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In de voor u liggende Kompas vindt u onder andere de jaarverslagen van onze secretaris,
fractievoorzitter en wethouder.
Ik ben blij, dat we erin geslaagd zijn om ons met een nieuwe fractie heel duidelijk te profileren;
we zijn een stabiele factor geworden in een coalitie, die weliswaar niet onze eerste voorkeur was,
maar die wel duidelijk is en concrete stappen zet.
In de vorige Kompas heb ik al aangegeven, dat het bestuur zeer tevreden is met het opereren van de
fractie en wethouder en in Soest/Soesterberg merken we dan ook weinig van de landelijke
opwinding over de koers van de PvdA.
Het is een discussie van alledag, maar nu toch wel erg zorgelijk. Kennelijk spreken wij de kiezer
steeds minder aan en slagen wij er niet in om het tij te keren.
Als je dan ziet, dat Rita Verdonk en Geert Wilders er wel in slagen met simpele one-liners een groot
kiezerspubliek te trekken, dan lijkt het bijna noodzakelijk om eenzelfde soort koers te varen om onze
achterban te overtuigen.
Simpele taal (maar wel met een duidelijk links stempel) spreekt de kiezers aan.
Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering moeten we maar eens wat langer stilstaan bij de
oorzaken van de huidige malaise in de Nederlandse politiek.
Hoe oneens wij het ook zijn met Rita Verdonk en Geert Wilders, zij slagen er wel in om de kiezers te
bereiken en wij slagen daar onvoldoende in.
Vele (oud) PvdA-ers hebben de vinger op de zere plek gelegd, maar komen ook niet met
vernieuwende en verfrissende ideeën hoe het anders zou moeten.
De agenda voor de komende ALV vindt u elders in deze Kompas.
Ik hoop u allen te zien op woensdag 14 mei a.s. in de achterkamer van het Bowlingcentrum
Overhees!
Cees Verkerk, Voorzitter PvdA, afdeling Soest/Soesterberg

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Datum : Woensdag 14 mei
Tijd: 20.00 u., zaal open 19.30 u.
Plaats : De Achterkamer, naast de bowling Idea, Willaertstr. 49, Soest
Agenda.
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Binnengekomen stukken.
4. Verslag Algemene Ledenvergadering 26 april 2007.
5. Jaarverslag bestuur PvdA afd. Soest / Soesterberg 2007
6. Jaarverslag gemeenteraadsfractie.
7. Jaarverslag wethouder.
8. Financieel jaarverslag, inclusief kascontrolecommissie.
9. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie.
10. Begroting 2008.
11. Bestuursverkiezing.
a. Inga Nygren is aftreedbaar en niet herkiesbaar.
b. Kandidaat bestuursleden zijn : Guido Brandt Corstius en Jan-Willem Nuismer.
12.Rondvraag.
12. Sluiting.
Af- of aanmelding of verzoek opgehaald te worden : 035- 6026102 of 0346- 353380
Namens het bestuur : Gerrit Stekelenburg
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JAARVERSLAG 2007 PVDA AFD. SOEST / SOESTERBERG
Bestuur
Het bestuur bestond begin 2007 uit 5 personen.
Cees Verkerk, voorzitter, Han van Marwijk vice-voorzitter, Gerrit Stekelenburg secretaris,
Inga Nygren, penningmeester, Frans Bos, ledenadministrateur, webmaster en
campagneleider.
In de loop van 2007 hebben zich 2 kandidaat bestuursleden aangemeld, t.w. Guido Brandt
Corstius en Jan Willem Nuismer.
Dus enige tijd de weelde van een 7- persoons bestuur.
Inga Nygren heeft aangegeven in april 2008 niet meer herkozen te willen worden.
We hadden dus een penningmeester nodig. Geen probleem want Guido heeft aangegeven
de penningmeesterstaak op zich te willen nemen.
Vergaderen
Het bestuur heeft dit jaar 7 keer regulier vergaderd. Daarbij nog ettelijke keren informeel
overleg.
In verband met de Statenverkiezingen een aantal bijeenkomsten met het district.
Er zijn 2 ledenvergaderingen geweest. De Algemene Ledenvergadering in april, hier was
onze oud- fractievoorzitter Eric Bervoets als gast aanwezig. Hij hield een inleiding over zijn
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belangstellenden. De najaarsvergadering stond met name in het kader van het Werkplan
2008. Helaas waren er toen maar 12 belangstellenden.
Gewest
In verband met de Provinciale verkiezingen is er binnen het gewest nogal wat contact
geweest en is er uiteraard de nodige campagne gevoerd. Met name met Wim Bos, de
Lijsttrekker was veel contact.
