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In de voor u liggende kompas stelen de PvdA-kandidaten zich voor waarmee we de
gemeenteraadsverkiezingen ingaan. Als bestuurzijn wij apetrots op deze kwalitatief goede groep,
welkezich dekomendejarenvoordeSoester/Soesterbergsegemeenschap wilinzetten.Eenspeciaal woord
van dankaan Inga Nygren en Gerrit Stekelenburg, die met elke potentiële kandidaat uitvoerig
gesproken hebben.
Voordekandidatenis het eenuitdagingomindecomplexeendynamischesamenlevingdegeheel eigen
PvdA rol te blijven spelen. Waarbij de aandacht vooral gericht is op de zwakkere.
Keuzes zulen gemaakt moeten worden, niet aleen over onderwerpen die het heden betrefen maar
ookvoor de na ons komende generaties. Voorop staat het draagvlakin de bevolking die de kracht
levert om resultaten te bereiken. Een kracht gebaseerd op samenwerking en vertrouwen in elkaar.
Kracht ookdoorverdraagzaamheid inhoudingengedragendoordecontactenmet degemeenschap en
vooral met onze leden.
Wat onze afdeling betreft gaat het over de inhoud dan wel het proces en niet over de procedures en
emoties. De focus moet liggen op het bereiken van de doelstelingen op langere termijn en minder
op de waan van de dag.
De basis is gelegd; nu nog een mooie verkiezingszege.
Jo Glezer
Voorzitter Partij van de Arbeid afdeling Soest en Soesterberg

Kandidatenlijst
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Paul Lemmen
Herman Posthuma
Osman Suna
Madelon de Graaff
Muhammet Baskaya
Els Brienesse
Andrea Glezer
Antoine Manyinga
Frans Bos
Joop Oranje
Cees Verkerk

De kandidaten stellen zich voor

Paul Lemmen
Vanaf 2002 ben ik actief in de Soester gemeenteraad. Eerst als raadslid en na het vertrek van Eric
Bervoets uit de politiek als fractievoorzitter. Na lang wikken en wegen heb ik met volle overgave
besloten om mij aan te melden voor een tweede raadsperiode. Ik ben van mening dat je enige jaren
ervaring nodig hebt om nog beter als raadslid te kunnen functioneren. Je weet, hoe de hazen lopen
en wat er allemaal in de gemeente speelt. En voor de PvdA in Soest is nog het nodige te doen om
het verschil te maken.
Ik wil mij inzetten voor een sterker en socialer Soest. Sterker, als het gaat om meer en betere
werkgelegenheid, betere gezondheidsvoorzieningen en winkelvoorzieningen. Socialer, als het gaat
om betaalbare huisvesting, zorg voor zwakkeren in de samenleving en meer sociale samenhang in
het dorp en de wijken. Voor een gemeente van 45.000 inwoners is het nodig dat er ook op cultureel
gebied meer is te doen. Soest moet geen slaapwijk van Amersfoort worden. Tegelijkertijd is het ook
voor een partij als de PvdA belangrijk om in deze tijden van verspilling van natuurbronnen te werken
aan een duurzame ontwikkeling van de Soester samenleving. Wat mij de laatste jaren in de politiek
wel heeft gefrappeerd, is dat de gemeente zo moeilijk communiceert met haar burgers. Dat moet
beter. Ook de angst om burgers zeggenschap te geven over hun omgeving moet verdwijnen.
Wijkbeheerteams dienen meer armslag te krijgen om zaken in de eigen wijk te regelen.
Nog even mij voorstellen. Ik ben 59 jaar, ben getrouwd en heb 2 dochters die op eigen benen staan.
Ik doe advieswerk in de sociale sector en combineer dat met een aantal bestuursfuncties in landelijke
cliëntenorganisaties in de zorgsector (Per Saldo, LPR belangenorganisatie GGz-cliënten en de
Vereniging Gehandicaptenplatform Nederland). Voorheen was ik directeur van Divosa, de landelijke
vereniging van directeuren van sociale diensten.
In mijn vrije tijd zit ik vaak op de fiets; vaak een dagtocht, soms ook duizenden kilometers
onderweg. Op passieve wijze sport ik ook door de thuiswedstrijden van FC Utrecht trouw te
bezoeken.

