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In het voor u liggende Kompas wordt u weer eens bijgepraat over de activiteiten van wethouder,
bestuur en fractie over de afgelopen periode.
Het is al weer enige tijd geleden, dat het laatste Kompas uitkwam, omdat er niet al te veel nieuws
te melden was.
Nu de huidige coalitie van Soest2002, VVD en PvdA al weer bijna twee jaar actief is, wordt het tijd
enige verantwoording af te leggen.
Het bestuur kijkt tevreden terug op die eerste jaren van deze opvallende coalitie. Een compliment
mag zeker gegeven worden aan een goede en hardwerkende fractie, die voor een belangrijk deel
uit debutanten bestaat!
Als we de resultaten tot nu toe vergelijken met onze belangrijkste punten in ons
verkiezingsprogramma dan blijven er natuurlijk ook nog wensen over voor de toekomst. Tevreden
zijn we over de eerste resultaten met betrekking tot gratis/goedkoop Openbaar Vervoer en over de
realisatie van betaalbare woningen, maar er valt nog veel te winnen.
Daarbij denk ik o.a. aan de aanstaande discussie over de invulling van vliegbasis Soesterberg. In
Zeist heeft men inmiddels een presentatie van de ULI (Urban Land Institute) omarmd, waarin
vooral de nadruk gelegd wordt op het groen houden van de basis, maar de PvdA
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realiteitsgehalte!
In 2008 zal blijken hoe de vliegbasis zal worden ingericht en het is belangrijk, dat de inbreng van
alle partijen serieus wordt genomen en dat niet alle goede ideeën met één pennenstreek worden
genegeerd. Belangrijkste uitgangspunt moet zijn, dat Soesterberg de belangrijkste winnaar wordt!
De PvdA Soest/Soesterberg gaat het jaar 2007 uitluiden met een oudejaarsborrel in Eetcafé
Centraal op zondag 30 december vanaf 16.00 uur!
Graag proost ik dan met u op een mooie toekomst!
Cees Verkerk, voorzitter PvdA, afdeling Soest/Soesterberg
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Datum :
Tijd:
Plaats :
Soest

Woensdag 12 december 2007
20.00 u., zaal open 19.30 u.
De Achterkamer, naast de bowling, Idea, Willaertstraat 49,

Agenda
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Binnengekomen stukken.
4. Verslag Algemene Ledenvergadering 26 april 2007.
5. Nieuws uit de fractie.
6. Nieuws van de wethouder.
7. Werkplan 2008.
8. Bestuurssamenstelling.
9. Rondvraag.
10..Sluiting.
Stukken liggen ter inzage, maar worden op verzoek bij u thuis bezorgd.
Bel : 035- 6026102 of mail naar frans@fransbos.nl
Namens het bestuur : Gerrit Stekelenburg

Speciaal voor onze nieuwe leden, een goede gelegenheid om kennis te
maken met bestuur , wethouder en fractie.
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EDEREENDOETMEE’IN DE BESTUURSPRAKTIJK VAN ALLE DAG
door Paul Lemmen, wethouder
Metonz
ev
er
ki
ez
i
ngscampagne‘
I
eder
eendoetmee’hebbenweeengr
ootsuc
cesgeboek
t
.Van2
naar 5 raadszetels en na zes jaar weer een wethouder, dat waren de tastbare feiten in maart 2006.
Wel blijft het een andere zaak om onze verkiezingspunten overeind te houden in het
raadsprogramma en in het bestuurlijk handelen van alle dag. In een coalitie van drie partijen kun je
niet alles wat je voorstaat binnenhalen; je zult water in de wijn moeten doen. En toch zul je steeds
in de gaten moeten houden, dat de eigen partijagenda uit de verf moet komen.
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Soest en Soesterberg. Onlangs ontvouwde staatssecretaris Aboutaleb een sociaal plan voor de
komende jaren onder titel (u raadt hetal
).
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van het Soester voorbeeld, maar dit plagiaat gunnen we hem van harte. Als het maar wordt
uitgevoerd.