De uitslag viel niet echt tegen en dit betekende dat we 2 gedeputeerden konden leveren.
Een commissie o.l.v. van Ed van Thijn heeft zich gebogen over de sollicitantenlijst. Gekozen
werden Marian Dekker en Jan de Wilde. Beiden met een zeer bij hen passende portefeuille.
Ons lid Fred de Leede is vertrokken uit het bestuur en als penningmeester opgevolgd door
Peter van Luyn. Onze contactpersoon binnen het bestuur is Henk van de Wiel geworden.
Contact met de leden
Dit gebeurt in hoofdzaak via onze website die dagelijks vernieuwd wordt en waarvan vriend
en vijand hun bewondering uiten. Deze website wordt ook veel bezocht.
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moet dan wel kopij zijn. Derhalve slechts een incidenteel verschijnen. Uiteraard altijd om
ledenvergaderingen aan te kondigen.
Ons ledenaantal is teruggelopen van 148 naar 143, deels door verhuizen, deels door
overlijden, deel door opzeggingen. Gelukkig komen er nu en dan toch nog nieuwe leden
bij.Helaas is onze tweede fractieopvolger Antoine Manyinga verhuisd naar België.
Bloemen voor 70 plussers
Traditiegetrouw is ook dit jaar weer op 1 mei een bloemetje bezorgd. Helaas waren onze
rode bloemen door de vorst bevroren en niet bruikbaar. Geen rode bloemen meer te koop,
tenminste niet binnen ons budget. Als alternatief is toen een paars plantje bezorgd, maar dit
had bepaald niet onze voorkeur.
Oudejaarsbijeenkomst
In samenwerking met de fractie is een oudejaarsbijeenkomst georganiseerd Dit als
tegenhanger van alle nieuwjaarsbijeenkomsten. Naar onze mening een groot succes en voor
herhaling vatbaar.
3

Afdeling van het jaar
Onze afdeling Soest / Soesterberg is binnen ons gewest uitgekozen tot Afdeling van het jaar.
Deze prijs hebben we te danken aan een aantal zaken:
Een bijna bestuurloze afdeling die weer tot leven is gekomen.
Het aanhoudende gedram over gratis Openbaar Vervoer, dat nu toch in een experimenteel
stadium verkeert.
De zeer goed bekeken website, informatie voor het hele district.
Aan deze prijs zat wel vast dat onze afdeling komend jaar de provinciale nieuwjaarsreceptie
moet organiseren.
Werkplan 2008
Het bestuur heeft hard gewerkt aan een conceptwerkplan 2008. Dit concept is door de
najaarsvergadering vastgesteld. Dit betekent dat het landelijke en provinciale bestuur weer
kunnen zorgen dat het nodige geld verstrekt wordt. Aan ons allen de taak het plan ook
daadwerkelijk uit te voeren.
Campagne
Ter ondersteuning van onze campagne hebben we voor een zacht prijsje een keurige
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is een prachtig hulpmiddel tegen kou en regen, voor het vervoeren van attributen en voor het
lokken van bezoekers, zeker als je iets te bieden hebt.Voorlopig hebben we twee
werkgroepen opgericht met Cees Verkerk en Guido Brandt Corstius als voorzitters. Ze
zoeken nog steeds leden, dus u kunt zich op onze ledenvergadering aanmelden.
Vliegbasis Soesterberg
Er is natuurlijk veel commotie over de inrichting van de basis na het stoppen van de militaire
activiteiten. Op zich is dit natuurlijk geen bestuurszaak maar een zaak van fractie en
wethouder. Maar aangezien een van onze bestuurleden Soesterberger is en zijn echtgenote
bepaald geen onbekende in de politiek wordt door de provinciale fractie nogal eens een
beroep op hen gedaan.
Overige bestuursactiviteiten
Bijwonen fractievergaderingen.
Bezoeken vergaderingen Raadhuisplein.
Gesprekken met de Wethouder.
Meegewerkt aan onderzoek van studenten naar het functioneren van afdelingen.
Nieuwe bestuursleden binnengehaald.
Het bestuur hoopt in 2008 voorlopig al een aanloop te kunnen nemen naar de
gemeenteraadsverkiezingen in voorjaar 2010. Punt 1 is natuurlijk het vinden van geschikte
kandidaten. Je doet het er niet zo maar bij. Je zal echt ingewerkt moeten zijn in de Soester
politiek. Ook binnen de partij zijn speciale cursussen om politiek geschoold te worden.