Herman Posthuma
Alweer bijna een jaar ben ik fractie-assistent voor onze twee raadsleden.
In die hoedanigheid zit ik in de commissie Sport Onderwijs en Welzijn. Veel mensen kennen mij
ondertussen, maar veel ook zeker nog niet.
Dus voor die mensen in het kort:
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Naast een drukke baan als zelfstandig gevestigd adviseur, probeer ik zoveel mogelijk tijd te besteden
aan andere belangrijke zaken. Op de eerste plaats is dat zeker mijn gezin. Het rijke bezit van drie
dochters moet je niet alleen koesteren maar ook zeker onderhouden. De oudste treedt vooralsnog in
de voetsporen van haar ouders en studeert op dit moment psychologie. Dus binnen afzienbare tijd
kent ons gezin drie psychologen. Mijn vrouw en ik vragen ons ondertussen wel af wat wij in de
opvoeding fout hebben gedaan, maar daar zijn we nog niet helemaal achter. De middelste
ondertussen op de middelbare school en de jongste nog op de basisschool. Al met al een druk, maar
vooral ook warm gezin.
Met al die rijkdom denk ik wel eens en hoe zit dan met al die mensen die minder geluk hebben
gehad dan ik. Niet alleen in het buitenland, maar ook gewoon hier in Soest. De PvdA is voor mij,
zeker op lokaal niveau de belangrijkste woordvoerder voor die mensen die het minder gemakkelijk
hebben. Ik vind het belangrijk als ik daar een steentje aan kan bijdragen. Misschien is het maar een
druppel op een gloeiende plaat, maar op zijn minst een sissende druppel.

Osman Suna
Mijn naam is Osman Suna. Ik ben 26 jaar oud en woon al 17 jaar in Soest. Politiek interesseerde
me al vanaf mijn jeugdige jaren. Ik ben een zeer sociale en maatschappelijk betrokken persoon, die
ernaar streeft dat alle lagen van de bevolking kunnen meedraaien in de samenleving. Met mijn
wilskracht en doorzettingsvermogen heb ik voldoende ambitie om in de gemeente
Soest/Soesterberg raadslid te kunnen worden namens onze partij!
Onderwerpen waar ik me bezig houd: In de afgelopen jaren, zowel in de werkgroepen als de fractie
en de cursus Rasa-leergang hoop/verwacht ik een goede basis te hebben gelegd voor het
raadswerk. Ook onderwerpen zoals ruimtelijke ordening, onderwijs, jongeren- en minderhedenparticipatie zijn de speerpunten waar ik me op wil richten.
Sinds 2002 lid van de PvdA
Ik heb gekozen voor de PvdA omdat de PvdA een echte volkspartij is (ik ben erg geïnspireerd

geraakt door Den Uyl) en de partijbeginselen mij heel erg aan staan. Denk bijvoorbeeld aan
emancipatie, internationale solidariteit, opkomen voor de zwakkeren, eerlijke verdeling van
kennis macht en inkomen. Ik ben de gemeentepolitiek ingegaan om mijn ideeën naar voren te
brengen. Om mee te denken en te beslissen. Ik wil me de komende periode inzetten voor een
goede aanpak van de wijken. Een rechtvaardig aanbodmodel. Een beter woonaanbod voor de
bewoners. Meer jongeren- en ouderenwoningen en deze woningen vooral beschermen (geen
verkoop door corporaties). Meer toegankelijke en aanpasbare woningen in de gemeente
Soest/Soesterberg. Meer aandacht voor de sociale projecten. Ik heb deze zomer mijn studie
(opleiding MBRT) afgerond en werk sinds kort als Medisch Nucleair Werker in het St. Antonius
Ziekenhuis te Nieuwegein.