En met die uitvoering zijn we ook in onze gemeente bezig. De wet Wmo die begin dit jaar is
ingevoerd geeft veel mogelijkheden om de PvdA-leuze nog meer kleur te geven. Het hoofddoel
daarvan is meedoen en we zijn met de lokale invulling stevig bezig. De hulp bij het huishouden
heeft de gemeente veel hoofdbrekens gekost, maar met inspanningen van bevlogen medewerkers
bij de gemeente en bij de uitvoerders staat dat deel van de Wmo goed op de rit. Dit mag blijken uit
de tevredenheid van de gebruikers. In het gemeentebrede tevredenheidonderzoek scoorde dit
onderdeel goed. Een aanmoediging om op deze weg door te gaan. De komende tijd worden
initiatieven ontwikkeld om de inwoners van Soest en Soesterberg meer bij het Wmo-beleid te
betrekken. De mantelzorg krijgt speciale aandacht en de gemeente begint volgend jaar met het
centrum voor jeugd en gezin. Voor mij heeft de hulp aan mensen die problematische schulden
hebben, prioriteit. De plannen zijn klaar voor een slagvaardiger hulpverlening, zodat mensen niet
langer aan het lijntje gehouden worden of niet terecht kunnen. Al deze initiatieven zijn erop gericht
om mensen die een steuntje nodig hebben beter van dienst te zijn. Een echt PvdA-speerpunt.
Soms denk je: kan het niet sneller. Maar tussen droom en daad staan ook hier praktische
bezwaren. Dat heb ik mogen ervaren bij ons verkiezingspunt Gratis/goedkoop openbaar vervoer.
Wat voor praktische en bestuurlijke problemen allemaal opdoemen om dat te realiseren, acht je
niet voor mogelijk. Met de aangenomen motie van onze fractie om geld hiervoor te reserveren,
wordt er nu hard aan gewerkt om de proef met gratis openbaar vervoer voor ouderen ook
daadwerkelijk per 1 maart in te voeren. Vorige week kwam de officiële toestemming van de
provincie binnen. Nu staan de onderhandelingen met de vervoerder Stadsvervoer Nederland op
het spel. Ik vertrouw erop dat we er uit komen. Wel heeft het dan bijna 2 jaar geduurd, voordat de
verkiezingsbelofte daadwerkelijk kan worden ingelost.
Op verkeersgebied staan er nog meer veranderingen voor de deur. We gaan stug door om de
wegenstructuur in Soest en Soesterberg zichtbaar te verbeteren. En het gaat niet alleen om de
auto, het fietsen krijgt ook grote aandacht. Naast de fietsbrug die met een vertraging van enkele
maanden in het voorjaar wordt opgeleverd, staan er fietsprojecten op stapel bij het NS-station
Soest-zuid, een betere fietsverbinding naar het sportcomplex aan de Bosstraat en fietsroutes in
Soesterberg. Door er boven op te zitten hebben we van het rijk en de provincie veel extra geld
kunnen lospeuteren om dit mogelijk te maken.
Uiteraard zouden we meer willen doen. De onwil van de meerderheid in de raad om de Ozbbelasting in de pas te laten lopen met de andere Utrechtse gemeenten speelt wel parten. Daar
hebben we zeker onze zin niet gekregen. Een punt om er volgend jaar weer hard aan te trekken.
Het is een boeiend beroep om wethouder voor Soest en Soesterberg te zijn. Niet alles lukt, maar ik
maak er samen met de fractie serieus werk van om de PvdA-verkiezingsbeloften in de praktijk van
alle dag waar te maken. En van deze gelegenheid maak ik graag gebruik om u prettige kerstdagen
en een goed begin van het nieuwe jaar toe te wensen.
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ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2007
door Herman Posthuma, fractievoorzitter PvdA Soest
Grote internationale ondernemers weten het. Zij kennen de kracht van dromen. Zoals Maarten
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een droom. Dit college is begonnen met dromen: Er moest een nieuw elan komen, de bedrijvigheid
in Soest moest weer meer gaan bloeien, er moest nu toch eindelijk echts iets gaan gebeuren aan
het verkeer, het ontwikkelen van betaalbare woningbouw moet worden opgepakt, openbaar
vervoer goedkoop en misschien wel gratis. Mooi is dat dromen over de toekomst en hoe die vorm
te geven.
Maar hoe mooi dat ook is, uiteindelijk moeten er ook zaken gerealiseerd worden. Bij deze tweede
begroting is het dan ook zaak niet alleen te kijken naar de ideeën en ambities, maar ook naar de
behaalde resultaten.
