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Partijgenoten in Soest en Soesterberg,
Bij sociaal-democratie denken veel mensen vooral aan solidariteit. Als jij pech hebt help ik jou en
als het mij slecht gaat help jij mij. Die lotsverbondenheid tussen mensen is de basis van onze
beweging. Emancipatie is minstens even kenmerkend en ook een logische volgende stap. Het
vergroten van mondigheid, zelfstandigheid en (eigen) verantwoordelijkheid van medemensen is een
van de prominente taken van de moderne sociaal-democratie. De begrippen solidariteit en emancipatie zijn in principe twee zijden van dezelfde medaille. Het is een voortdurende en uitdagende
zoektocht naar evenwicht. De Partij van de Arbeid Soest/Soesterberg meent die twee opdrachten
gevonden te hebben in het woord gemeenschap. Mondige mensen in een vitale en sociale woongemeenschap. Het woord gemeenschap is uit de mode geraakt onder invloed van de Angelsaksische
vrijbuiterij, waarbij het ieder voor zich prominent voorop gaat en ongetwijfeld schipbreuk lijdt.
De tijd is aangebroken om het te ver doorgeschoten individualisme enigszins te corrigeren, meer in
de zin van samen zorgen voor elkaar.
Beschouw de school als een leergemeenschap, het werk als werkgemeenschap en de buurt als
leefgemeenschap. Plaatsen waar mensen lotgenoten zijn en er samen iets van kunnen en willen
maken. De taak van de lokale politiek is het actief zoeken naar manieren om initiatieven en
projecten uit te lokken. Bij de activiteiten van buurtbewoners valt te denken aan het toekennen
van grotere budgetten die ze mogen besteden om hun leefgemeenschap te versterken. Of aan een
soort bonus op inspanningen die ze zelf leveren om er in de wijk wat van te maken.
Duurzame veiligheid bijvoorbeeld heeft kans van slagen als de overheid kan rekenen op mensen die
ook zelf wat willen doen om het een beetje aardig te houden in hun buurt. Veel initiatieven
worden bijna achteloos geïncasseerd, terwijl een bonus of premie op zijn plaats zou zijn. Het
mankeert regelmatig aan het ondersteunen in woord en gebaar van de positieve bijdrage die
mensen in hun buurt willen leveren.
Het is niet de bedoeling om de zaak te romantiseren, het betreft een taai project en het is vaak een
kwestie van doorzetten. Meer tegen de stroom in roeien, kleine successen en vaak grote
tegenslagen. Er geldt scepsis te overwinnen en aarzelaars over de streep te trekken. Onze
doelgroep bestaat uit optimisten die onze principes omarmen en die anderen weten te mobiliseren,
omdat sterke mensen er samen iets van kunnen maken.
Jo Glezer , Voorzitter Partij van de Arbeid afdeling Soest en Soesterberg
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POLITIEK COMPROMIS OVER WAO IS SURROGAATOPLOSSING
door Jo Glezer
De politieke besluitvorming over de nieuwe WAO resulteert in een surrogaatoplossing waarbij
niemand gebaat is. Niet de toekomstige WAO-ers, niet de werknemers en niet de samenleving als
geheel. Bovendien draagt dit type besluitvorming niet bij aan het vertrouwen van de burgers in de
politiek.
In het wetsvoorstel heeft het kabinet geen keuze willen maken tussen publieke en private
uitvoering van de regeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Zowel het UWV als private
verzekeraars moesten die kunnen uitvoeren. Met de keuze voor dit hybride systeem werd geen
bijdrage geleverd aan het doel van de nieuwe wetgeving. En dat doel is zoveel mogelijk
gedeeltelijk arbeidsongeschikten aan het werk te houden of aan werk te helpen.
In het debat tussen de coalitiepartijen was de VVD tegen dit model. Zij vond dat de uitvoering
geheel in handen van het UWV moest komen. CDA en D66 waren ook tegen. Zij vonden dat de
uitvoering bij verzekeraars moest worden ondergebracht. De uitkomst is dat de minister zijn zin