Madelon de Graaff
Laat ik me even voorstellen, ik ben Madelon de Graaff, 51 jaar, sinds kort gehuwd met Frans Bos, de
secretaris van de PvdA afdeling Soest/Soesterberg. Ik ben al enkele jaren met veel plezier actief als
bewoner in een wijkbeheerteam, eerst in Smitsveen en sinds een jaar in Overhees. Daarnaast maak
ik al geruime tijd deel uit van het bestuur van de Stichting Chronisch zieken en Gehandicapten
Soest, waar ik me vooral bezig houd met toegankelijkheid van openbare ruimte en gebouwen.
Dertig jaar geleden ben ik begonnen als groepsleerkracht voor wat toen nog de eerste klas heette.
Jaren later belandde ik in het speciaal onderwijs en nu werk ik enkele uren per dag als remedial
teacher.
Aangezien ik me maatschappelijk betrokken voel en graag zinvol bezig ben met kwaliteit van leven en
wonen, stel ik me kandidaat voor de PvdA bij de verkiezingen van maart 2006.
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Muhammet Baskaya
Het is alweer bijna een jaar geleden dat ik lid ben geworden van de Pvda. Nu de
gemeenteraadsverkiezingen eraan komen heb ik besloten om mij verkiesbaar te stellen.
In het jaar 1987 ben ik, Muhammet Baskaya, samen met mijn broers en zussen vanuit Turkije
naar Nederland gekomen. In de 18 jaar dat ik in Nederland ben heb ik altijd in Soest gewoond.
Ik heb van kleins af aan de Gemeente Soest zien veranderen tot wat het nu is. Veel veranderingen in
Soest zijn goede veranderingen geweest, maar er zijn ook veranderingen welke niet goed zijn
geweest voor Soest. Een van die veranderingen is het verdwijnen van de Mavo Soest en de vroegere
Eem. Tegen dit soort veranderingen wil ik mij onder andere inzetten.
Ik ben student aan de Hogeschool van Utrecht en ik volg hier een HEAO Management, Economie
en Recht opleiding. Op het moment zit ik in het vierde en laatste jaar van mijn opleiding.
Naast mijn studie heb ik mij de laatste paar jaar samen met anderen ingezet voor de belangen van
jongeren en andere groepen. Jongeren hadden een stem nodig, iemand die iets voor ze regelde in de
wirwar van systemen. Ik heb deze rol een hele tijd kunnen vervullen. In de plaats waar ik woon heb ik
in de wijk Smitsveen een cultuuromslag weten te realiseren op het gebied van jongeren en dan met
name allochtone jongeren. De botsingen welke er in de wijk Smitsveen waren tussen jongeren,
gemeente, politie en andere instellingen en bewoners waren grotendeels verdwenen. De aanwinst
welke ik naar mijn mening kan zijn, is mijn kracht van vernieuwing, flexibiliteit, doorzettingsvermogen
en ondernemendheid. Hoe hard een individueel persoon zich ook inzet voor hetgeen waar die
persoon in gelooft, kan deze persoon alleen niet genoeg bereiken. Dit is iets wat ik in de afgelopen
jaren heb geleerd. Veel zaken worden vanuit de gemeente voor de Soester bevolking beslist.

Els Brienesse
Mijn naam is Els Brienesse en ik ben 58 jaar oud. Zes jaar geleden ben ik in Soest komen wonen,
daarvoor heb ik ruim 25 jaar in Eemnes gewoond, en daar ben ik ook actief in de politiek geweest.
Nadat ik in Soest ben komen wonen heb ik me aangemeld bij het bestuur van de PvdA in Soest. De
fractie zocht een assistente en daar heb ik me voor aangemeld.
Cees Boerkoel en Wil Stekelenburg waren toen de zittende raadsleden.
Na de verkiezingen van 2002 ben ik als fractieassistente gebleven tot op heden.
Het is leuk en gezellig werk en ik vind het heerlijk om actief te zijn.
Ik ben werkzaam in het Ziekenhuis Gooi-Noord als receptioniste en telefoniste al 13 jaar, na 25
jaar in de verpleging werkzaam te zijn geweest.

Andrea Glezer
Ik zal mijzelf even voorstellen. Ik ben Andrea (Nicole) Glezer en ben zelfstandig ondernemer. In Soest
heb ik een eigen schoonheidssalon. Daarnaast zet ik mij op verschillende vlakken in. Zo stel ik mijzelf
verkiesbaar in 2006. Ik ben een frisse wind, die heel wat stof wil gaan doen opwaaien. Met oog op de
huidige probleem punten wil ik graag met nieuwe oplossingen komen. Nu kan ik al die oplossingen
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aankomende ledenvergadering ben ik aanwezig en dan sta ik open voor vragen en geef graag
antwoord.
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Antoine Manyinga
Antoine Manyinga, 40 jaar, ben getrouwd met Rebecca.
Ik ben Accountant (AA) van Beroep. Na het afronden van een vierjarige HEAO in 2001 aan de
Hogeschool van Utrecht ben ik sindsdien werkzaam in de accountancypraktijk waar ik tevens
trainee-accountant ben.
Als migrant ben ik zeer snel tot de conclusie gekomen dat integreren geen gemakkelijk karwei zal zijn
en heb ik de taal geleerd, tenminste wat ik nodig had om met mijn opleiding te beginnen. Ik ben van
nature geneigd om op te komen voor de zwakkeren en voor mensen die aan de rand van de
samenleving dreigen te raken, maar ook om te vechten voor eerlijkheid, rechtvaardigheid en vrede. In
dat opzicht leek de PVDA een adequaat platform om mijn idealen te laten weerklinken. Mijn
doestelling de komende tijd is mijn partijgenoten en mezelf te ondersteunen om elke burger in Soest
de trots te geven om een Soester te zijn.