Bij dit alles blijft voor de PvdA de insteek: Iedereen doet mee.
Wij wonen in een unieke omgeving. Grote steden als Amsterdam en Utrecht liggen binnen
handbereik, iets kleiner en nog dichterbij liggen steden als Amersfoort en Hilversum en
desondanks worden wij omgeven door bossen, duinen en polder. Een prachtige groene omgeving
waarin het mooi wonen is. Maar dat kent ook zijn schaduwzijde, want natuurlijk willen veel mensen
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maar moeilijk, tenzij we in de Soester Duinen of op de Engh willen gaan bouwen en volgens mij wil
niemand dat.
Maar moeten we het dan zo maar laten, niets meer bouwen? Ja hoor, er zijn elitaire partijen die
dat willen. Die kiezen voor de insteek: Wij wonen hier en wij wonen mooi en dat houden we lekker
voor onszelf. Soest met een groot hek er omheen en daarbinnen wonen alleen nog maar rijke
gepensioneerden, die genieten van hun exclusieve Soester achtertuin. De noodzakelijke
bejaardenverzorgster, of winkelbediende, of automonteur, of loodgieter, of kapster, tja die kan het
allemaal natuurlijk niet betalen, maar daar hebben ze vast in Amersfoort nog wel een leuk huisje
voor en dan komen ze maar dagelijks met de bus naar Soest.
Dit is niet het scenario dat de PvdA wenst. Betaalbare woningen voor mensen met een kleine
beurs en voor starters blijft een belangrijke speerpunt voor de PvdA. Dat betekent dat wij ondanks
alle beperkingen en met respect voor de natuur blijven zoeken naar locaties waar we verantwoord
en betaalbaar kunnen bouwen. Niet omdat we huizen mooier vinden dan bomen, maar omdat in
bomen geen mensen kunnen wonen.
Op landelijk niveau zien we dat er een geheel ander kabinet is aangetreden. CDA, PvdA en
ChristenUnie, hoe verschillend ook hebben elkaar heel duidelijk gevonden op sociale vlak. Onze
huidige regering kiest ervoor te werken aan een samenleving waar weer meer aandacht is voor de
zwakkeren in onze samenleving. Zij doet dat, omdat het past bij het ethisch besef bij zowel het
christendom als bij een maatschappelijke stroming als de sociaal-democratie. Maar niet alleen
daarom, maar ook omdat mensen die niet meedoen uiteindelijk dan wel hun eigen weg vinden en
dat leidt dan weer tot een aantal ongewenste maatschappelijk effecten. De drie partijen kiezen
voor een sociale aanpak en het zal u niet verbazen dat de PvdA hier in Soest ook met deze bril
kijkt naar de voorliggende begroting.
Op grond van het voorliggende zijn wij kritisch. Het college houdt onverkort vast aan haar ambities
en daar kunnen wij ons helemaal in vinden, maar uiteindelijk gaat het om de resultaten. Als PvdA
hebben wij het gevoel dat er op onderdelen wel wat steun vanuit de raad wenselijk zou zijn. Bij de
behandeling van de begroting zullen wij daartoe dan ook komen met een aantal voorstellen.
Verkeer en vervoer
In het afgelopen jaar zijn een aantal plannen gerealiseerd. De doorstroom bevorderende rotondes
op de Koningsweg hebben onze volledige instemming. We zijn benieuwd naar de uitvoering van
de maatregelen op de Birkstraat en concluderen dat er stappen gezet worden in de richting van
een betere doorstroming van het verkeer. Maar zoals door het college reeds geconstateerd moet
de verkeersafhandeling in Soest altijd in samenhang worden gezien. Zo zijn er nog steeds een
aantal duidelijke knelpunten. Zo zorgt het kruispunt aan de Biltseweg voor sluipverkeer richting
Baarn via de Nieuwstraat en de Koninginnelaan.