heeft gekregen. De uitvoering blijft hybride. Maar het is er verder niet duidelijker op geworden. In
het jaar 2006 blijft de huidige uitvoeringssituatie ongewijzigd.
Kort samengevat komt het er op neer dat de nieuwe wet wordt ingevoerd. De regels voor
gedeeltelijk arbeidsgeschikten worden volledig van kracht. Echter de samenhang in preventie- en
reïntegratie-instrumenten wordt niet effectief ingevoerd. Anders gezegd: wel scherpere
voorwaarden voor een uitkering maar niet de betere kansen op passend werk. Er is geen extra
prikkel bij de verzekeraar van de werkgever om mensen aan werk te helpen.
Deze nieuwe WAO, die als Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) in 2006 in moet
gaan, maakt een strikt onderscheid tussen de groep die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is
en werknemers die nog wel een reële kans hebben het werk te hervatten. Bij de eerste groep, die
slechts een kleine kans heeft om op termijn weer aan de slag te kunnen, ligt met een hogere
uitkering (75%) de nadruk op inkomensbescherming. Bij de groep van gedeeltelijk
arbeidsgeschikten is alles erop gericht de relatie tussen werkgever en werknemer in stand te
houden en de band met het arbeidsproces niet te verbreken. De ondergrens in deze regeling,
Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), ligt op 35%
arbeidsongeschiktheid. Maar dat wil niet zeggen dat de groep beneden de 35% in de steek wordt
gelaten. De bedoeling is juist deze categorie per definitie binnenboord te houden in de bedrijven,
door ze aangepast werk te bieden.
Van de regeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten heeft de minister zo'n ingewikkeld gedrocht
gemaakt, dat de sociale partners deze van de hand hebben gewezen. Steen des aanstoots is niet
alleen de keus om er een 'hybride' geheel van te maken, maar ook de complexiteit van de regeling
zelf. Het alternatief ligt klaar: de veel eenvoudiger loonaanvullingsregeling van de SER, waarbij het
verloren loon voor 70% wordt aangevuld, en werken dus altijd loont.
In het model horen de volledig duurzaam arbeidsongeschikten zonder meer thuis in een publieke
uitvoering. Ook de keuringen blijven bovendien volledig publiek. Het UWV houdt dus een zeer
belangrijke rol, bijvoorbeeld ook bij verschil van inzicht voor een second opinion.
Maar als eenmaal bepaald is dat iemand gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, willen bonden met de
werkgevers afspraken maken over de werkhervatting en het bijbehorende loon. Dat past in de
ketenbenadering die sociale partners in de Stichting van de Arbeid hebben afgesproken. Alle
onderdelen van de keten, die bestaat uit arbeidsomstandigheden, verzuimbeleid en reïntegratie
moeten op elkaar afgestemd worden, ondersteund door CAO-afspraken en eventueel de inzet van
sectorale middelen (O&O-fondsen). Op die manier wordt ook de positie van de groep beneden de
35% arbeidsongeschiktheid afgedekt. Voorkomen van arbeidsongeschiktheid, al in de eerste
periode van ziekte, staat daarbij voorop. Op die manier kan afwenteling op het collectief zoveel
mogelijk worden tegengegaan.
Als de hele keten wordt behandeld door één partij, kunnen werkgevers en werknemers
onafgebroken werken aan alle schakels in het proces van reïntegratie.Het gaat om optimale
bescherming van werknemers tegen slechte arbeidsomstandigheden, om een nette behandeling in
het verzuimbeleid en bij reïntegratie. En als het daarop aankomt, om een goede
inkomensbescherming.
In het wetsvoorstel van het kabinet komen de gedeeltelijk arbeidsongeschikten in de categorie 3580% er niet goed af. Maar voor de categorie <35% is al helemaal weinig oog geweest.
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DE WMO OP SOESTER SCHAAL
door Paul Lemmen en Herman Posthuma