Frans Bos
Ik woon sinds zes jaar in Soest, waarvan één jaar in Overhees. Daarvoor was ik bewoner van de wijk
Smitsveen, waar ik mij zorgen maakte over het wel en wee van de wijk. Ik heb samen met Pieter
Henke “
de huurderbelangenvereniging”
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Portaal op hoog niveau. Daarnaast zat ik drie jaar in wijkbeheerteam Smitsveen, waar ik veel
activitieten heb ontplooid, o.a..de openingn van de Brede School De Plantage. Samen met mijn
vrouw Madelon de Graaff heb ik me hard gemaakt voor afsluiting van de Smitsweg.
Ik ben tegenwoordig lid van wijkbeheerteam Overhees. Aangezien ik meer een praktisch ingesteld
mens ben, houd ik ervan acties te ondernemen. Er moest een wijkkrant komen, dat resulteerde in
"Overhees gesproken". De winkeliersvereniging moest ook nieuw leven worden ingeblazen, wat
uiteindelijk is gelukt.
Mijn opleiding is HBS, die ik heb gevolgd in Zeist. Momenteel ben ik werkzaam in Blaricum, als
hovenier. Tevens heb ik een verhuurbedrijf voor geluidsinstallaties. Ik wil me sterk maken voor een
goed en sociaal soest, dat vind ik terug in het bestuur en de bevolking van Soest in Soesterberg. Als
lijstduwer ben ik op de lijst gekomen. De meeste leden kennen wij reeds als spam-mailer ,
de moderne manier om het veel mensen tegelijk te communiceren.

Joop Oranje
Bij deze wil ik mij graag voorstellen: ik ben Joop Oranje en sinds één jaar lid van de PvdA in
Soest/Soesterberg. Na wat bestuurswerk leek het me ook interessant om me verkiesbaar te stellen
voor de gemeenteraadsverkiezingen, begin 2006.
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heb gezeten, maar intussen woon ik met mijn vriendin en twee katten met veel plezier in ons
appartement op de Engh.
Ik werk als personeelsfunctionaris bij een grote woningbouwer. Na mijn HBO-opleiding ben ik daar 4
jaar geleden begonnen, en na 2 overnames elke keer op een andere plek in Nederland terecht
gekomen. Ik werk nu in Bunnik en Amsterdam.
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communicatie: zowel in de raad zelf, als vanuit de gemeente richting de bevolking. Vaak zie ik dat
ideeën, voorstellen of beslissingen de burger niet goed, of niet op tijd bereiken. Door een goede
manier van communiceren is het risico op onbegrip en ontevredenheid kleiner. Dit, samen met
daadkracht, doorzettingsvermogen, duidelijke afspraken en doen waar je voor staat, is in mijn ogen
een goede manier van politiek voeren.
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Cees Verkerk
In 2002 kreeg ik- na 33 jaar IBM-de mogelijkheid om te stoppen en daarvan heb ik dankbaar
gebruikgemaakt. Niet lang daarna ontmoette ik Paul Lemmen, die mij vroeg of het niet zitting wilde
nemen in de commissie RVM (RO, verkeer en milieu) als opvolger van Jan de Gruijl. Ik heb daar- na
enig wikken en wegen- ja tegen gezegd. Weer een korte tijd later besloot Eric Bervoets helaas de
fractie te verlaten en ben ik, na een korte procedure, raadslid geworden.
Het was een leerzame periode, die ik niet graag had willen missen, maar na rijp beraad heb ik toch
besloten er geen nieuwe periode van vier jaar aan vast te knopen.
Ik heb nog teveel andere hobby's (KNVB, SO Soest, golfclub Zeewolde, tennis, fietsen, etc.) en het
politieke werk kost me teveel tijd om aan die hobby's een goede invulling te geven.
Wel heb ik aangegeven actief met de campagne mee te doen en lijst lijstduwer te willen zijn.
Tenslotte, ik ben 59 jaar, geboren en getogen in Soest, getrouwd met Wietske en we hebben een
dochter (30) en een zoon (27), die beiden in Amsterdam wonen en werken.