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Het gevolg hiervan is niet alleen opstoppingproblemen bij het Nieuwerhoekplein vanuit de richting
Koninginnelaan, maar vooral gevaarlijke situaties voor de fietsende scholieren richting Griftland en
het Baarns Lyceum. De PvdA ziet daarom uit naar het GVVP. Interessant is het daarbij op te
merken dat de gemeente Soest een dergelijk GVVP allang had moeten hebben, maar dat het
vorige college dit verzuimd heeft. In dit GVVP zal wat betreft de PvdA absoluut gekeken moeten
worden of het mogelijk is de afsluiting van bepaalde wegen ongedaan te maken. Het kan toch niet
zo zijn dat we de ene straat autovrij maken, waardoor de bewoners in een andere straat dubbel zo
veel verkeer voor hun deur krijgen. De redenering die hier geldt is eenvoudig en rechtvaardig:
Eerlijk zullen we de lusten, maar ook de lasten verdelen. Soest heeft een voor autoverkeer
beperkte infrastructuur, maar desondanks maakt de Soester veel gebruik van de auto. In het kader
van het GVVP dient er ruim aandacht besteed te worden naar het stimuleren van het fietsgebruik.
Overigens komen wij in de plannen van het college vooralsnog weinig plannen tegen die het
autogebruik binnen Soest ontmoedigen. Wij verzoeken het college deze mogelijkheden ook te
onderzoeken. Een vriendelijk bedoelde suggestie zou kunnen zijn de mogelijkheden van betaald
parkeren te onderzoeken. Gratis parkeren binnen de Randstad is echt een uitstervend fenomeen
en dat is niet omdat ze in andere steden en dorpen helemaal gek geworden zijn.
Tenslotte blijven wij benadrukken dat het OV verder gestimuleerd moet worden en er wat ons
betreft absoluut ernst gemaakt moet worden met de mogelijkheden van goedkoop of gratis OV
voor bepaalde doelgroepen. Bij de behandeling van de begroting zullen we de raad om een
uitspraak vragen.
Wonen en Ruimtelijke ordening.
Op het terrein van wonen kan er o.i. meer ontwikkeld worden. De rode contouren van Soest zijn
naar de mening van de PvdA veel te knellend. Een van de gevolgen hiervan is dat mogelijke
bouwlocaties lastig te ontwikkelen zijn. Uit het onderzoek van Quintis blijkt echter dat er wel
degelijk behoefte is aan woningen in het betaalbare segment. Tegelijk constateert hetzelfde
onderzoek dat het aantal huishoudens in de leeftijd 25-34 sterk ondergewaardeerd is. Soest
vergrijst en dat komt omdat de huizen er in Soest niet zijn of voor jonge gezinnen niet te betalen
zijn. Er zijn partijen die denken dat de jongeren uit Soest wegtrekken, omdat ze liever ergens
anders wonen. De feiten wijzen echter anders uit. Kleine kamertjes in onderhuur tegen flinke
tarieven gaan in Soest grif van de hand. Zo graag gaan jongeren weg, dat ze zelfs bereid zijn hoge
huurprijzen te betalen. Nee, hier is aan de hand wat ze in grote delen van Frankrijk allang kennen.
Er zijn geen jongeren meer in de Ardeche omdat de prijzen van de huizen daar zo zijn gestegen
dat de oorspronkelijke bevolking deze prijzen niet meer kan betalen en dus trekken ze weg. Als het
aan de PvdA ligt, zullen we dat in Soest proberen te voorkomen. Betaalbare woningen, ook voor
starters, zowel in de koop als in de huursector, is en blijft een belangrijk speerpunt voor de PvdA.
Overigens geldt daarbij dat de mogelijkheden van doorstroming absoluut serieus bekeken moeten
worden. Ook in Soest wonen er mensen in huizen die mogelijk niet passend zijn. Ook Soest kent
ouderen in huizen die voor hen te groot zijn. Dan moet het natuurlijk wel zo zijn dat er een
mogelijkheid is om door te stromen naar een beter passende woning, maar ook daarvoor zijn de
mogelijkheden beperkt en ontstaat die mogelijkheid alleen als we deze woningen bouwen.
Doorstroming is wat ons betreft een belangrijke optie, maar dan moet je wel bereid zijn om iets te
maken waar mensen naartoe kunnen stromen.