Dus bij deze, heeft u enige interesse, zoek contact met een van onze bestuursleden.
Ook bestuursleden en leden van werkgroepen zijn van harte welkom.
Wij hopen op 14 mei velen van u te mogen begroeten.
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Druk met de Grote Werken
door Paul Lemmen, wethouder
De Franse politiek werkt met de grote gebaren. Mitterand had het over de grands traveaux,
de grote werken. Daarmee had hij het over zaken die het er echt toe doen: Frankrijk opstoten
in de vaart der volken. Voor Soester begrippen is het college van B&W nu ook druk doende
met een aantal Grote Werken. De omvorming van de vliegbasis Soesterberg en het
masterplan voor datzelfde dorp zijn er twee van. Op verkeersgebied zijn we druk doende met
een integraal verkeer- en vervoerplan om de toenemende druk van het verkeer in goede
banen te leiden. De drastische aanpak van de hoofdwegenstructuur is een concrete
uitwerking van de verkeersplannen. Daarnaast zijn de winkelgebieden in Soest aan een
grote beurt toe. De Van Weedestraat moet dat hoofdwinkelcentrum worden, waar Soest nu
eens recht op heeft. Niet alleen voor de snelle boodschap, maar ook voor het grotere
assortiment en het gezellig winkelen.
Betaalbaar wonen blijft een hoge prioriteit houden. Dat betekent wel dat we moeten gaan
tornen aan de rode contouren die als een keurslijf om Soest getrokken zijn. De coalitie is
daar eensgezind over. De doorbraak moeten we het komende jaar bereiken. Dan is er een
Groot Werk in de woningbouw binnen bereik.
Op sociaal gebied staan er ook grote werken op stapel. Voor de hoogbouw in Smitsveen
worden de plannen steeds concreter. Niet alleen stapelbouw, maar ook aantrekkelijke
laagbouw. Een complete verbouwing samen met de woningcorporatie Portaal ligt in het
verschiet.
Sociaal is ook dat we nu met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO, een
instrumentarium in handen hebben om loshangende zaken aan elkaar te kunnen knopen.
Hulp bij het huishouden in combinatie met zorg voor kwetsbare groepen zoals mensen met
een psychische beperking. Voor mantelzorg en vrijwilligerswerk is extra geld en aandacht
uitgetrokken. En wat ik zelf ook erg belangrijk vind is dat mensen met problematische
schulden niet aan hun lot worden overgelaten, maar snel en adequaat geholpen worden.
Met dit soort Grote Werken zijn we nu hard bezig. En voor de PvdA is er veel te halen in al
die activiteiten.
Het blijft niet bij banden plakken. En zeker niet bij het op de winkel passen, zoals het in de
vorige raadsperiode gebruikelijk was. Het gaat om zaken die voor Soesters en
Soesterbergers belangrijk zijn. Uiteraard zal er het nodige verzet komen tegen de plannen.
Dat kennen we onderhand wel. Dat mag ons niet weerhouden om door te pakken. Voor een
vitale en toekomstgerichte gemeente zijn de Grote Werken hartstikke nodig.

SOEST IN BEWEGING
door Herman Posthuma, fractievoorzitter
Soest lijkt in beweging. Dit college zit nu ruim twee jaar en het lijkt wel alsof er echt beweging
komt in Soest. De WMO krijgt vorm, het openbaar vervoer wordt gestimuleerd, er dreigt
zowaar gebouwd te gaan worden in Soest, de markt wordt verplaatst, de Van Weedestraat
misschien wel autovrij en ook op de vliegbasis lijkt er woningbouw te gaan plaatsvinden, om
maar niet te spreken over de nieuwe plannen voor Soesterberg. Na jarenlang op slot te
hebben gezeten lijkt er weer iets te gebeuren in Soest. Het is goed om na twee jaar eens de
balans op te maken. Twee jaar waarin de PvdA een loyale coalitiepartner is geweest en dat
lijkt zich uit te gaan betalen.
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Wonen
Het terrein van de Ruimtelijke Ordening is voor de PvdA belangrijk. Hier worden belangrijke
beslissingen genomen over de hoeveelheid woningen en het soort woningen dat de
gemeente Soest van plan is te gaan bouwen. Voor ons is dat enorm belangrijk, want niets
bouwen leidt tot een ongezonde schaarste en dus tot een enorme prijsverhoging. In Soest
zijn er een aantal partijen en GGS is daarvan het meest sprekende voorbeeld, die met droge
ogen beweren dat er geen woningen meer bijgebouwd hoeven te worden, want daar is geen
behoefte aan.