Algemene beschouwingen begroting 2006-2009
‘
I
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Algemeen
Het verkiezingsprogramma van de PvdA voor 2002-2006 heet ´Soest is van iedereen´. Voor de
laatste begroting van deze raadsperiode geven we onszelf en de raad de opdracht dit motto aan te
scherpen: ´Iedereen moet mee kunnen doen´.
Voor mensen met geld is de laatste 3 jaar veel gedaan: er zijn riante, dure huizen gebouwd. De
gemeentelijke belastingen zijn laag gebleven. Zij hebben kunnen profiteren, ook in tijden dat het
niet goed ging met ons land en met de gemeentefinanciën.
Voor mensen met een kleine beurs ligt dit anders. Ze hebben jaar op jaar de wrange vruchten
kunnen plukken van het kabinetsbeleid. Betaalbare woningen zijn nauwelijks gebouwd. We zien dat
de wachttijden voor schuldhulpverlening in Soest sterk zijn opgelopen. We zien dat de werkloosheid
is toegenomen. We zien dat het voorzieningenniveau afkalft: de polikliniek aan de Dalweg is al bijna
wegbezuinigd, de winkelgebieden worden er niet beter op en nog steeds dreigt de verdwijning van
het politiebureau. Niet bepaald resultaten om trots op te zijn.
De PvdA vindt dat het dan ook beter kan en moet in Soest. Niet alleen op de winkel passen, maar
een sterk en sociaal beleid voeren. Dat is nodig.

Soest kan en moet sterker
Met lede ogen zien we dat de werkgelegenheidssituatie verslechtert. Dit is te meten aan het
verdwijnen van arbeidsplaatsen en het oplopen van het werkloosheidscijfer. De gemeente kan dat
slechts voor een klein deel beïnvloeden, maar we kunnen er meer aan doen. Er is nog nauwelijks
sprake van een gemeentelijk economisch beleid. Doe er wat aan in samenwerking met de Soester
Zakenkring en De VOS in Soesterberg. Steek positief in op het voorstel van de zakenkring voor het
beheer van bedrijventerreinen. Zorg samen met de winkeliersverenigingen voor een beter
winkelbeleid. Komt er nog een betere weekmarkt?
En de prestaties in de woningbouw blijven ronduit slecht. Vorig jaar is de woningvoorraad met
zeggen en schrijven 21 woningen toegenomen. En bouwen voor de smalle beurs is er nauwelijks
bij. Voor een sterk Soest pleit dat jongeren in Soest kunnen blijven wonen. Afgezien van de
huurmarkt –waar het nieuwe woningtoedelingssysteem voor jongeren meer soelaas biedt –is er
weinig goeds tot stand gekomen. Meer vaart dient er te komen in de realisering van de
bouwplannen die nu in de maak zijn. Verdere vertragingen zijn niet te verkopen.

