Geachte lezers,
Dit is de tweede uitgave van de Nieuwsbrief van de
Partij van de Arbeid Afdeling Soest/Soesterberg.
COLOFON
De Nieuwsbrief is van u, voor u en door u gemaakt en tot
stand gekomen, om contacten en samenwerking, tussen
HOOFDREDACTEUR
alle PvdA-leden, vrienden en de totale bevolking van de
Corny. P. Carrot
Gemeente Soest/Soesterberg, te kunnen bevorderen en
REDACTIE
te ontwikkelen.
Wil Stekelenburg, Cees
Heeft u bepaalde wensen of een idee of bericht, waarvan
Verkerk, Joop Oranje,
Frans Bos, Corny Carrot
u denkt, dat het geplaatst kan worden in de volgende
Nieuwsbrief, stuurt u het op naar de redactie, zodat wij de
REDACTIE KOMPAS
nodige ruimte daarvoor alvast kunnen reserveren. Heeft u
Voor alle vragen over
de inhoud van Kompas
commentaren, kritiek op berichten of wilt u veranderingen
in het blad, ook dan kunt u die kenbaar maken aan de
Kunt u schrijven naar:
redactie, wij stellen uw bijdragen zeer op prijs.
Redactie Kompas
Straks als de feestdagen voorbij zijn, de vakanties
Kamperfoeliestr. 93
afgelopen en het nieuwe jaar 2005 ons tegemoet zal
3765 AP Soest
treden, rekenen wij weer op uw grote steun, om een
daadkrachtige PvdA Afdeling Soest/Soesterberg neer te
zetten, die de politieke en organisatorische taken en
verantwoordelijkheden, die zeker, gezien 2005 een
voorbereidingsjaar naar de verkiezingen van 2006 is,
op ons af zullen komen, met goede inzet en succes kan bekronen!
Wilt u actief worden binnen de organen van onze PvdA Afdeling, of wilt u aan
opleidingen deelnemen om de “ins en outs” van een politieke functie te kunnen
vervullen, neem dan contact op met het Bestuur of de Fractie, zodat zij u wegwijs
kunnen maken.
Wij, de Redactie van Kompas, wensen u en uw geliefde familie prettige feestdagen
en een goed uiteinde van het jaar 2004 toe. Tot het volgende jaar 2005!!
DE REDACTIE