Wel vreemd dat elk klein nieuwbouw-projectje in Soest, direct verkocht is. Mensen staan in
de rij voor een huis in Soest. En dat is logisch, want als je Soest kent, dan weet je dat je in
een prachtige gemeente komt te wonen en de mensen die er al wonen, zoals heel veel
jongeren, dan wil je hier ook niet weg. Er zijn echter politieke partijen die vinden dat de
mensen die er nu wonen recht hebben op hun mooie stukje groen en dat anderen vooral
maar een eind verderop moeten gaan wonen. Soest is vol en er kan niets meer bij, lijken zij
te zeggen. De PvdA zal zich hiertegen blijven verzetten.
Woningbouw in Soest en Soesterberg moet, om onze gemeente leefbaar te houden.
Woningbouw moet om onze bevolkingsopbouw evenwichtig te laten zijn.
Soest voor zowel jong als oud.
Soest voor zowel autochtoon, als allochtoon.
Soest voor zowel arm als rijk.
Begin 2007 kwam het onderwerp woningen op binnenterrein Staringlaan weer op de agenda.
Het in 2005 opgeworpen initiatiefvoorstel voor 39 betaalbare woningen bleek opnieuw niet
haalbaar. Echter, het eerste burgerinitiatief leek de eindstreep ook niet te gaan halen.
Uiteindelijk werd het laatste burgerinitiatief met 22 woningen gekozen. Wij hebben echter
bedongen dat de woningcorporaties een stem in het kapittel zullen hebben en dat deze
woningen in de betaalbare huur op de markt komen.
Een groot gedeelte van het jaar is besteed aan de Woonvisie. Uiteindelijk aangenomen,
waarbij wij gepleit hebben voor bouwen van starterswoningen en woningen voor ouderen.
Na de Woonvisie kwam begin 2008 de Woonruimteverdeling aan de orde met de
bijbehorende Huisvestingsverordening. Veel reacties van inwoners uit Soest, onze
achterban, dus tijd voor amendementen! Het amendement betreffende het labelen van
woningen voor senioren, de zgn. nultredenwoningen, en voor mensen met een fysieke
beperking, de zgn. 3* en 4* woningen, werd aangenomen. Zo ook het tweede amendement
betreffende het verschaffen van een voorrangsregeling aan mensen die al ruim 3 jaar
meedoen en telkens een niet trekken.
Een discussie die meer recentelijk is gevoerd gaat over het oude Molenschot terrein. Bij de
voorgestelde plannen was op te merken dat de bouw een paar meter over de grens van de
rode contour ging. Dit zorgde voor onrust bij de mensen die veel waarde hechten aan de
Eng. Voor ons als fractie heeft de Eng een grote waarde en wij realiseren ons dat de Eng
een zeer unieke plek is in Soest.
Daarnaast zijn wij ook een partij die staat voor woningbouw voor starters, ouderen en
mensen met een laag inkomen. Dat maakt het soms lastig om hierin keuzes te maken.
In principe zijn wij voor het oprekken van de rode contouren, juist omdat er in Soest anders
bijna geen plek meer is voor het realiseren van woningen. Maar natuurlijk niet op elke maar
enigszins mogelijke plek in Soest. Het is in het belang van de burger om aan de randen van
Soest woningen te realiseren, zodat het groen in de kern niet wordt aangetast en discussies
zoals rond de Eng juist niet meer nodig zijn. Tegelijkertijd zorgen wij er daarmee voor dat
onze jongeren niet noodgedwongen moeten verhuizen naar Vathorst of Almere.
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Openbaar vervoer
Tijdens de verkiezingen hebben we ons hard gemaakt voor goedkoop openbaar vervoer.
Het heeft even geduurd, maar na een motie in 2007 is begin 2008 gestart met een proef van
een half jaar voor goedkoop openbaar vervoer voor 65-plussers. Deze proef loopt door tot 1
september a.s.
Detailhandel
In het jaar 2006 werd het detailhandelsbeleid door een meerderheid van de raad vastgesteld.