6

Op het gebied van de zorgvoorzieningen kalft het al jaren af. We moeten er alles aan doen om de
polikliniek dicht bij huis te houden. Zorg dat de huisartsen goed bereikbaar blijven. Blijf kritisch op de
prestaties van de huisartsenpost. Blijf bewaken dat de aanrijtijden van ambulances binnen de
wettelijke grenzen blijven. En we willen er aan meewerken dat een noodzakelijke voorziening als de
peuterspeelzalen overeind blijft.
De verkeersmobilitieit laat in Soest bij het ontbreken van een goede hoofdwegeninfrastructuur sterk te
wensen over. Het aanleggen van rotondes blijkt de doorstroming te bevorderen, maar is niet DE
enige zaligmakende oplossing. Ga er selectief mee om, zoals ook met het plaatsen van de beruchte
straatjuwelen. Maak straten weer open, waar het kan. We hebben de verdediging van gemeentelijke
standpunten voor de rechtbank in Utrecht wel eens sterker zien opereren dan in het geval van de
openstelling Foekenlaan. Het wordt tijd de discussie over een betere verkeersdoorstroming te
heropenen.
Schroef de prestaties op, als het gaat om de eigen gemeentelijke dienstverlening aan burgers. Zij zijn
het, voor wie de politiek zich inzet. De informatievoorziening kan en moet beter. Dit zien we bij politiek
gevoelige kwesties als het referendum over het ecoduct en de situering van de Fatihmoskee.
Openheid en volledige informatie zijn een eerste vereiste om het vertrouwen van de burger te winnen.
En de beantwoording van brieven en emails van burgers moet gewoon op tijd en kwalitatief goed zijn.
De Soesters mogen dat gewoon van hun gemeente verwachten.
Soest socialer
Een sterk Soest moet ook een sociaal Soest zijn. Een beschermer van de belangen van mensen
die niet de middelen hebben om op eigen kosten deel te nemen aan een steeds meer eisende
samenleving.
De raad heeft de kaderstelling sociaal beleid aangenomen. Daarin wordt het college opgedragen met
concrete initiatieven te komen. We zien er weinig van terug. Wat we wel zien is dat de sociale
samenhang onder druk staat. Wat we zien is dat
- de integratie van buitenlanders in Soest stroef verloopt
- oudere mensen zich te onveilig voelen om ´s avonds de straat op te gaan.
- een probleem als huiselijk geweld ook in Soest zichtbaar wordt
- de problematische schulden, ondermeer onder jongeren, toenemen en tegelijkertijd de wachtlijst
voor schuldhulpverlening alleen maar groeit
Voor de integratieproblematiek is een oplossing niet een-twee-drie voorhanden, Maar we kunnen er
wel meer aan doen. D66 heeft al eerder om initiatieven op dit punt gevraagd. We sluiten ons hierbij
aan. Een maatschappelijke verkenning in deze richting achten wij relevanter dan de andere
onderwerpen die genoemd worden.
Sociale veiligheid is een basisbehoefte voor inwoners van een gemeente. De alarmerende berichten
over aanslagen en berovingen maken mensen bang. Toch zal het gemeentebestuur van Soest er
alles aan moeten doen om de sociale veiligheid in buurten en wijken te verbeteren. De overlast van
jongeren, alsmede de ergerniswekkende woninginbraken moeten meer aandacht van de politie
krijgen. Wij vinden dat het wijkwerk nog verder uitgebreid moet worden om dicht bij de burger zaken
te signaleren en aan te pakken.
Een ander probleem in het particuliere terrein is het huiselijk geweld. De overheid mag zijn ogen er
niet voor sluiten, wat er achter de voordeur gebeurt. De PvdA constateert dat omliggende gemeenten
al een slagvaardig beleid op dit gebied hebben. Soest niet. Dit moet snel veranderen.
Mensen maken in deze tijden van grote verleidingen schulden, soms zo groot dat ze er zelf niet
meer uit komen. De wachtlijsten voor schuldhulpverlening zijn te lang, teveel mensen blijven in
uitzichtloze situaties. We vragen de raad en het college met klem om de schuldhulpverlening
effectiever te maken, om te beginnen met een slagvaardiger samenwerking tussen sociale dienst,
maatschappelijk werk en de Stadsbank.
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Mensen worden onzeker over de voortdurende verslechteringen en veranderingen in de sociale
zekerheid en in de zorg. De invoering van de zorgverzekeringswet per 1 januari zal, als de mensen
niet de juiste keuzen maken, tot grote lastenverzwaringen leiden. Wij zijn zeer te spreken over het
initiatief van Vluchtelingenwerk om nu al op eigen kosten voorlichting te verstrekken over de zorgen
de huurtoeslag. Wij ondersteunen het initiatief om te komen tot een sociaal juridisch steunpunt in
Soest. Mensen zien de bomen niet meer door het bos en moeten geholpen worden. De gemeente
heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid.
Een concrete maatregel om de lasten te verlichten is de collectieve ziektekostenverzekering voor de
minima. Dat is goedkoper dan dat ieder voor zich bij verzekeraars gaat shoppen. We hebben al
eerder hierom gevraagd. We vragen er nu echt werk van te maken.
Soest kan en moet ook socialer worden voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Er is
een hoopvolle aanzet gegeven voor de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het is echter
nog volledig mistig, hoeveel energie de gemeente er in gaat steken om de wet tot een succes te
maken. Wij zijn van oordeel dat de gemeente onmiddellijk actie moet gaan ondernemen, zodra de
wet door de Tweede Kamer zal zijn aangenomen.
Er wordt al jaren over geklaagd dat er voor jongeren te weinig te doen is in Soest. Wij hebben gepleit
voor een oefenruimte voor bandjes, overigens heel iets anders dan een zaaltje huren bij Balans. Dat
initiatief is gesneuveld in onwil van de wethouder. Er is een prachtige multifunctionele zaal in de
Plantage. Daar wordt veel te weinig gebruik van gemaakt voor jongerenactiviteiten in de avond of in
het weekend. Het is onze wens om dit soort locaties beter te benutten voor jongerenactiviteiten.
Bouw ook aan gemeenschapszin, de cohesie in dorp, wijk en buurt. Daarom zullen we initiatieven
voor dorpsbrede feesten en uitgaansmogelijkheden ondersteunen. Na de festiviteiten rond 975 jaar
Soest is het nu de beurt aan 100 jaar VVV. Wij vinden dat de gemeente een bijdrage dient te geven
om dat mogelijk te maken. Bovendien dient het cultuurfestival een blijvertje te worden. Als het even
kan, komt er een grotere variatie van uitgaansmogelijkheden in Soest. Een grand café als een
laagdrempelige ontmoetingsplaats voor alle Soesters zou een welkome toevoeging zijn. Een mooie
plek hebben we al op het oog.
Tot slot
De PvdA ziet graag op alle punten vooruitgang, zodat 2006 voor Soest een sterk en sociaal jaar zal
worden. We zijn realistisch genoeg om te verwachten dat niet alles gerealiseerd zal worden, gezien
de huidige samenstelling van de raad. De verkiezingen in maart zullen wij aangrijpen om de kiezer
voor onze standpunten te winnen. Wij maken ons sterk voor een sterk Soest in balans met een
sociaal Soest.