Het is eigenlijk gek. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moet nog in de
Tweede Kamer behandeld worden en er kan dus nog van alles aan het wetsontwerp
veranderen. En toch is de druk groot om het nu al plaatselijk te gaan regelen, want
als invoeringsdatum wordt 1 juli 2006 genoemd. Dat is voor de invoering van zo´n
ingewikkelde wetgeving een krappe periode.
Eind 2004 heeft onze fractie er in de raadscommissie SOW op aangedrongen om niet te laat met
de voorbereidingen te starten. Er moet namelijk zoveel geregeld worden. De gemeente heeft tot nu
toe hoegenaamd geen bemoeienis met AWBZ-gefinancierde voorzieningen, zoals de
huishoudelijke verzorging en begeleiding. Moet de gemeente dat zelf doen of overlaten aan
gespecialiseerde instellingen? Hoe zit het met de inspraak van de mensen die van die nieuwe
regeling gebruik gaan maken? Is de gemeente toegerust om naast ouderen ook mensen met een
psychische beperking te helpen?
Met een half jaar vertraging heeft het college nu het initiatief genomen om tot een eigen Soester
aanpak te komen. Met de raadscommissie is eind augustus een eerste overleg gevoerd.
De komende maanden zal de Soester aanpak duidelijk moeten worden.
Voor de fractie is het van groot belang dat de gemeente op tijd klaar is. Als het wetsontwerp door
de Tweede Kamer is aanvaard –en daar ziet het met de nodige wijzigingen wel naar uit –zal de
voorlichting aan de Soester burgers op gang moeten komen. Niet op het laatste moment, maar
vóór de invoeringsdatum. Wij zijn er op uit dat het ook geen verbrokkeld geheel mag worden. Voor
mensen die tot nu toe zijn aangewezen op huishoudelijke verzorging is het allemaal nog vrij
duidelijk. De gemeente moet die duidelijkheid blijven hanteren; bijvoorbeeld ook in de
indicatiestelling en de variatie aan aanbod.
Een heel vervelende zaak is dat het Kabinet de gelegenheid aangrijpt om een forse korting op het
budget door te voeren. De gemeenten mogen het vervolgens opknappen om de service te
handhaven met minder geld. En dat zal ook in Soest de nodige discussie gaan vergen. Onze inzet
zal zijn om de dienstverlening op peil te houden en geen afbraak te plegen op de bestaande
voorzieningen. Bovendien zullen wij ons er hard voor maken dat er een goede inspraak komt
vanuit de toekomstige gebruikers. Zo´n ingrijpende voorziening vraagt om een goede bewaking
door de burger zelf.

