Men 
denkt namelijk dat dit geld oplevert.
De SP is een petitie gestart om het stads-
strand te redden. Al zo’n 10.000 mensen 
hebben deze petitie getekend. Daarmee kun-
nen we de politiek laten zien dat met deze 
plannen de Veense bevolking niet wordt 
gediend.
Het stadsstrand heeft ook heel veel waarde 
als plaats van ontspanning en verbinding. 
Het draait niet allemaal om geld! Het gaat 
om welzijn van de Veenendalers. •

TEAM SP, een vriendenclub die altijd actief is in Veenendaal.

SP’er Sietse (r) haalt handtekeningen op voor het Stadsstrand. Er wordt massaal getekend.



Werk jij in de thuiszorg? Wil je op de hoogte 
blijven van de politieke ontwikkelingen 
die gevolgen kunnen hebben voor jouw 
baan? Wil je de SP ondersteunen met jouw 
expertise? Wil je kennis uitwisselen met 
vakgenoten en politici? Meld je dan aan bij 
het Kennisnetwerk Thuiszorg.

Het Franse Gat is een gezellige buurt, 
maar aan de huizen mankeert nogal wat. 
Ze zijn tochtig, hebben rotte kozijnen, 
er is schimmel en vocht en ze zijn in-
braakgevoelig. Dit is een kleine opsom-
ming van de klachten die de bewoners 
aangaven tijdens ons buurtonderzoek.

Hierop werd het buurtcomité KaBeCo (Klaas 
Kater-, W.C. Beeremans- en Dr. Colijnstraat) 
opgericht. Dat bracht aan de hand van een 
enquête in kaart wat er precies schortte aan 
de woningen. Samen met het KaBeCo heeft 
de SP in februari een avond georganiseerd, 
waar de resultaten werden gepresenteerd en 
bewoners hun klachten met de medewer-
kers van Patrimonium Woonservice konden 
bespreken. Het resultaat: Patrimonium 
Woonservice gaat deze huizen renoveren en 
de ergste klachten worden zo snel mogelijk 
opgelost.

Samen sterk! •

SAMEN STERK IN HET FRANSE GAT

Je ontvangt onze tweemaandelijkse nieuws-
brief met alle ins en outs, uitnodigingen 
voor interessante bijeenkomsten, aanbiedin-
gen om mee te denken... en nog VEEL MEER! 
Deelname aan het Kennisnetwerk is volledig 
vrijblijvend en je hoeft er geen SP-lid voor te 
zijn. Aanmelden kan via veenendaal@sp.nl •

KENNISNETWERK THUISZORG

ERVARINGSPUNT 
PARTICIPATIE-
WET
De gemeente is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de Participatiewet. Deze wet 
gaat over tal van zaken die met werk en in-
komen te maken hebben en raakt met name 
mensen die langdurig werkloos zijn, of een 
arbeidsbeperking hebben. De Participatie-
wet heeft een grote impact op hun leven. 

De SP wil graag weten of alles naar wens en 
behoren verloopt, en welke ervaringen u 
heeft met deze wet. U kunt uw ervaring met 
ons delen door het formulier in te vullen op 
veenendaal.sp.nl •
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Dankzij inspanningen van KaBeCo en de SP worden de huizen gerenoveerd.
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Het komend jaar spreekt de SP met 1 miljoen 
mensen. In honderden buurten, bedrijven en 
scholen. Om ons land te verbeteren. Van veilige 
buurten tot goede zorg zonder eigen risico.

Van betere buslijnen tot goed onderhouden 
woningen. Samen kunnen we wat gisteren nog 
onmogelijk leek vandaag realiseren. 1 ding staat 
vast: vooruitgang voor velen komt niet uit de 
lucht vallen.

Daar zullen we samen voor moeten knokken. 
En dus hebben we uw hulp nodig.

Doet u mee?

Met vriendelijke groet, 

Emile Roemer

STEUN 
ONS! 

Meld u aan op sp.nl/word-lid

SP-lid bent u al voor € 5 per kwartaal.

Geen internet? Bel (088) 243 55 40

naam  

adres en huisnr. 

postcode en woonplaats  

email 

telefoonnummer 

De SP wil 1 miljoen mensen spreken in 300 buurten. Wilt u ook meedoen om 
uw buurt te verbeteren? Ga dan naar doemee.sp.nl

Of vul uw gegevens in en dan nemen wij snel contact met u op. 

Stuur deze bon op naar: Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort

  Ik wil lid worden van de SP

Met vriendelijke groet, 

Emile Roemer

VOORUITGANG VOOR ELKAAR