Een andere vorm van doorstroming heeft te maken met het gegeven dat ook in Soest mensen
wonen in huizen die vroeger passend waren in hun situatie, maar nu niet meer. Mensen die in de
sociale woningbouw zitten, maar ondertussen een inkomen hebben, waarbij zij zich ook een
andere woonruimte kunnen veroorloven. Hoe begrijpelijk dat ook is vanuit een individueel
perspectief, vinden wij het maatschappelijk niet verantwoord. Wij zullen het college daarom ook
verzoeken de mogelijkheden te onderzoeken van experimenten waarbij de huren gekoppeld zijn
aan het inkomen. We zullen de raad tevens vragen dit verzoek te ondersteunen.
Op het terrein van RO maken wij ons grote zorgen over de recente ontwikkelingen rond het project
Hart van de Heuvelrug. De zgn. groene projecten kunnen doorgang vinden, maar de rode
projecten die wij nodig hebben om de groene projecten te financieren liggen op dit moment stil.
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Ik kan mij nog zo goed herinneren dat wij de toenmalige wethouder nadrukkelijk hebben
uitgenodigd ons te verzekeren dat de gemeente Soest geen financieel risico zou lopen. Hij wist het
zeker: de gemeente loopt 0.0 risico! Dezelfde wethouder is nu gedeputeerde en verantwoordelijk
voor hetzelfde dossier en voorlopig zien wij vooral dat wij kosten moeten maken, maar nog geen
enkele opbrengst.
Ik mag toch hopen dat de door het vorige college zo vurig gewenste ecoducten niet zullen leiden
tot het ecologische faillissement van de gemeente Soest.
En dan is er natuurlijk nog de discussie over de ontwikkeling van de vliegbasis Soesterberg. De
groene lobbygroepen pleiten voor een vliegbasis terug naar de natuur. De PvdA heeft daarop een
meer genuanceerde kijk. Als politieke vertegenwoordiger hebben wij ook de zorg voor de inwoners
van Soesterberg. Jarenlang was het volstrekt onmogelijk ook maar iets te ontwikkelen in
Soesterberg omdat er een vliegbasis was. De geluidscontouren maakten woningbouw en de
ontwikkeling van bedrijventerreinen onmogelijk. Er zat als het ware een hek om de vliegbasis en
om Soesterberg.
Nu de vliegbasis wordt opgeheven ontstaat er in theorie de mogelijkheid voor een stukje
ontwikkeling van Soesterberg. Het kan toch niet zo zijn dat er nu opnieuw een hek om de basis
gezet wordt. Fijn voor de achtertuinen van de rijkelui in Huis ter Heide en Den Dolder, die in grote
getale met hun 4-wheel drives aanwezig waren op de inspraakavonden. Jammer voor de gewone
inwoner van Soesterberg. De PvdA zal zich blijven inzetten voor een evenwichtige ontwikkeling
van de vliegbasis, niet omdat wij tegen de natuur zijn, maar wel als de gemeente Soest daar
eenzijdig de rekening voor gepresenteerd krijgt. Soest en Soesterberg verdienen beter.
Zorg en welzijn
De WMO is dit jaar in werking getreden. Wij willen via de wethouder de afdeling graag
complimenteren met de wijze waarop ze in zeer korte tijd de invoering van de WMO vorm heeft
gegeven. De inspanning die toen is verricht geeft hoop voor de toekomstige ontwikkelingen. Want
de WMO gaat veel verder dan uitsluitend de zorg voor de huishoudelijke dienstverlening.
Binnen de WMO is ruimte voor de ontwikkeling van belangrijke zaken als een Centrum voor jeugd
en gezin. In lijn met het kabinetsbeleid achten wij een dergelijk centrum belangrijk als
ondersteunend en preventief instrument. Een opvoedwinkel zou naar onze mening daarin een
belangrijke rol kunnen spelen.
Een verdere ontwikkeling van de WMO houdt ook in een stelsel van ondersteunende maatregelen
voor mantelzorgers. Een pakket aan maatregelen waarbij we de burgers betrekken bij de
ontwikkeling van de WMO past hier eveneens in.
Bouwen aan Soest betekent voor de PvdA niet alleen bouwen in rode bakstenen, maar ook
bouwen in de zachte stenen van de zorg.
Tijdens de begrotingsbehandeling zullen wij komen met voorstellen aan de raad om te komen tot
een verdere vormgeving van een zorgzaam en sociaal Soest.