Kanttekening van de voorzitter
Belangrijkste boodschap in de WMO is meer eigen verantwoordelijkheid (de terugtredende
overheid). Het gat dat ontstaat door het verkleinde budget moet worden ingevuld door vrijwilligers
(onder andere familieleden) die zonder vergoeding invulling moeten geven aan de noodzakelijke
hulpverlening. Neem je dementerende (groot)moeder maar in huis bijvoorbeeld. Eventueel kan het
opgespaarde geld uit de levensloopregeling toegewend worden om de zorg te verstrekken, je mag
dan wel tot na je 65ste blijven werken..
Vraag is dus, zijn die vrijwilligers beschikbaar en zo ja zijn ze bekwaam genoeg om deze
mantelzorg te verlenen? Dit Kabinet knipt de navelstreng door en zorgt niet voor iets anders. Het
sociale gezicht van het CDA in optima forma.
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NOGMAALS HUISELIJK GEWELD
door Paul Lemmen, fractievoorzitter

In de vorige Kompas (Kompas nummer 5 van juli) heeft Inga Nygren aandacht
gevraagd voor een aanpak van het huiselijk geweld in Soest. Zij deed een oproep
aan de fractie om er werk van te maken. Een korte impressie van de stand van
zaken.
Terecht legt zij de vinger op het huiselijk geweld als een afschuwelijk probleem dat te weinig door
de overheid wordt onderkend, althans wordt aangepakt. In Soest is er pas sinds kort aandacht
voor. De eigen gemeenteraadsfractie heeft tijdens de begrotingsbehandeling in oktober vorig jaar
hier aandacht voor gevraagd. Ook andere partijen, zoals Groen Links, drongen er bij de Raad en
het College op aan om niet langer af te wachten, maar aan de slag te gaan. Die gezamenlijke
interventie heeft er toe geleid dat de problematiek nu op de politieke agenda staat en
voorbereidende werkzaamheden zijn begonnen. Ik voeg er aan toe: wel laat en het komt traag op
gang.
In Amersfoort en omliggende gemeenten –om precies te zijn in het politiedistrict Eemland zuid –is
men al een aantal stappen verder. Amersfoort, Leusden en Woudenberg zijn in 2002 begonnen
met een inventarisatie van de problematiek. Er bleek genoeg aanleiding om het niet bij een
inventarisatie te laten. Via een ´Wekelijks overleg´ weten de hulpverleningsinstanties elkaar
inmiddels goed te vinden. Meestal wordt de hulpverlening aan slachtoffers, daders en getuigen van
huiselijk geweld binnen een of twee weken geregeld. Alleen al het laatste jaar zijn er ca. 350
voorvallen besproken en is er een hulpverleningstraject geregeld. Bovendien heeft de
samenwerking geresulteerd in een nieuw aanbod, de gezinsgerichte behandeling. Het project heeft
zoveel succes dat de deelnemende gemeenten een nieuwe overeenkomst voor drie jaar zijn
aangegaan.
Zo kan het dus ook. In het politiedistrict Eemland noord, waartoe ook Soest behoort, is in het
voorjaar een voorbereidingsgroep gestart die gekozen heeft voor een soortgelijke aanpak als in de
buurgemeenten. In die voorbereidingsgroep zijn alle betrokken instellingen, zoals Slachtofferhulp,
Politie, Justitie en de gemeenten vertegenwoordigd. Binnenkort wordt een voorstel tot aanpak
voorgelegd aan de gemeenteraden van de gemeenten in het politiedistrict. Dit zijn naast Soest ook
de gemeenten Baarn, Bunschoten en Eemnes. Het probleem wordt dus onderhand wel erkend.
Nu nog een effectieve aanpak.
Wij als fractie zullen er op aandringen haast te maken.
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BIJEENKOMST VAN 12 SEPTEMBER 2005
De aanvang van de avond is om 20.00 uur in het Kontakt der Kontinenten,
Amersfoortsestraat 20, Soesterberg. U bent vanaf 19.45 uur van harte welkom om te
genieten van een lekkere kop thee of koffie.
Voor de pauze discussiëren we met diverse politici, over (jongeren)huisvesting en
over allerlei nieuwbouw plannen in Soest en omgeving.
U krijgt bij de ingang van de zaal een vraag aangereikt, die U aan één van de mensen
achter de tafel mag stellen.
Maar uw eigen inbreng stellen we natuurlijk meer op prijs!
U kunt ook uw eigen vraag stellen.
Na de pauze gaan we discussiëren over politiek in het algemeen, zowel gemeentelijke
als landelijke belangen. Vragen staat vrij!
Elk panellid heeft een maximale spreektijd van 3 minuten per vraag.
Laten we de boel een beetje levendig houden en er een gezellige avond van maken!
Ik zie U graag,
Frans Bos, secretaris

DE GESPREKSPARTNERS VAN 12 SEPTEMBER
Kees Boerkoel, 59 jaar, is na zijn middelbare schoolopleiding begonnen als tekenaar bij een
architectenbureau.
Na afronding van de (avond) HTS is hij overgestapt naar konstruktieburo Krabbendam, later
Krabbendam-Boerkoel (adviseurs voor gewapend beton, hout- en staalconstructies), waar hij tot
twee jaar geleden algemeen directeur was.
De heer Boerkoel heeft zijn bedrijf toen verkocht en werkt nu als projectontwikkelaar.
Hij was vanaf 1986 tot 2000 raadslid en fractievoorzitter van de PvdA in Soest en heeft in die
periode de aanzet gegeven voor het sociale woningbouwproject op het terrein van de voormalige
openbare school de Schakel in de wijk Klaarwater.
Hij is voorzitter van de Soester Zakenkring en voorzitter van de stichting LTC Soestdijk (tennis).
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Staf Depla, 45 jaar, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA als woordvoerder pensioenen,
wonen, oude wijken en afbreken van de bureaucratie.
Hoe denkt Staf Depla over de inrichting van Nederland? De groter wordende groene stad moet de
plek zijn waar het voor iedereen aantrekkelijk wonen, werken en ontspannen is i.p.v. de plaatsen
waar mensen achterblijven, die niet in staat zijn om de verhuiswagen te betalen. Daartegenover
moet het platteland open en groen blijven en niet alleen een mooie woonplek voor de rijken zijn.
De beperkte bouwmogelijkheden in dorpen moeten benut worden voor starters en ouderen.
Als het aan de minister ligt gaat de liberalisering van 600.000 huurwoningen gewoon door, de
huren van deze woningen zullen fors gaan stijgen. De Partij van de Arbeid is het hier niet mee
eens en maakt andere keuzes als het gaat om het huurbeleid in Nederland, trekt geld uit om de
bezuiniging op de huursubsidie terug te draaien en is daarnaast van mening dat de huurprijzen in
Nederland gemiddeld hoog genoeg zijn.
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Ineke van Gent, 48 jaar, lid van de Tweede Kamer voor Groen Links, houdt zich voornamelijk
bezig met sociale zaken en werkgelegenheid, volkshuisvesting, regionaal-economisch beleid,
overheidspersoneel; Nederlandse Antillen en Aruba.
Hoe denkt mevrouw Van Gent over de situatie van huurders?
Groen Links is tegen het verlagen van de huursubsidie en het verhogen van de huren.
Groen Links vindt dat het de hoogste tijd wordt voor goed nieuws voor huurders: bewoners moeten
weer de baas worden over hun eigen woning en woonomgeving. De macht van de
woningcorporaties moet worden afgebroken. Het is tijd voor een omslag, tijd voor goede ideeën
om huurders meer zelf de regie te geven over hun woning. Naast de noodzakelijke nieuwbouw van
betaalbare huur- en koopwoningen moet worden geïnvesteerd in eigen keuzes en keuzevrijheid
van huurders/bewoners.