PROFIEL VAN DE PENNINGMEESTER VAN HET PVDA BESTUUR SOEST/SOESTERBERG

Inga Nygren
geboren te Stockholm 1940, sinds kort twee nationaliteiten,
1959 geëmigreerd naar Nederland
1964 getrouwd met Alfred Feberwee (D’66) en wonend in Soest sinds 1994.
Lid van Partij van de Arbeid 1976-1992 en sinds 2002 opnieuw lid.
Ik kom uit een traditioneel socialistisch gezin en als jongste van vier kinderen. In 1956 op
vakantie met ouders en tweelingzus naar Texel en leer ik Alfred kennen. Na de middelbare
school ga ik in Nederland wonen. Ga de opleiding verpleegkunde doen, na eerst een half jaar
als “au pair” bij een gezin om Nederlands te leren. In 1965 verhuizen we naar Zevenaar en
ga ik in het RK Ziekenhuis daar werken. Na de geboorte van onze kinderen ga ik weer
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werken, nu bij de Rutgersstichting/NVSH o.a als voorlichtster op scholen. 1973 gaan we in
Leidschendam wonen; in den Haag ga ik naar de Sociale academie en begin ik bij Pro
Juventute Kinderbescherming waar ik diverse functies heb. Ondertussen doe ik de Tweejarig
Voortgezette opleiding. Tot 1997 help ik ook mee vanuit Nederland de methode Video
Interactie Begeleiding voor gezinnen met opvoedingsproblemen op te starten in Zweden en
in Finland. Langzamerhand word ik steeds meer geconfronteerd met reorganisaties en
stopzetten van projecten waardoor ik besluit om op een ander paard te wedden. Ik zeg mijn
functie op en start een eenmansbedrijf en met de contacten die ik inmiddels gekregen heb,
reis ik tot mijn 64-ste ongeveer 10 keer per jaar naar Scandinavië.
Politiek
Ik kom dus uit een traditioneel socialistisch gezin. Meelopen in 1ste Mei optochten met
vlaggen, de internationale en lid zijn van een socialistische jeugdclub was in ons gezin
vanzelfsprekend. Mijn vader was arbeider en zijn inzet en strijd voor de arbeiders speelde
een grote rol. Zijn stelling was ook “een dochter van een arbeider trouwt met een arbeider”.
Dogmatisch als hij was, hield ik veel van hem.
Ik deed niet wat hij van mij verwachtte en een tijdelijk conflict kon niet uitblijven. Toen ik
voor het eerst mocht kiezen stemde ik op een liberale partij in Zweden. Vervolgens
emigreerde ik naar Nederland en trouwde ik met een “witte boorden” man. Voor ons
huwelijk verzoen ik me met mijn vader.
Ik bleef een zwevende kiezer tot dat ik in 1976 lid werd van PVDA. Bijzonder was dat mijn
schoonouders lid waren van VVD en de politiek ook daar centraal stond. In mijn schoonvader
had ik een goede tegenspeler.
Bij de opkomst van de vrouwenbeweging, was ik daar al gauw actief in en demonstreerde
van harte mee over bv Baas in Eigen Buik; en uren lang discussiëren over vrouwenrechten
en emancipatie. Terugkijkend was het een hectische en enerverende periode waar je ook
alle mogelijke trainingen af moest lopen in verband met school en werk.
In 1995 zeg ik mijn lidmaatschap van PVDA op. Ik herkende me er niet meer in; de
toonzetting was me te betweterig en belerend. Terwijl ik toch de doelstelling om voor
zwakkeren op te komen van harte ondersteunde, en nu nog. De opkomst van en uiteindelijk
de moord op Pim Fortuin deden me enorm schrikken. Dit mag niet en wat mij zo machteloos
maakte en me griefde was de onbeholpen houding van de leiding van de PVDA. Terugkeren
naar de PVDA kon pas toen ik Wouter Bos hoorde spreken. Hij sprak over vernieuwing en
het afbreken van een belemmerende regenteske PVDA. Kort daarop aan de Rosa
Leergangen deelgenomen – een aanrader!
De start bij de PVDA in Soest is wat traag op gang gekomen en toen ik gepusht en als enige
kandidaat bij acclamatie gekozen werd tot penningmeester en uitbundig gefeliciteerd werd
met bloemen, werd het levendiger. Ik begin het steeds leuker te vinden en vind dat we goed
bezig zijn.
Ook de deelname aan de straatacties “de Wijken in” is me heel goed bevallen. Uit het
resultaat van de straatacties kwam naar voren dat burgers zich vaak onveilig voelen in hun
woonomgeving. Een belangrijk en actueel thema voor de PVDA Soest om mee verder te
gaan!
Soest december 2004-12-12
Inga Nygren
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Projectgroep Streekplan/vliegveld Soesterberg
In een drietal besprekingen hebben we punten besproken, die binnen dit project aan
de orde komen. We zijn begonnen met het inventariseren van concrete
onderwerpen, waarover we in de komende periode standpunten moeten gaan
innemen.
1. Streekplan