Jeugd en jongeren in Soest, zijn ook onze toekomst. De meeste jongeren vinden hun eigen weg in
hun weg naar volwassenheid. En dat zijn veruit de meeste. Tegelijkertijd ontkomen we er niet aan
te constateren, dat er ook jongeren zijn waarbij het allemaal niet zo gemakkelijk verloopt. Soms
veroorzaken deze jongeren overlast en soms gaat dat zelfs nog verder.
Laat duidelijk zijn dat de problemen in steden als Amsterdam en Utrecht op geen enkele wijze te
vergelijken zijn met de problemen die wij hier ervaren en wij willen dat ook graag zo houden.
Wat deze steden ons wel kunnen leren, dat is dat de zachte hand niet werkt. Repressie van
ongewenst gedrag is een belangrijk instrument. Maar dat alleen is volstrekt onvoldoende, repressie
moet hand in hand gaan met preventie. Jongeren hebben ook behoefte aan respect en
ondersteuning. Dat moeten ze overigens wel verdienen, maar als ze het verdienen moet je ze het
ook geven. De PvdA is er van overtuigd dat mensen die dicht op de jongeren zitten, die met ze
praten op normale momenten, die er ook zijn als er geen problemen zijn, in staat zijn de jongeren
te bereiken. Dat kan een wijkagent zijn, maar ook zeker een jongerencoach. Voorstellen in die
richting vanuit het college kunnen rekenen op steun van de PvdA.
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Onderwijs
Het onderwijs is steeds minder een verantwoordelijkheid van de gemeente. Desondanks blijven wij
ons zorgen maken over het mogelijk ontstaan van witte en zwarte scholen in Soest. Wij zijn
voorstander van een spreidingsbeleid en beschouwen dat ook als een belangrijke
maatschappelijke verantwoordelijkheid van zowel scholen als gemeente.
Een centrale inschrijving kan een middel zijn om te komen tot een betere spreiding. Ook hier is
weer sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De scholen, maar evenzeer de
gemeente.
Sport en cultuur
De Soester is vooral een bewegend soort homo sapiens. Sportclubs in Soest leiden een bloeiend
bestaan. Maar ja, veel sporten betekent dus ook veel voetbalvelden, veel hockeyvelden, een
mooie atletiekbaan, een skeelerbaan, een sporthal, enz. De wensen vanuit de sportverenigingen
zijn allemaal even dringend en even legitiem. Ook op het terrein van cultuur zijn de wensen om
meer te doen even luid en even legitiem. Tegelijkertijd moeten wij constateren dat het bij al deze
wensen veelal gaat om enorme investeringen. Een veld hier van 5 ton, een skeelerbaan, nog eens
5 ton om mee te beginnen. Wij zijn daar best wel voor, wij willen wel, maar wij vragen ons wel even
af wie dat gaat betalen. We kunnen natuurlijk de OZB gaan verhogen, maar dat schijnt niemand te
willen. Kortom wij willen wel, de andere partijen ook wel, maar ja, zij willen er niet voor betalen en
dan wordt het toch een beetje lastig. Maar er blijven natuurlijk altijd partijen die denken ,dat je het
kunt halen uit een bezuiniging op het ambtenarenapparaat.
Bestuurlijke taken
Binnen het hoofdstuk bestuurlijke taken voel ik toch wel enige behoefte dit soort van snelle
redeneringen te nuanceren. Misschien vertel ik voor sommige mensen iets nieuws, maar
ambtenaren zijn dus ook gewoon mensen. Mensen die hun best doen, mensen die fouten maken,
mensen die soms op hun plek, maar soms ook niet op hun plek zitten. Kortom gewone mensen en
gewone werknemers.
Kunnen we het werk op het gemeentehuis efficiënter en effectiever doen? Op grond van 30 jaar
ervaring in het begeleiden van reorganisaties kan ik u verzekeren dat het zeker efficiënter en
effectiever kan, want dat blijkt in bijna elk bedrijf zo te zijn. Maar je kunt in Nederland gelukkig niet
zomaar mensen op een andere werkplek neerzetten, laat staan ze ontslaan. Politieke partijen die
denken dat ze snelle winst kunnen maken door populistische uitspraken als bezuinigen op de
personeelskosten, zijn bij ons aan het verkeerde adres.