Pieter Hofstra, 58 jaar, Tweede Kamerlid voor de VVD, o.a. woordvoerder verkeer en vervoer,
woordvoerder wonen en bouwen, met name huurbeleid, bouwafspraken, verstedelijking, ISV, het
bouwbeleid en de bouwsector.
Hoe denkt de heer Hofstra over het huurbeleid van de minister ?
Minister Dekker van VROM heeft plannen gepresenteerd voor de modernisering van het
huurbeleid. Het doel van deze modernisering is dat verhuurders meer gaan investeren in
woningen. Ook wil de minister meer afstemming tussen de huurprijs en de kwaliteit van woningen,
om de doorstroming op de woningmarkt te vergroten. Hierdoor komen meer woningen vrij voor
starters. De minister geeft de verhuurders ruimte om de huren te verhogen, maar alleen als zij
extra woningen bouwen.
De VVD staat achter dit beleid, met enkele extra aandachtspunten:
-Wijziging van de Huisvestingswet, waardoor gemeenten en corporaties betere instrumenten
krijgen om woningen met voorrang toe te wijzen aan specifieke groepen zoals ouderen.
-Huursubsidieontvangers blijven beschermd.

Rob Honing, 43 jaar, directeur bedrijven Rabobank Soest.
Wat is het standpunt van de Rabobank?
Een goede werk,- woon- en leefomgeving is de basis voor het menselijk geluk
Rabobank faciliteert communities voor ideeënuitwisseling en ondersteunt de realisatie van
projecten die een buurt veiliger, schoner, mooier en dus leefbaarder maakt.
Het principe dat mensen (zolang mogelijk) zelfstandig kunnen wonen, ondersteunt de Rabobank
van harte.
De situatie op de woningmarkt is zorgelijk door een te gering aanbod van passende woningen, het
kwetsbare vertrouwensklimaat en een te geringe doorstroming. Verschillende oplossingen kunnen
deze problematiek op de woningmarkt doorbreken.
De oplossing ligt echter niet in de fiscaliteit. Een ingrijpende verandering in de fiscale behandeling
van de eigen woning in Nederland zal leiden tot grote r
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Koos Koolstra, directeur SCW.
Hoe denkt de heer Koolstra over de rol van de woningcorporatie in deze tijd?
Woningcorporatie SCW is gericht op het, samen met andere instellingen, aanbieden van producten
en diensten op het gebied van wonen&zorg, wonen&service en wonen&leefbaarheid. Dit in het
bijzonder voor mensen die daarin niet zelfstandig kunnen voorzien.
SCW streeft naar het aanbieden van kwalitatief goede en betaalbare huisvesting en staat garant
voor prettig wonen.