Dit beleid is er op gericht dat de Van Weedestraat het winkelcentrum wordt voor met name
de niet dagelijkse behoeften. Veel Soesters gaan vaak buiten Soest winkelen, omdat de
winkelgebieden in Soest nog niet optimaal zijn. Wij zijn er dan ook voor dat de winkelcentra
in de wijken zo ontwikkeld zullen worden dat ze zich vooral op de dagelijkse behoeften zullen
richten. Het heeft lang geduurd, maar de uitvoer van het detailhandelsbeleid is nabij. Op het
oude Shell terrein in het Smitsveen zullen appartementen en ruim 800 m2 aan winkels
gebouwd worden. De weekmarkt zal na de komende zomer van de Smitsweg naar de van
Weedestraat verplaatst worden. Ook zijn er ontwikkelingen in de andere winkelcentra als
Soesterberg en Soest- Zuid. Onze fractie zal er de komende tijd op toezien dat er een goede
en snelle uitvoering aan het detailhandelsbeleid gegeven wordt.
Sociaal economische groei
Soest zal er de komende jaren sociaal economisch op vooruit gaan. Deze vooruitgang is in
de Nota Sociaal economisch beleid vastgelegd. Er zullen tal van projecten ontwikkeld
worden zodat er een duurzaam ondernemersklimaat ontstaat. Ook zal er nog meer ingezet
worden op een goed woon- en leefklimaat.
Schuldhulpverlening
Veel mensen maken of hebben in hun leven wel eens schulden gemaakt. Voor veel mensen
zijn deze schulden geen probleem. Echter, er bestaat een zeer diverse groep van mensen
met zowel hoge als lage inkomens waar het wel een probleem voor is. Het hebben van
schulden kan een persoon of een gezin figuurlijk en letterlijk kapot maken. Als PvdA-fractie
vinden wij dat mensen die om wat voor reden dan ook, hoge schulden hebben en geen
uitweg meer zien, geholpen moeten worden. Het uit huis zetten van een gezin, omdat zij de
huur niet kunnen betalen moet tot het verleden behoren. De afgelopen periode zijn de
randvoorwaarden voor nieuw beleid op het gebied van schuldhulpverlening vastgelegd. De
begeleiding van mensen die in een schuldhulpverleningstraject zitten, zal veel beter moeten.
Ook de nazorg is van groot belang. Waar nu slechts 30% van de mensen dit traject met
succes afronden zal dit de komende jaren veel hoger moeten zijn. Dit kan alleen maar
bereikt worden met een goede regie vanuit de gemeente Soest. De komende tijd zullen wij er
nog meer op toezien dat schulden en armoede in Soest teruggedrongen worden.
Financiën
Linkse en sociale partijen worden vaak met teveel geld uitgeven geassocieerd; een onterecht
stempel. Soest heeft ook dit jaar een overschot van 3,2 miljoen euro. Dit geld zal grotendeels
naar de algemene reserve gaan; het kleinere deel hiervan zal aan betere sportvoorzieningen
besteed worden. In de maand juni zal duidelijk zijn welke sportverenigingen een subsidie
zullen krijgen, zodat zij hun wensen waar kunnen maken.
Naast de besteding van het overschot aan sportvoorzieningen hopen wij een deel hiervan
ook te kunnen besteden aan het bestrijden van armoede, de WMO, participatie aan de
maatschappij van ouderen en gehandicapten, en jongeren.
Aan het laatste onderwerp zal de komende tijd veel aandacht aan besteed worden.
Kortgeleden heeft het presidium een voorstel van onze fractie voor een geïntegreerde
aanpak en een beter jongerenbeleid geaccepteerd. Het jongerenbeleid zal er bijvoorbeeld op
gericht zijn om schooluitval nog beter tegen te gaan. Wanneer het over jongeren gaat dan
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gaat het ook over zaken als veiligheid, gezin, financiën, werk, wonen en sport & spel. Al deze
zaken zullen straks vanuit één punt aangestuurd worden.
WMO
In 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van start gegaan wat betreft de
huishoudelijke hulp. Na enkele aanloopproblemen lijkt dat onderdeel van prestatieveld 6
goed te draaien. Alhoewel onze eigen wethouder de WMO in de portefeuille heeft, betekent
dat geenszins dat wij als fractie achterover leunen. Aan de inmiddels ingestelde ambtelijk/
bestuurlijke werkgroep m.b.t. het WMO beleidsplan 2008-2011 neemt ook de PvdA deel.