Omdat het streekplan inmiddels (13 december 2004) definitief is vastgesteld,
beschouwt de projectgroep dit onderdeel als afgerond.
2. Vliegveld Soesterberg
De volgende concrete punten zijn geïnventariseerd:
• Mogelijk uitruilen locatie Richelleweg met locatie op basis, aansluitend op
bestaande infrastructuur.
• Verplaatsen luchtvaartmuseum naar basis
• Samenwerking met Zeist
o De fractie heeft inmiddels een eerste overleg gehad met onze collega’s
in Zeist, waarbij de volgende onderwerpen besproken zijn:
 Ontwikkelingen in Hart van Heuvelrug
 Ecologische ontwikkelingen en corridors
 Toekomst Abrona terrein
 Toekomst Beukbergen
 Kamp van Zeist
 Geluid- en gezondheidsaspecten A28
• Aantrekken van nieuw werk
• Bezoek aan Greenham Common (Engeland), waar een vergelijkbaar vliegveld
voor een belangrijk deel is teruggegeven aan de natuur.
De Raad van Soest heeft inmiddels een bezoek gebracht aan deze voormalige
vliegbasis. De opgedane ervaringen tijdens dit bezoek zullen worden betrokken bij de
discussies.
Stand van zaken projectgroep
De projectgroep is de afgelopen periode niet bijeen geweest, maar zal de draad
begin volgend jaar (na het referendum) weer oppakken, als ook de discussies binnen
het project Hart van de Heuvelrug starten.
De projectgroep bestaat momenteel uit slechts drie leden (Wil Stekelenburg, Rob
Dekker en Cees Verkerk) en behoeft uitbreiding en expertise.
Cees Verkerk
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De Wijken In als project en permanente campagne
Onlangs is een aantal enthousiaste partijgenoten van de afdeling, bestuur en fractie
gestart met het project De Wijken In. Het doel ervan is om met enige regelmaat als
PvdA van ons te laten horen en zichtbaar aanwezig te zijn op straat en in de wijk.
Een soort permanente campagne dus. Inmiddels hebben we drie keer een zogeheten
straatactie georganiseerd. Daarbij stonden we drie zaterdagochtenden duidelijk
zichtbaar als PvdA-ers (sjaals, jacks, partijvlag) in de nabijheid van een Soester
supermarkt. Elke Soester moet immers toch elke week de koelkast vullen, dus dat is
een mooie gelegenheid om met ze in gesprek te gaan. We hebben gestaan in
Klaarwater, Smitsveen en op Soest-Zuid. Het gesprek voerden we aan de hand van
een tienpuntenlijst, waarop mensen konden aangeven wat hun prioriteiten zijn voor
de lokale politiek. Op de lijst stond bijvoorbeeld naast ‘betaalbaar wonen’ ook ‘geen
vervuiling in woonbuurten’, of een ‘betere verkeersdoorstroming’ en ‘overlast
jongeren’. Mensen konden de drie punten aankruisen die zij het belangrijkst vonden.
De acties duurden elk zo’n anderhalfuur. Dat leverde in die korte tijd in totaal
tweehonderd ingevulde vragenlijsten op. Die worden inmiddels gebruikt door de
fractie bij hun politieke koers. Ook volgt nog een persbericht en een korte rapportage
met de uiteindelijke uitslagen. Iedereen die mee wil doen met straatacties of andere
(ludieke) activiteiten om onze partij zichtbaar op de politieke kaart te zetten en te
houden zijn van harte welkom. Neem hiervoor contact op met Eric Bervoets,
035 588 19 13 of ebernet@concepts-ict.nl.
Eric Bervoets

Voortgang projectgroep betaalbaar wonen
De projectgroep betaalbaar wonen is bezig met de voorbereiding van een
bijeenkomst over jongerenhuisvesting in de gemeente. Deze avond staat gepland
voor het voorjaar. Osman Suna heeft een enquête gehouden onder Soester jongeren
en, zoals verwacht, wijst dit onderzoek op een grote behoefte aan betaalbare
(huur)woningen voor jongeren.
De uitkomsten van de enquête vormen het vertrekpunt voor de avond. Het is duidelijk
dat vooral jongeren op deze avond aan het woord zullen komen. Als het programma
verder is uitgewerkt zult u op de hoogte gesteld worden van datum, plaats en
gespreksonderwerpen.
Bovendien bezint de projectgroep zich op vervolgactiviteiten, nu steeds duidelijker
wordt dat wethouder Krol zijn belofte om bij nieuwbouw 40% voor betaalbare
woningen te reserveren anders interpreteert dan hij in zijn beleidsnota Wonen heeft
opgeschreven. Dat blijkt wel uit de antwoorden op kritisch vragen die Cees Verkerk
de wethouder bij herhaling voorlegt in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening,
Verkeer en Milieu (RVM). Wij willen hem houden aan zijn woord; anders dreigt van
die belofte niets terecht te komt.
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Nieuw: Webgroepen op PvdA.nl
Vanaf vandaag is een nieuwe toepassing op de PvdA.nl website in gebruik genomen: webgroepen.
Webgroepen zijn te bereiken via de pagina Mijn PvdA op de landelijke website www.PvdA.nl.
Webgroepen zijn ontwikkeld om de communicatie binnen besturen, commissies, werkgroepen en
netwerken te ondersteunen. Een webgroep bevat een documentenarchief, een agenda, een
deelnemerslijst, een discussierubriek en een nieuwsrubriek. De deelnemers van een webgroep kunnen
zich abonneren op de discussierubriek van de webgroep, en de webgroepsecretaris kan alle
deelnemers e-mailen vanuit de webgroep.
Een afdeling kan een webgroep starten om de communicatie binnen een (besloten) groep leden die
zich bezighouden met een bepaalde taak of met een bepaald onderwerp te vergemakkelijken. Dit kan
ook op gewestelijk niveau of landelijk.
Een webgroepsecretaris beheert de webgroep. Hij kan deelnemers uitnodigen voor de webgroep en
artikelen plaatsen in het documentenarchief, de agenda en de nieuwsrubriek van de webgroep. De
deelnemers van een webgroep kunnen op een besloten discussieforum van gedachten wisselen, en
elkaar berichten sturen via de besloten deelnemerslijst.
Alleen de deelnemers van een webgroep en de webgroepsecretaris hebben toegang tot de informatie in
een webgroep. Als u voor die tijd al vragen heeft, neem dan contact met ons op via
ledenadministratie@pvda.nl.
Vriendelijke groet,
Berent Daan, hoofd marketing en communicatie