Bart Krol, wethouder, lid CDA, 3e loco-burgemeester .
In de portefeuille: ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, stedelijke vernieuwing, monumenten en
archeologie, openbare werken, informatie- en automatiseringsbeleid, communicatie.
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Paul Lemmen, fractievoorzitter PvdA Soest, 59 jaar, adviseur sociaal beleid. Voorheen
gewerkt als directeur centraal bureau Divosa en als beleidsmedewerker sociale
zekerheid/arbeidsmarkt bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Lid van commissies Sport, Onderwijs en Welzijn (SOW) en Bestuur en Middelen (B&M). Trouw FC
Utrecht supporter.

Vincent van Oordt,

regio directeur Portaal Eemland.
Hoe denkt woningcorporatie Portaal over huren?
Portaal vindt dat de huidige huurwoningmarkt veranderingen behoeft omdat het woningaanbod
huurders te weinig keuzemogelijkheden biedt. Portaal wil toe naar een marktgericht prijsbeleid. Ze
wil de markthuur rekenen. Maar huurders met een bescheiden inkomen brengt ze een lagere huur
in rekening. Daarnaast dient het huidige woonruimteverdeelsysteem te worden aangepast om de
klant meer keuzevrijheid te bieden. Portaal wil graag een rol spelen in de uitwerking van een
dergelijke nieuwe rol van woningcorporaties.

Armand Trippaers, 56 jaar, is voornamelijk bekend vanwege zijn carriere bij de SNS-bank,
van Account Assistent Manager tot Rayondirecteur Regio Amersfoort.
De heer Trippaers is als secretaris van de Soesterzakenkring binnen het bedrijfsleven in Soest en
omstreken een zeer gewaardeerd bestuurder.
Gedurende een korte periode is hij fractie-assistent van de PvdA geweest.
Daarnaast is hij een fervent bridge liefhebber, eerst begonnen als penningmeester van Bridgeclub
Soest en nu voorzitter van de Nederlandse Bridge Bond.
Een link met woningbouw is zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht van SBBS
( Stichting Bevordering Bejaardenhuisvesting Soest ).
Ontsnappen aan zijn hectische bestaan lukt de heer Trippaers door actief te zijn op de atletiekbaan
en de marathon van New York te lopen.

GEEN PEN ALS BONDGENOOT
Helaas heeft een lid gemeend schade te moeten berokkenen aan de reputatie van onze lokale
politieke vereniging door een merkwaardige ingezonden brief naar de krant te sturen. Wij als
bestuur en fractie van de Partij van de Arbeid betreuren dat en distantiëren ons daarvan, te meer
daar in onze democratische gemeenschap aan andersdenkenden per definitie ruim baan gegeven
wordt. Het is absoluut onnodig om anoniem achterbaks leugens en halve waarheden via de pers
te verspreiden en is bovendien uitermate kwetsend, vooral voor die partijgenoten die zich dag in
dag uit belangeloos inzetten ten behoeve van het algemeen nut. Indien er iets is dat een lid niet
bevalt, dan zijn er voldoende openbare platforms waar dat altijd zonder rancune hardop gezegd
mag worden. Zo was het en zo blijft het.
De artikelen in de krant geven echter aan dat er mensen in onze groepering zijn, die nog niet
zodanig geëmancipeerd zijn dat ze publiekelijk met naam en toenaam voor hun mening durven
uitkomen. Ons baart dit grote zorgen, echter een oplossing hebben wij in dit geval niet achter de
hand. De tijd die verloren gaat om over deze onterechte verhalen te spreken, zouden we met het
oog op de naderende gemeenteraadsverkiezingen in elk geval beter kunnen benutten. Toch
plaatsen we via deze KOMPAS het verzoek ons ideeën aan te leveren hoe dit te veranderen.
Uiteraard en gelukkig hebben fractie en bestuur van de partij over sommige politieke issues
verschillen van inzicht en benadering. Wij komen daar via discussie altijd uit. Er valt dus nauwelijks
verschil te bespeuren tussen het uiteindelijke fractiestandpunt en de partij.
Jammer vooral voor die mensen aan de zijlijn, die daar mogelijk hun lol aan beleven.
Bestuur en fractie van de Partij van de Arbeid Soest/Soesterberg
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Woningbouw op de Koningsweg nummer 3
Bewoners rondom de paardenwei aan de Gemshoorn werden 2 maanden geleden
geconfronteerd met twee hoogbouw appartementen van resp. 18 meter en 15 meter hoog.
De makelaar liet de bewoners de plannen zien in opdracht van bouwbedrijf van de Hengel en
projectontwikkelaar Smeeing. In principe worden de appartementen te koop aangeboden in de
prijsklasse van 132.000 euro tot 300.000 euro v.o.n.
Waar een week geleden nog paarden liepen, komen nu twee woontorens te staan. En dat
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Zij hebben de publiciteit opgezocht en de gemeente. Deze laatste kon helaas niet veel meer
vertellen, dan dat er plannen waren tot bouwen.
Vervolgens heeft het actiecomité contact opgenomen met het Wijkbeheerteam Overhees en
de plannen van Smeeing op tafel gelegd, samen met een rapport van 3VO. Het WBT is ook van
mening dat de leefbaarheid en de veiligheid op de manier van de voorgestelde bebouwing
verloren gaan.
Er is door de gemeente een advies gevraagd aan het Wijkbeheerteam en deze heeft zich
negatief uitgelaten ten aanzien van die bouwplannen.
In het volgende nummer houden wij U verder op de hoogte.
Frans Bos, bewoner Overhees