Eenpr
es
t
at
i
ev
el
dv
andei
nmi
ddel
smeerenmeerbekendeWMO gaatov
er“
meedoen
v
er
gemakkel
i
j
ken”
.Dathoudti
ndatdegemeente de openbare ruimte dusdanig inricht dat
iedereen van jong tot oud zich daar zonder problemen kan begeven. Om gehouden
toegankelijkheidsscans daadwerkelijk uit te voeren is geld nodig. De raad heeft daar in
november €20.
000v
oorbeschi
kbaarges
t
el
d.Hetbegin is gemaakt.
In september 2008 zullen naar verwachting de stratenmakers aan de gang gaan om op- en
afritten in Overhees en de Boerenstreek aan te leggen.
De vliegbasis
Op 21 april j.l. is, tijdens een bijeenkomst op het complex van KNVB in Zeist, het
conceptplan voor de invulling van vliegbasis Soesterberg gepresenteerd. In vergelijking met
de plannen die eerder, op 1 februari j.l. werden gepresenteerd door bureau Alle Hosper, zien
wij nu duidelijke verbeteringspunten. Toen werd ons voorgeschoteld dat wij te kiezen hadden
tussen alleen natuur of alleen bouwen.
Nu amper twee maanden later zien wij een veel beter plan, wat door besturen van Provincie,
Zeist en Soest in concept aan ons is voorgelegd. Belangrijk is het feit dat er ongeveer 15 ha
voor woningbouw beschikbaar komt aan de kant van Soesterberg-Noord.
Een net zo belangrijk punt is dat de natuurwaarde op de basis beschermd wordt, zonder dat
er een hek om de vliegbasis geplaatst wordt. Er zijn verschillende wandelroutes opgenomen
in het plan, waarbij de historische waarden van het militaire vliegbasis de nodige aandacht
zullen krijgen. Om dit voor elkaar te krijgen is de inzet van onze PvdA Wethouder Paul
Lemmen en gedeputeerde Jan de Wilde van grote waarde geweest.
Naast de positieve aspecten zijn er ook punten waar wij als Soester PvdA fractie nog niet
tevreden over zijn in dit concept plan. Er wordt gedacht aan een spoorverbinding tussen Den
Dolder –Museumplein –Soesterberg. Naar onze mening is hierover volstrekt onvoldoende
nagedacht. Een beetje spoorlijn kost al gauw een paar miljoen op jaarbasis en wie dat dan
moet gaan betalen wordt nog even niet vermeld. Kortom, wat ons betreft gewoon niet doen,
het lijkt heel leuk, maar niet als de gemeente Soest een deel van de exploitatie voor zijn
rekening moet nemen. Interessant is overigens dat GGS het treintje wel ziet zitten, terwijl
GGS dezelfde partij is die van alles wil, maar er nooit voor wil betalen.
Verder zouden wij graag willen zien dat Soesterberg, dus gemeente Soest, mee kan
profiteren van alle ontwikkelingen in de basis. Het Masterplan voor Soesterberg, dat onlangs
door Riek Bakker aan de raad is gepresenteerd, hoort vast verbonden te zijn aan de plannen
van de vliegbasis. De geplande woningbouw moet geen duurbouw worden, maar ook een
plek voor sociale sector. 40 % sociaal, zoals het in het raadsprogramma staat.
Ook zijn wij van mening dat dit unieke gebeuren pluspunten moet leveren voor de inwoners
van gemeente Soest; wij zitten in de raad voor de belangen van onze burgers en niet voor de
toeristen uit het land. De voordelen voor gemeente Soest hebben wij nog niet in het concept
plan gezien en daar zullen wij de komende weken ons vooral voor blijven inzetten.
Op 14 mei a.s. is er een hoorzitting in de Officierscasino in Soesterberg, waar u als burger
uw commentaar en vragen kan stellen aan de raden van Soest en Zeist en Provinciale staten
van Utrecht. Graag nodigen wij u hiervoor uit om uw zegje te komen doen.
In juni gaat de raad twee keer vergaderen over dit onderwerp, namelijk op 2 juni in een ronde
bespreking en op 23 juni om een besluit te nemen over het conceptplan. Hiervoor bent u ook
van harte welkom.
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Tot slot nog een paar opmerkingen over ons als PvdA. Als fractie proberen wij zoveel
mogelijk eensgezind te opereren. Natuurlijk hebben wij intern discussies en zijn we het niet
ov
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seens.Ui
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,omdatwewet
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dat wij allemaal staan voor een aantal belangrijke waarden. Waarden die te maken hebben
met eerlijk delen, solidair zijn met mensen die het minder hebben dan wij, zowel in het
buitenland als in ons eigen land. Het zijn die waarden die ons, hoe verschillend wij soms ook
zijn, wel met elkaar verbinden. Die verbinding maakt ons sterk, omdat wij er niet zijn voor ons
eigen kleine belangetje, maar voor iets dat groter is dan wij zelf zijn. Deze verbinding is ons
houvast in een tijd dat onze partij gebukt gaat onder interne twisten.