Natuurlijk moeten er verbeterslagen gemaakt worden. Natuurlijk is het zo dat als er jarenlang
nauwelijks is geïnvesteerd in het personeel dat er dan zaken misgaan en wij zijn er van overtuigd
dat hier binnen de gemeente nog veel winst te behalen valt, maar ook hier geldt, dat de kost voor
de baat uitgaat. Ook hier geldt, dat je zuiver en zorgvuldig met mensen moet omgaan.
Wij verwachten dat van een werkgever, ik vind dat ik dat ook mag verwachten van politiek
verantwoordelijke bestuurders.

MOTIE TOEGANKELIJKHEID
door Madelon de Graaff, fractielid
De gemeenteraad van Soest heeft bij de behandeling van de programmabegroting 2008-2011 in
november j.l. bijna unaniem een motie van de PvdA gesteund om een bedrag van
€ 20.
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n2008beschi
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en de Boerenstreek.
Het rapport over de in de zomer van 2007 gehouden toegankelijkheidsscan zal als leidraad dienen
( zie www.wmosoest.nl).
Zelfs de langste reis begint met de eerste stap!
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ONTWIKKELINGEN GRATIS OV
door Osman Suna, fractielid
Naar de aanloop van gemeenteraadsverkiezingen hebben wij als afdeling benadrukt dat wij voor
gratis/goedkoop openbaar vervoer zijn. In die periode zijn er diverse contacten met de
busmaatschappij geweest om te kijken welke mogelijkheden er waren. Op zaterdag 10 februari
2006 heeft onze PvdA afdeling Soest/Soesterberg (geheel op eigen kosten) zelfs een dag gratis
openbaar vervoer voor alle burgers van gemeente Soest met groot succes voor elkaar gekregen!
Het was voor ons dan ook duidelijk dat wij na de verkiezingen als PvdA fractie hiervoor zouden
pleiten. Sinds de start van de nieuwe raadsperiode in maart 2006 heeft de fractie herhaaldelijk hier
aandacht aan besteed. In het raadsprogramma 2006-2010 is opgenomen dat er in de gemeente
Soest een proef zal worden gedaan met gratis/goedkoop openbaar vervoer.
Tijdens de begrotingsbehandeling voor 2007 is in de raad unaniem een motie van ons
aangenomen om het college de opdracht te geven om binnen drie maanden met resultaten te
komen voor de mogelijkheden voor gratis OV in gemeente Soest.
Wij kregen te maken met het feit dat de provincie de regie voerde en dat wij als gemeente niet zelf
iets konden doen. Als wij toch onze wens wilden doorzetten, zou dat vele kosten voor de
gemeente met zich meebrengen.
Er loopt nog een contract met een busmaatschappij tot er eind 2008 een nieuwe aanbesteding
komt. De provincie weet van onze wensen betreffende goedkoop/gratis OV en zou eind 2008 hier
rekening mee kunnen houden.
Wij waren er als fractie echter niet van overtuigd dat de provincie onze wensen serieus zou
nemen. We hebben aangegeven dat het voor ons geen optie was om tot eind 2008 te gaan
wachten en dan maar te hopen dat de provincie wel iets met gratis OV zou doen.
Immers, in het hele land zien wij vele proeven met gratis openbaar vervoer. Onze buurgemeente
Amersfoort heeft een succesvolle proef met gratis OV voor 65+ voortgezet.
Daarom hebben wij bij het college de vraag neergelegd om een proef van een half jaar in 2008 te
starten. De uitkomsten hiervan kunnen vervolgens meegenomen worden tijdens de concessie
onderhandelingen.
Onze eigen PvdA wethouder Paul Lemmen had hier wel oren naar en dus heeft het college bij de
begrotingsbehandelingen van 2008 deze ambitie als prioriteit voor het jaar 2008 opgenomen.
Als fractie waren wij blij met deze ontwikkelingen, maar om het daadwerkelijk uit te kunnen voeren
was er wel geld nodig en dat zagen wij in het collegevoorstel niet terug komen.
Daarom hebben wij een motie ingediend tijdens de begrotingsbehandeling voor het jaar 2008,
waarin wij het college opdracht gaven om in 2008 een proef te doen met gratis Openbaar Vervoer
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Heti
sdev
er
wacht
i
ngdatdepr
oefi
nhetv
oor
j
aarv
an2008z
alst
ar
t
enendat65+’
er
sui
tde
gemeente Soest, naast de bussen binnen de gemeente grenzen, ook gratis gebruik kunnen maken
van de bussen die in Amersfoort rijden! Dit is recent nog overeengekomen tussen Soest en
Amersfoort.