VAN UW EMAILSPECIALIST
Beste mensen, voor bestuur en fractie was het een roerig maandje.
Naar aanleiding van een anoniem artikel in de Soester Courant hebben we veel vrije tijd opgeofferd
om er achter te komen wie toch die ingezonden brief heeft gestuurd.
Veel emailverkeer op donderdag en vergaderingen beleggen; kortom, het was druk op het
hoofdkwartier aan de Draailier.
Nu richten we onze pijlen op 12 september, de start van onze verkiezingscampagne.
Radiospotjes op radio Soest tijdens Soest Actueel, 9.00 –10.00 uur, en advertenties in de lokale
kranten, vanaf 30 augustus.
Al die investeringen kosten natuurlijk geld en dat halen we niet weg bij de bedrijven in Soest, maar
we hopen op uw gulle gaven.
12 september moet een levendige discussie avond worden met tal van politici van naam.
De entree is gratis. Het discussiepanel begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur
U hoeft geen thermoskan mee te nemen, want de koffie en de thee zijn ook gratis.
U hoort van ons,
Groeten, Frans Bos
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UITNODIGING
Zoals toegezegd is in de laatste ledenvergadering, gaan fractie en bestuur op werkbezoek bij
KRINGTEX, in Amersfoort..
Op 27 SEPTEMBER a.s. om 12.30 uur krijgen wij een rondleiding met uitleg over het functioneren
van dit bijzondere bedrijf. Het geheel duurt tot ca. 14.30 uur.
Wij nodigen u van harte uit om, indien u belangstelling heeft, met ons mee te gaan.
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groeien, helaas verhuisd naar Amersfoort omdat in Soest geen geschikte super grote bedrijfshal te
vinden was.
KRINGTEX is begonnen met vijf gemeenten die het milieu hoog in het vaandel hebben staan, zij
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aan de aandeelhouders maar geïnvesteerd in de kringlooporganisatie.
Op dit moment verwerkt het bedrijf voor 13 gemeenten, waaronder Soest, de kleding en de
schoenen, die u en ik over hebben en in de containers in de wijken deponeren, dan wel door huisaan-huis inzamelingen bij hen terecht komen.
De hoeveelheid kleding, die handmatig door vijf vaste medewerkers wordt gesorteerd, bedraagt 1,5
MILJOEN kilo per jaar!
Daarnaast biedt dit bedrijf gemeenten de mogelijkheid om mensen weer
werkervaring op te laten doen, justitie plaatst hier taakstraffers, en wordt er
gebruik gemaakt van het project dak- en thuislozen (MOTIVA straatadvocaten
Amersfoort). Naast het milieuaspect heeft het dus ook een heel sociale functie.
Alle kleding en schoenen worden gesorteerd op kwaliteit , 1e keus gaat naar de
kringloopwinkels in de regio, waar het een tweede kans krijgt en 2e keus krijgt
een kans in Afrika en Oost Europa. Witte katoenen T-shirts worden verwerkt tot
papier, gekleurde shirts worden verwerkt tot poetsdoeken die weer gebruikt worden in de autoindustrie. Wol wordt weer verwerkt tot o.a. dekens. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Er resteert op jaarbasis maar 4% van de 1,5 miljoen kilo wat niet te verwerken is en wat dus terug
gaat naar het afval bedrijf. Een echt milieubedrijf dus.
Wekelijks op dinsdag komt een enorme auto van het reinigingsbedrijf Soest de leeggehaalde
containers dumpen bij KRINGTEX. Je weet niet wat je ziet..
En wie weet, ziet u uw eigen mooie trui of jurk die u net met veel moeite weg heeft gedaan, wel
langs komen en komt u tot de ontdekking dat hij echt een tweede kans krijgt, net als een deel van
de medewerkers.
Wi
jhope
ndatwi
juwbe
l
angs
t
e
l
l
i
nghe
bbe
nge
we
k
tom e
e
nk
i
j
k
j
ei
nde“
k
e
uk
e
n”t
ene
me
nv
ane
e
n
wel heel bijzonder bedrijf.
Wilt u dit meemaken meldt u dan wel even voor 16 SEPTEMBER aan bij onze fractieassistente
Els Brienesse, 035-6019963 of email: brieh@soest.nl of bij Wil Stekelenburg, 0346-353380 of email:
stekgw@casema.nl , dit i.v.m. de organisatie.
Heeft u geen vervoer, dat kan geregeld worden.
Tot ziens, fractie en bestuur.
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TWEEDE GEBRUIK
Oud blik, papier
Textiel en glas
Alles komt nog weer van pas
Oud blik, textiel
Glas en papier
Geven meer dan eens plezier
Glas, papier, textiel en blik
Maak het weer en weer geschikt
Spaar daarom met hart en ziel
Glas, papier, blik en textiel
Niets wordt aan de dijk gezet
Recycle het
Recycle het!
Straks is de aarde woest en leeg, volkomen uitgevreten
En uitgehold en uitgebuit en tot de draad versleten
Dan is het op, dan is 't gedaan
Daar helpt geen lieve moeder aan
Geen aardgas meer,geen kolen meer, geen bomen meer en geen gras
Alleen nog bergen plastic, blik en veel gebroken glas
Alleen nog stinkend water, maar geen mens om het het te ruiken
Tenzij we alles nog een keer
En nog een keer en nog een keer
En nog eens weer gebruiken