Een gesprek met Mini Overhand uit Soest
Mini Overhand, is een enthousiaste moeder van een puber uit Smitsveen. Ze maakt zich
grote zorgen over de verharding in de Soester samenleving. Ze heeft ook de Arena-avond in
Amersfoort bezocht, waar Wouter Bos het multiculturele samenleven heeft aangekaart.
Haar vraag is of de PvdA in Soest niet zo iets dergelijks kan gaan organiseren.
Ze heeft als analyse dat Soest wel het uiterlijk van het dorp wil opknappen, maar doet ze dat
ook met het innerlijk? Gebrek aan respect, frustraties bij jongeren, dreigend afzakken naar
de rand van de samenleving zijn enkele tekenen die in de verkeerde richting wijzen. Zij vindt
dat positieve energie aangewend moet worden. Een eerste begin kan zijn dat de jongeren de
gelegenheid krijgen om hun frustraties, hun pijnpunten en hun wensen eens goed uiteen te
zetten tegenover een gehoor van politici, politiemensen, vertegenwoordigers van
verschillende culturen, professionals, mensen van sportverenigingen en wellicht ook de
buurtbewoners die zich onveilig voelen door aanwezigheid/gedrag van jongeren. Dat kan
vervolgens leiden tot een debat over het samenleven van verschillende culturen (over
integratie spreken we al niet meer!).
Het PvdA-Bestuur en de PvdA-Fractie in de Gemeenteraad zullen dit bespreken op hun
Overleg-Vergadering op 15 december 2004. Eventueel is het ook mogelijk om Kadija Aribi,
PvdA-Tweede kamerlid, voor dit thema daarbij uit te nodigen. Over het resultaat zullen wij
alle PvdA Leden van de Afdeling Soest/Soesterberg zo spoedig mogelijk informeren!
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Secretariaat