En het is fijn om zoveel vrienden te hebben, vooral als ze allemaal vinden dat wij het
hartstikke slecht doen.
Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig.
BERICHT VAN DE FOTOSHOPPER
door Frans Bos
Onlangs kreeg ik van een beroemd Soester PvdA lid een persoonlijke mail.
Hij keek elke dag op de site : www.pvdasoest.nl , maar zag nooit zijn broer langskomen.
I
kbel
dedemanopom t
ev
r
agen,wi
edatdanwelmochtz
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n.“
Henk”z
ei
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j
…….
.
Henk?
Nooit van gehoord. Nou Henk is overgestapt van het CDA naar de PvdA en de vraag,
waarom komt hij niet met zijn pasfoto op de website?
Daar zit je dan achter je laptop, druk bellend met bestuur en fractie. Zet ik hem erop of laten
we hem een jaartje acclimatiseren. Nar
i
j
p(
i
nt
er
n)ber
aadwer
dbesl
ot
enom “
Henk”pasna
een jaar met pasfoto en al op de website te zetten.
De website, één van de drukst bezochte sites van de gemeente, wordt dagelijks actueel
gehouden.
Een paar maanden geleden is onze website uitgeroepen, tot de meest actuele en leukste
website van de PvdA (landelijk).
In Soest gebeurt er niet veel bij de andere partijen wat de moeite waard is om er een artikel
aan te wijden. Wat dat betreft valt de PvdA-fractie op de website met zijn neus in de boter
Openbaarv
er
v
oerv
oorouder
en…….
.
gr
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s
!
WMO………gewoongoedopder
i
t
.
Woonruimteverdeling naar een andere vorm.
Armoede beleid onder de aandacht brengen.
Sociale woningbouw in Soest en Soesterberg.
Een zeer geslaagd kinderfeest met bijna 500 kinderen in Smitsveen (Osman Suna).
Al met al een zeer leuke klus om bij te houden, het houdt je van de straat en je steekt er ook
nog iets van op.
Mocht U zich storen of amuseren aan de site, laat het me weten. Ben altijd voor commentaar
bereikbaar via info@pvda.nu
Graag tot ziens op onze ledenvergadering a.s. woensdag in Overhees.

9

KINDERFEESTDAG 2008
door Osman Suna
Sinds een aantal jaar heerste bij mij de gedachte om een feestdag voor basisschoolleerlingen te organiseren. Mijn inspiratiebron was de Internationale kinderfeestdag in Turkije,
waaraan ik in mijn jongere jaren heb deelgenomen. Ik vroeg me af waarom we in Soest niet
z
o’
nf
ees
t
dagor
gani
seer
den.Feestjes voor kinderen worden overal wel georganiseerd en op
scholen op een kleinschalige manier; maar dit initiatief geeft de mogelijkheid om op Soester
niveau een groot feest houden voor alle kinderen die in de gemeente Soest woonachtig zijn.
Samenwerking maakt de feestdag ook zo bijzonder! Overal in Nederland worden in
verschillende plaatsen op verschillende manieren 23 april kinderfeestdag gevierd, maar de
“
Ki
nder
r
aad”di
ewi
jhi
erhebbeni
suni
ek.
Voor ons als Partij van de Arbeid, is het onderwerp jeugd en jongeren van groot belang en
zijn wij ook als Soester fractie continu bezig om hieraan aandacht te besteden. De kinderen
van nu zullen het straks voor het zeggen hebben in de samenleving. Het is daarom
belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd betrokken worden bij ontwikkelingen in onze
samenleving en wel op een manier zoals kinderen ernaar kijken. In het comité zitten naast
mij als voorzitter, ook onze fractie assistent Ab Hooijer (als penningmeester) Onze partij is
dus sterk vertegenwoordigd.
De Internationale Kinderfeestdag zien wij als een goed moment om kinderen op een leuke
manier kennis te laten maken met het gemeentehuis, de burgemeester, de gemeenteraad en
nog belangrijker, een gedeelte van hun taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden.
Wat doet de gemeente nu eigenlijk voor de inwoners van Soest en Soesterberg?