Collectieve ziektekostenverzekering v o o r laagstbetaalden
door Paul Lemmen

Voor mensen met een laag inkomen in Soest en Soesterberg komt er een collectieve
ziektekostenverzekering. De PvdA-fractie had er al herhaaldelijk op aangedrongen. Tijdens
het vragenuurtje van de raadsvergadering op 17 november is er een duidelijke toezegging
gekomen van wethouder Krijger.
De PvdA-fractie had vorig jaar en ook nu weer bij de begrotingsbehandeling aangedrongen op een
collectieve ziektekostenverzekering, omdat dit voor mensen in de bijstand en anderen die op een
minimuminkomen zijn aangewezen een behoorlijke meevaller kan betekenen. De premie voor de
verzekering kan al gauw 10% lager uitvallen en bovendien kan een beter verzekeringspakket worden
uitonderhandeld. Voor de ouderen is er kortgeleden al een aantrekkelijke collectieve regeling
afgesloten. Waarom zou dat ook niet kunnen voor mensen met een kleine beurs, was de redenering
van de fractie.
In een reeks vragen heeft de fractie de verantwoordelijk wethouder hierover gekapitteld. Dat leidde tot
de toezegging van wethouder Bert Krijger dat met ingang van 1 januari een dergelijke regeling er
komt. Volgens zijn zeggen kan de besparing voor de gebruikers misschien wel oplopen tot 20%. De
komende tijd zal dat verder worden uitgezocht. De collectieve regeling is in eerste instantie alleen
voor mensen in de bijstand bedoeld; in de loop van volgend jaar zal de regeling tot meer groepen met
een minimuminkomen worden uitgebreid.
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Terugb l i k begr o t i n g sbehandeling i n de gemeenteraad
de PvdA-fractie in de raad,
Paul Lemmen en Cees Verkerk