Gewest Utrecht

Libelleweide 2
3437 VJ Nieuwegein
030 – 60 14 388
g.panka@planet.nl
Beste partijgenoten,
Het jaar is bijna gedaan, kortom tijd voor een frisse jas. De rode draad van 2004 werd in het
bijzonder geaccentueerd gedurende de laatste maanden. De geweldige 300.000 manifestatie in
Amsterdam, de moord op Theo van Gogh, de carnavaleske vertoning rond de Nederlander aller tijden
verkiezing en de discussies omtrent godslastering geven een beeld van de NV Nederland waar je niet
zo gelukkig van wordt.
Is Nederland echt op drift geraakt of raken wij de vaat kwijt op veelal snelle, trendmatige
veranderingen die zich normaal in alle rust en met iets minder media-aandacht voltrekken.
De vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Een conclusie is te trekken, de wereld verandert in een
moordend tempo.
De krant probeert zich in formaat aan de dimensie van de op hol geslagen wereld aan te passen, u
zegt het maar, het kan compact (tabloid), het kan traditioneel
of via internet. Na de ouderwetse LP dreigt nu ook de cd uit de winkel te verdwijnen.Winkels kunnen
alleen nog bij de gratie van groot, groter, het grootst bestaan. Geen boekenwinkel meer in de
toekomst maar een boeken-mammoet-store, de grootschaligheid dreigt ons meer en meer te treffen..
Zoeken lijkt de nieuwe bezigheid te worden binnen ons bestaan. Even op het web zoeken, even het
net op, de zoekpagina doet voor een ieder zijn werk, wel met het juiste commando.
Onze partij zoekt ook naar de juiste aansluiting, immers veranderingen zijn een deel van ons leven,
maar de snelheid en intensiteit stijgen tomeloos. Dat heeft consequenties, waar is onze jeugd, waar
blijven de opvolgers voor het uittredende kader? Op welke wijze hebben de kleine afdelingen
bestaansrecht? Op welke wijze sluiten we aan op de turbulentie die zich in Nederland voltrekt?
Wij proberen; regeren vaak in de waan van de dag! Na de trieste moord op Theo van Gogh kiezen we
voor het integratiethema.Immers je moet er bij zijn! Persoonlijk ben ik wars van dagbeleid en geloof
meer in een strategie waar verleden, heden en toekomst naadloos op elkaar aansluiten. Dat is de
reden dat ik met mijn collega bestuurders meer de nadruk leg op het scheppen van voorwaarden om
de kanteling te maken..Binnen onze mooie Gewest Utrecht moeten wij af en toe de agenda, de
agenda laten en achteroverleunend eens met elkaar een dialoog aangaan over de zaken waar het
echt om gaat. De wil om te veranderen, het beter te doen, is daarbij onontbeerlijk.
Wij schuiven de gordijnen van 2004 geleidelijk dicht en pakken met ambitie het nieuwe koord van
2005 op. Dank voor de geweldige inzet in 2004.
We hebben nog vele plannen en in 2005 moet het er eens van komen, de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen geeft alle aanleiding om het beter en anders te doen. Samen aan het
werk, profiterend van de som der delen, dat is het parool voor 2005 in de provincie Utrecht.
Wij vinden het leuk om symbolisch met elkaar het nieuwe jaar 2005 een duwtje te geven en
nodigen jullie uit om op 4 januari a.s tussen 19.00 en 21.30 uur in het Zalen en
Partijcentrum De Lantaern aan de Utrechtsenstraatweg 4 in Nieuwegein onze gast te zijn.
Wij zorgen voor een uitdagend programma, daar hoor je binnenkort meer over.
Groet en alvast een gezond, inspirerend 2005
Hans Schraders - voorzitter PvdA Gewest Utrecht.
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Het PvdA Bestuur Soest/ Soesterberg wenst u
prettige feestdagen en een gelukkig 2005
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DE PVDA-FRACTIE IN DE GEMEENTERAAD SOEST
PvdA over het referendum
Waar gaat het referendum over?
Het referendum kan zich alleen uitspreken over de vraag, of het raadsbesluit dat de
gemeente het voorkeursrecht geeft om gronden aan te kopen aan de Amersfoortsestraat in
Soesterberg, weer zal worden teruggedraaid. Niet over de vraag of er wel/niet een ecoduct
of groene brug gebouwd wordt.
1. Houdt de PvdA zich aan de uitslag van het referendum?
Ons standpunt is dat de uitslag van het referendum gerespecteerd dient te worden. Is de
meerderheid vóór, dan blijft het voorkeursrecht gehandhaafd. Is de meerderheid tegen, dan
trekt de raad het voorkeursrecht voor de gemeente weer in.
2. Waarom is er zoveel onduidelijkheid over het referendum?
Zowel het actiecomité ‘Gebukt onder het ecoduct’ als B&W hebben een rechtstreeks
verband gelegd met de komst van een ecoduct. Dit is verwarrend, omdat de gemeenteraad
nog geen oordeel heeft KUNNEN uitspreken over het ecoduct. Het is nog onbekend, wat er
moet komen. De plaatjes die B&W en een raadsfractie laten zien vinden wij misleidend.
3. Heeft de PvdA een mening over het ecoduct?
Jazeker. Wij zijn voorstander van een versterking van de natuur in en om Soest/erberg, maar
dat hoeft niet te betekenen dat er per se een ecoduct moet komen. Wij vinden dat de
gemeente eerst de kosten en baten moet afwegen en zich niet hals over kop in een
financieel avontuur moet storten. Dit heeft de PvdA-fractie ook herhaaldelijk in de raad aan
de orde gesteld. Onlangs nog bij de behandeling van de gemeentelijke begroting voor 20052008.
4. Gaat het ecoduct de gemeente Soest (hoegenaamd) niets kosten?
Het college wekt de indruk dat de bouw van het ecoduct de gemeente niets kost. Dat is NIET
waar. Het ziet er naar uit dat de gemeente een groot deel van de kosten (totaal geraamd op
tenminste € 20 miljoen) zelf moet betalen. Dan is te denken aan het uitkopen/verplaatsen
van bedrijven en particulieren, het grondverzet (miljoenen kubieke meters ophoogzand), ed.
5. Waar moet de gemeente het geld vandaan halen?
De gemeente heeft zich laten verleiden tot een koppelverkoop. Er mag alleen nieuwbouw in
Soesterberg gepleegd worden, als de winst op de bouwgrond in de aanleg van het ecoduct
wordt gestoken. Dus via een omweg betaalt de gemeente het ecoduct. Een klassiek
voorbeeld van de sigaar uit eigen doos.
6. Wat vindt de PvdA van de koppelverkoop nieuwbouw-ecoduct?
Wij vinden dit een onverantwoorde handelwijze, zeker in een tijd van bezuinigen en verdelen
van de schaarste. Betaalbare nieuwbouw in Soest en Soesterberg is prioriteit nummer één.
Dat is gebleken uit een omvangrijke PvdA-enquete onder bewoners van Soest (zie ook
‘Uitslag bewonersenquête’). Eventuele winsten uit de verkoop van bouwgrond moeten
aangewend worden om betaalbare woningen te bouwen. Deze winsten worden in het
voorstel van B&W afgeroomd en gebruikt voor de bouw van het ecoduct. Wij vinden dat de
noodzakelijke woningbouw niet afhankelijk gesteld mag worden van de komst van een
ecoduct.
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7. Welke plaats verdient het ecoduct in het project ‘Hart van de Heuvelrug’?
Het project ‘Hart van de Heuvelrug’ is een ambitieus natuurproject dat in de driehoek
Utrecht-Amersfoort-Hilversum de natuur op vele manieren een handje wil helpen.
De PvdA ondersteunt dit streven. Wel zal elk deelproject, zoals het ecoduct, goed bekeken
moeten worden op de haalbaarheid. Het ecoduct aan de Amersfoortsestraat is niet bepaald
het sleutelproject van het Hart van de Heuvelrug.
8. Zijn er alternatieven voor het ecoduct?
De komende tijd zal onderzocht moeten worden of er alternatieven voorhanden zijn voor het
ecoduct. De PvdA is van mening dat in een berekening van kosten en baten ook aan de orde
moet zijn, of een zo duur en grootschalig ecoduct wel strikt noodzakelijk is. Met
onderdoorgangen van de Amersfoortsestraat en wegaanpassingen zullen ook goede
doorgangszones voor kruipende en lopende dieren gerealiseerd kunnen worden. Dit is onze
voorlopige mening. Nader onderzoek zal deze mening verder moeten onderbouwen.
_________________________