Dit jaar hebben 6 scholen deelgenomen aan de kinderraad. In totaal waren er 26 raadsleden
en een kinderburgemeester. De raad heeft vergaderd over 2 onderwerpen. Het eerste betrof
overlast en milieu. De kinderraad is van mening dat er iets moet gebeuren tegen het
vernielen van bushokjes, maar een structurele oplossing was niet te vinden. Het idee om
vuurwerk alleen bij het gemeentehuis te laten afsteken en nergens anders kreeg geen steun.
Het tweede onderwerp betrof de invulling van vliegbasis Soesterberg. De kinderraad heeft
ervoor gekozen om 60% van de basis te reserveren voor natuur. Daarnaast willen zij dat er
met de invulling ook rekening wordt gehouden voor leuke dingen voor kinderen, zoals een
cartbaan of een survival ruimte.
Als Comité Kinderfeestdag Soest zijn van mening dat we ook tijd moeten besteden aan
ontspanning naast verantwoordelijkheid van kinderen. Daarom hebben wij in de middag
volop activiteiten georganiseerd voor alle kinderen/jeugd van Soest en Soesterberg. Het was
een groot succes! Er kwamen ongeveer 400 kinderen naar deze middag, waarin workshops,
optredens, sport, spel, dans, cadeaus en veel lekkers op hen stond te wachten.
De Internationale Kinderfeestdag heeft vorig jaar op 23 april 2007, voor het eerst in Soest,
breed aandacht gekregen. Toen hebben wij beloofd dat er in 2008 een uitgebreide
kinderfeestdag zou komen.
Ik ben dan ook erg blij dat wij als Comité Kinderfeestdag Soest dit hebben kunnen
waarmaken.
Zoal
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HET BLOEMETJE OP 1 MEI
Met veel plezier hebben ook dit jaar de leden van de fractie en van het bestuur de
bloemetjes naar de leden gebracht.
Naast de mondelinge blijken van waardering ontvingen wij ook enkele e-mails, waaruit we
citeren:

“
--Zojuist is bij mij het traditionele 1-mei - bloemetje bezorgd. Dat doet mijn nog steeds
vuurrode hart goed. Zeer bedankt daarvoor.
Door mijn gevorderde leeftijd en zeer beperkte mobiliteit kan ik helaas geen
Partijbijeenkomsten bezoeken. Ik stel het daarom bijzonder op prijs ook dit jaar op de Dag
van de Arbeid van u een bloemrijk symbolisch blijk van verbondenheid met het Democratisch
Socialisme .—“
“
--Uit het begeleidend briefje bij de gouden roos - en niet te vergeten de secunderende
vlijtige liesjes - was het jouw taak mij die te doen toekomen: breng mijn dank over aan de
bron! Helaas was ik weer eens niet thuis, het moment van aankomen.
18 januari ontving ik al een attente brief van Lilianne Ploumen voor die 56 jaar, die ik
spontaan beantwoordde, o.a. met mijn belangstelling voor haar 'groene' voorkeur. Dan kan
ze, zoals ze hoopte, nog lang op mijn steun rekenen. In goede en slechte tijden!--”
“
--Aansluitend op een brief van het partijbestuur uit Amsterdam mocht ik van Frans
Bos jullie onderscheiding ontvangen voor mijn 50 jaar lidmaatschap van de PvdA.
Met een plantje hebben jullie het heel feestelijk omlijst, daarvoor mijn hartelijke
dank.
De motieven poogde ik te vertalen in een briefje aan onze voorzitter.
Veel meer waardering heb ik voor jullie, de doorgewinterde werkers van het
bestuursapparaat, die vorm trachten te geven aan het sociale beginsel.--”
“
—Wij zouden net de deur achter ons dicht trekken toen ik hoorde: gelukkig, ik ben nog
net op tijd. Toen ik daarop op keek, zag ik Ab Hooijer uit zijn auto stappen met een
mooi bloemetje voor 1 mei. Nou, zei Ab, ik heb nog wat bij mij voor jou. En tot mijn
verrassing werd er een doosje tevoorschijn gehaald waar een mooie speld in zat. Dat
om mij te bedanken voor mijn 50-jarig lidmaatschap. Ik moet zeggen, ik was blij met
het bloemetje, maar ik was erg blij met de speld. Langs deze weg wil ik mijn
dankbaarheid tonen. Hartelijk dank en ik hoop nog vele jaren lid te kunnen blijven.--”
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