Wij hopen dat vele senioren hier gebruik van zullen maken en uit hun eventuele isolement zullen
komen.
Als fractie zijn wij blij met het behaalde resultaat en we hopen dat u er ook tevreden over bent.
Onze wens gaat er naar uit dat gratis OV in de komende jaren wordt uitgebreid totdat alle burgers
in Soest en Soesterberg gratis van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken.
De verdere ontwikkelingen omtrent het gratis openbaar vervoer zullen wij in de komende periode
nauwlettend in de gaten blijven houden.
Uw vragen, wensen en verzoeken kunt u ten alle tijden tot ons richten.
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ROSA LEERGANG
door Guido Brandt Corstius, kandidaats bestuurslid/penningmeester
De PvdA or
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de partij beter leert kennen. Dit jaar is al weer de 23ste aflevering. We doen dit met ongeveer 120
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enzijn 150 euro. De afdeling heeft een
potje voor een bijdrage aan jaarlijks twee deelnemers.
Je kiest een groepje waar je bij wilt horen, bv lokale politiek, landelijke politiek en internationale
politiek. Samen met je coach en de medeleerlingen zet je een concreet project op poten. Je kiest
een thema en maakt een stappenplan van de activiteiten en de mensen die je wilt ontmoeten.
Elke volgende coach ronde kom je daar in de groep op terug. Voorbeelden zijn: maandelijkse
marktkraam, jongeren activeren, een debat rondom integratie organiseren,
ontwikkelingssamenwerking. Ook word je gevraagd om als intermezzo een onderwerp uit je
dagelijkse omgeving te presenteren. De dagen bestaan uit een plenair deel en workshops.
Na afloop is er een gezellige borrel.
Zelf heb ik gekozen voor de internationale politiek. Het onderwerp is het opzetten van een
leerinstituut (Science Center) in de derde wereld. Hier zal dan op een andere en meer creatieve
manier onderwijs gegeven gaan worden. Ghana is in the picture. Ik heb al overleg gehad met Thijs
Berman, lid van het Europese parlement en zoek kontact met Lilanne Ploumen, onze nieuwe
voorzitter en nog een derde persoon. Dit met als doel draagvlak creëren bij partijgenoten en het
vinden van een praktisch kanaal voor de uitvoering van dit idee Als intermezzo heb ik een mini
workshop gegeven over goed leiderschap (Situationeel begeleiden volgens Paul Hersey).
Deze manier om de partij, en jezelf beter te leren kennen is zeker een aanrader!
BERICHTJE VAN DE WEBMASTER
door Frans Bos, bestuurslid
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Het is leuk werk om te doen en kost me niet zoveel moeite om aan informatie te komen.
Ik ben ingeschreven bij diverse landelijke kranten, die me dagelijks via de e-mail op de hoogte
houden van wat er op dat moment zeer actueel is.
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de PvdA hoog in het vaandel te houden, maar mocht er iets kritisch te melden zijn, ben ik er wel
als eerste bij.
De reactie van leden ( en veel niet leden) zijn variërend van leuk, onderhoudend tot smakeloos,
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klagers en nieuwsgierigen het nieuwtje na een dag er weer af.
Ik kijk soms met een knipoog naar de landelijke politiek, maar de lokale nieuwtjes neem ik serieus,
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De kijkcijfers van de site zijn voor een politieke partij erg hoog. Dagelijks wordt er vanuit het
“
hoof
dbur
eau”eent
el
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nggehouden.MochtUdesi
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telt dit maar voor één keer. Mochtunudenken…….
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gelijk, als u maar blijft kijken naar www.pvdasoest.nl !

Houd onze caravan in de gaten
Elke laatste zaterdag van de maand ergens in Soest of Soesterberg!
Zie advertentie in de lokale bladen

Wij wensen u een voorspoedig 2008!
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Oudejaarsborrel PvdA
zondag 30 december
vanaf 16.00 uur
Eetcafé Centraal
U bent van harte welkom!
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