Uitslag bewonersenquête najaar 2004
In het najaar heeft een team van actieve PvdA-leden een onderzoek gehouden onder
bewoners van een drietal wijken in Soest. Dit waren de wijken Klaarwater, Smitsveen
en Soest-Zuid. Met als hoofdvraag ‘Wat moet er hoognodig gebeuren?‘ zijn de
bezoekers van de drie winkelcentra in die wijken benaderd met een tienpuntenlijst.
De bezoekers werd gevraagd uit die lijst hun eigen topdrie samen te stellen. In totaal
zijn 200 formulieren bruikbaar voor de verwerking. De resultaten van de enquête zijn
kort samengevat:
Aantal Procentueel
1.

betaalbare woningen

104

52,0

2.

optreden tegen vandalen en inbrekers

93

46,5

3.

spoorlijn naar Baarn niet opheffen

89

44,5

4. zwakkeren in de samenleving ontzien
5.

geen vervuiling in woonbuurten

6. overlast van jongeren

80
72

40,0
36,0

53

26,5

7.

betere verkeersdoorstroming

43

21,5

8.

straatjuwelen weer afschaffen

40

20,0

9.

sportvoorzieningen op peil houden

38

19,0

28

14,0

10. winkelcentra aantrekkelijker maken
Bron: Bewonersenquête Soest najaar 2004
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PvdA Soest/Soesterberg