Refrein
Recycle alles, wat je kunt, recycle oude kleren
Laat ieder huisdier na z'n dood voortaan gauw composteren
Maak olie uit de autoband
Maak kalk uit een getrokken tand
Spaar flessen, blikjes, rookworstvel, de kool en ook de geit
Spaar jampot, broodkorst.... spaar daarvoor geen kosten en geen tijd
Want straks is er geen grondstof waar we nog uit kunnen putten
Tenzij we alles nog een keer
En nog een keer en nog een keer
En nog eens weer benutten

Refrein
Dit lied van Alexander Pola uit 1975 is nog steeds actueel en sluit mooi aan bij het werkbezoek
aan Kringtex.
Ik zie u graag, Wil Stekelenburg-Ruitenburg
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HET MELDPUNT
Een losse stoeptegel, overhangend groen, vernielingen op de speelplaats?
Voor deze en andere zaken in uw woonomgeving kunt u terecht bij het Meldpunt
Woonomgeving van de gemeente Soest.
Het meldpunt is 24 uur per dag bereikbaar via telefoon 035-6093666 en via
meldpunt@soest.nl

Kompasjes
Dames ( en ook ) Heren,
Als U volgend jaar in de vernieuwde
raadszaal wilt zitten achter een microfoon,
dan moet U wel voor 26 september a.s.
solliciteren bij het bestuur van de PvdA in
Soest/ Soesterberg.
Vereiste : mondig, betrokken, terzake kundig,
tegen kritiek kunnen en kunnen omgaan met
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COLOFON
HOOFDREDACTEUR
Frans Bos
REDACTIE
Frans Bos, Joop Oranje, Wil Stekelenburg, Cees Verkerk
VORMGEVING
Madelon de Graaff
REDACTIE KOMPAS
Voor alle vragen over de inhoud van Kompas
kunt u schrijven naar:
Redactie Kompas
adres: Draailier 89, 3766 ER Soest
e-mail: kandidaten2006@xmsnet.nl
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