December 2004

Een extraatje voor de minima
De steeds drastischer bezuinigingen van het Kabinet Balkenende hakken er steeds dieper. Dit
geldt voor de meeste mensen, maar toch het meest voor mensen die het toch al moeilijk
hebben. De aankondiging dat de ziektekostenpremie volgend jaar met tientallen procenten
zal stijgen is weer een recent bewijs dat het echt de verkeerde kant opgaat.
De PvdA-fractie in de gemeenteraad heeft tijdens de begrotingsbehandeling begin november
voor deze problematiek aandacht gevraagd. Samen met GroenLinks is een motie ingediend
om voor de minima extra gelden te reserveren. We wilden daar een bedrag van € 50.000 in
2005 voor uittrekken. Maar, helaas. We kregen geen enkele steun van de andere partijen. En
daarmee leek het pleit beslecht.
Toch is er nog een lichtpunt te melden. Tijdens de novembervergadering van de
raadscommissie SOW heeft fractievoorzitter Paul Lemmen een voorstel gedaan om aan het
einde van het jaar voor de minima toch een extraatje beschikbaar te stellen. De
decembermaand is een dure maand, niet alleen vanwege de feestdagen, maar ook omdat
dan ook al weer de rekeningen voor het nieuwe jaar binnenkomen.
Wat niet lukte tijdens de begrotingsbehandeling, kon nu wel. Alle andere partijen èn
wethouder Krijger gingen met het voorstel mee. Voor de minima komt er een cadeaubon van
€ 50 die de mensen in de bijstand automatisch toegestuurd krijgen en anderen die op
minimumniveau leven moeten aanvragen bij de gemeente. Een opstekertje voor mensen die
door de overheid zo in de kou worden gezet.

VERJAARDAGSKALENDER

December
2004

Januari
2005
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Wervingsbrief
Aan alle nieuwe leden van PvdA Soest-Soesterberg,
Op 21 april 2004 is ons bestuur voltallig en geïnstalleerd geworden. Dit na een periode van
instabiliteit, kunnen we nu zeggen dat we in wat rustiger vaarwater zijn gekomen. Een werkplan is
opgesteld als richtlijn voor vier projecten. De Europese verkiezingen zijn achter de rug en we
constateren een kleine verkiezingswinst voor PvdA Soest/Soesterberg en over anderhalve jaar in 2006
komen de verkiezingen voor een nieuw gemeenteraad. Allemaal tijd om rond te kijken wat we op
lange termijn zouden kunnen doen om onze activiteiten maar ook onze leden enthousiast te houden
voor de lokale politiek. De bovengenoemde projecten zijn gericht op verschillende pijlers: zoals
“betaalbaar wonen” “Vliegveld Soesterberg m.n. werkgelegenheid, nieuwe woningen, behoud natuur,”
“Wijkgericht werken,” “Werk van Werk maken.”
Zo heeft het bestuur meerdere activiteiten voor het komende jaar in petto en een van deze is om
nieuwe leden geïnteresseerd te maken voor scholing in de locale politiek, waardoor kennis en
creativiteit verder ontwikkeld kan worden, waardoor een sterkere basis ontstaat. En wanneer een lege
plek ontstaat deze weer snel opgevuld kan worden. Op dit moment is een plaats vacant voor een
fractie assistent en zo kan men ook denken aan het vergroten van het aantal bestuursleden (nu drie)
tot vijf leden.
Kijkend naar de toekomst denken we dat een vermeerdering van de fractie haalbaar is waardoor het
aantal fractie assistenten ook toe zal nemen. We moeten nu al uitkijken naar geschikte mensen die
bijvoorbeeld geschoold willen worden. In het verleden was het vaak zo dat mensen werden benaderd
voor bepaalde posten, maar dat er niet altijd een adequate achtergrond of ervaring aanwezig was bij
de desbetreffende persoon, maar ook domweg er was niemand die er aan wilde gaan. Je kunt heel
goed technisch zijn en dat is op zich een goede basis, maar daarbij komt ook om de hoek kijken:
Debatten kunnen voeren, een standpunt poneren of oppositie voeren.
Dus werd er vaak onwilligkeurig druk gemaakt op bepaalde personen om in te stappen. Dit gebeurt al
te vaak binnen een politiek partij. We kijken hier niemand op aan, maar als bestuur willen we ons niet
voor een zelfde situatie plaatsen. Daarom denken wij dat er op lange termijn geïnvesteerd moet
worden in mensen die opgeleid willen worden en dan met name in de locale politiek.
Wij zoeken dus enthousiaste, creatieve leden die meer willen weten van hoe een lokaal bestuur
functioneert of gaarne mee willen helpen in het besturen van de afdeling, het niet moeilijk vindt om
hier een zaterdag in de maand vijf maanden lang op te offeren voor politieke scholing zoals
debatteren, opzetten en voeren van verkiezingscampagne, straatacties en/-of huiskamers
bijeenkomsten. Verder hoe je het spel rondom verschillende politieke thema’s kan promoten.
Dit kan allemaal en wil je meer weten kijk dan op internet PvdA Rosa Leergangen. Dit programma
wordt ongeveer twee keer per jaar gegeven en de kosten zijn € 150: - p.p. het geeft een beeld hoe
de PvdA lokaal kan functioneren bovendien ontmoet men mensen die gelijkgezind zijn.
Waarom deze brief juist aan jou gericht is, is dat wij als bestuur ons goed realiseren dat er een
geschoold en enthousiast kader moet zijn die met de regelmaat vernieuwt of aangevuld kan worden,
wanneer nodig is. We zoeken actieve mensen die lid zijn of lid willen worden, die mee willen helpen
om de politiek in Soest en Soesterberg levendig en boeiend te houden.
Heb je interesse? Wil je over een financiële regeling praten v.w.b. opleiding of Rosa Leergangen
neemt dan contact op met Inga Nygren penningmeester Soest/Soesterberg.
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Lid worden van de Partij van de Arbeid
Contributie
Het is vrij aan leden om te bepalen hoe veel contributie ze willen betalen, met een minimum van 2
euro per maand bij automatische incassobetaling, en een minimum van 15 euro per kwartaal bij
acceptgiro betaling.
Omdat ook voor de leden moet gelden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen hanteren
we als richtlijn een contributietabel. Deze tabel geeft een richtlijn voor de contributiehoogte naar
inkomen.
Mogelijkheden
Het lidmaatschap van de Partij van de Arbeid biedt talloze mogelijkheden om betrokken te worden bij
de politiek. Lokaal, nationaal en internationaal.
Als lid van de Partij van de Arbeid helpt u de sociaal-democratie bij het realiseren van haar idealen. U
steunt de sociaal-democratie in Nederland en daarmee het beleid van sociale rechtvaardigheid en een
sterke economie. In Den Haag vinden we de PvdA-fracties van de Eerste en Tweede Kamer. De
Tweede Kamer is het belangrijkste democratische orgaan van ons land. U kunt landelijk uw invloed
laten gelden bijvoorbeeld via het partijcongres of het Politiek Forum van de PvdA.
Als lid van de Partij van de Arbeid heeft u waarschijnlijk het meest direct te maken één van de ruim
500 partij-afdelingen in het land. U kunt zelf mede het beleid van de Partij van de Arbeid in uw
afdeling bepalen. Als lid heeft u stemrecht in uw afdeling, bijvoorbeeld als het gaat om kandidaten
voor de gemeenteraad, het verkiezingsprogramma, de campagne en de besteding van de contributie.
Zodra u lid bent geworden, zal de afdeling contact met u opnemen. U bepaalt zelf of u iets wilt doen,
maar er is vaak een tekort aan vrijwilligers en iedere bijdrage wordt op prijs gesteld.
Met het invullen van onderstaande gegevens meldt u zich aan als lid van de PvdA. U krijgt zo spoedig
mogelijk een formulier thuisgestuurd waarmee u de hoogte van uw contributie kunt aangeven. U bent
al lid vanaf twee euro per maand.

Aanmelding PvdA Soest/Soesterberg
Voornaam/ achternaam:………………………………………………………… man / vrouw……………………………………
Geboortedatum (00-00-00)……………………………………………………
Straat/ huisnummer……………………………………………………………...
Postcode/Woonplaats…………….……… , ..………………………………..
Provincie/ Land…………………………………… , …………………........... Nationaliteit…………………………………….
Tel. Huis :…………………………………...........……Tel. Mobiel:……………………………
E-Mailadres :……………………………………………………………..
Postadres : Secretariaat PvdA
Afdeling Soest/Soesterberg
Kamperfoeliestraat 93
3765 AP Soest
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E-Mailadres : secretariaat_pvdasoest@hotmail.com
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