Voor het eerst sinds jaren heeft de gemeente Soest weer wat vet op de botten. Voor het
verkiezingsjaar 2006 kan de gebruikelijke stijging van de lasten voor de burger beperkt
blijven tot het hoogstnoodzakelijke. Alleen de afvalstoffenheffing wordt als gevolg van
landelijke wetgeving weer een stuk hoger dan dit jaar. De andere belastingen en heffingen
blijven gelijk of volgen de algemene prijsindexatie. Voor het eerst sinds tijden is er ook weer
ruimte om iets uit te delen.
De PvdA-fractie heeft ermee ingestemd om de prijsstijgingen zoveel mogelijk achterwege te laten.
Van de wensen die wij bij de algemene beschouwingen (zie elders in dit blad) hebben bepleit,
hebben we een belangrijk deel binnen kunnen halen. Hier volgt het lijstje waarvoor wij –samen met
andere fracties - moties hebben ingediend.
1. Motie sociaal juridisch steunpunt. Gevraagd is €30.
000t
er
eser
v
er
enom di
tst
eunpuntv
oor
mensen met vragen over ons ingewikkelde sociale wetgeving (bv. Zorgverzekeringswet) mogelijk te
maken.
2. Motie opvoedwinkel. Gevraagd is de opvoedwinkel aan de Smitsweg nog eens voor 2 jaar te
subsidiëren.
3. Motie peuterspeelzaalwerk. Gevraagd is de bezuiniging op de subsidie van €25.000 per jaar
ongedaan te maken, zodat Stichting Kindercentra Soest niet over de kop hoeft te gaan.
4. Motie overdekte sportaccommodatie. Gevraagd is een nieuwe sportzaal in Smitsveen mogelijk
te maken, zodat de bestaande tekorten aan overdekte sportaccommodatie kunnen worden weg
gewerkt.
5. Motie openluchttheater Cabrio. Gevraagd is om een bedrag van €15.
000v
oordev
er
ni
euwi
ng
van de sanitaire voorzieningen van Cabrio.
6. Motie festiviteiten 100 jaar VVV. Gevraagd is om de organisatie van de festiviteiten in 2006 ter
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de VVV mede mogelijk te maken door een subsidie van
€15.
000.
7. Motie samenwerking schuldhulpverlening. Gevraagd is om de hulpverlening aan mensen die
diep in de schulden zitten te verbeteren door de samenwerking tussen de uitvoerende instanties
effectiever te maken.
8. Motie parkbeheer bedrijventerreinen. Gevraagd is om een gedegen plan en financiering voor
een gemeenschappelijk beheer van de bedrijventerreinen in Soest en Soesterberg.
9. Motie rotonde Van Weedestraat. Gevraagd is om de realisatie van deze geplande rotonde ter
hoogte van de kruising met de Nassaulaan en Stadhouderslaan niet aan te leggen en te wachten op
de uitkomsten van de plannen voor het winkelgebied Van Weedestraat.
Al deze moties zijn –enigszins tot onze verwondering –aanvaard. Dit was een rijke oogst,
vergeleken met de resultaten van de afgelopen jaren, toen hooguit een enkele motie van ons een
meerderheid in de raad kon krijgen.
In de vorige Kompas (september 2005, nr. 6) hebben we aangekondigd het huiselijk geweld met
voorrang op de politieke agenda te plaatsen. We zijn op onze wenken bediend. Na een interventie bij
de betreffende ambtenaar zagen wij tot ons genoegen dat het college van B&W zelf al een voorstel
en een financiering van €32.
000opdebegr
ot
i
ng2006heef
tgepl
aat
st
.Ui
t
er
aar
dhebbenwedi
t
voorstel ondersteund. Omdat voldoende partijen ook het nut van een snelle aanpak van het huiselijk
geweld onderschreven, is er binnenkort een concrete uitwerking van het voorstel te verwachten.
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Luisteren na a r iedere stem
door Andrea Glezer

In onze wereld van overvloed en keuzevrijheid bestaat een sterke drang om origineel te zijn:
benut je potentieel, word wie je bent, wees uniek! Wat voor de een stimulans is, ervaart de
ander als een last. Want hoe vind je je 'ware bestemming'? Intussen lijken oude
groepsverbanden ingrijpend te veranderen: religieuze gemeenschappen, politieke partijen,
sociale bewegingen, actiegroepen van allerlei aard. Jonge mensen van nu voelen zich niet
aangetrokken tot dit soort verenigingen, zo wordt wel geconstateerd. Is dat zo? In hoeverre
laat persoonlijke ontwikkeling zich combineren met sociale en politieke betrokkenheid?
Tekenen zich misschien nieuwe vormen van politiek bedrijven af - in nieuwe netwerken, op
internet, heel lokaal of juist in internationaal verband? Welke keuzes maak jij?
Oma heeft haar bh verbrand om op te komen voor de rechten van vrouwen. Opa heeft gevochten in
de oorlog om op te komen voor het volk. Vrijheid van meningsuiting, samen vechten voor een betere
toekomst voor onze kinderen. Na jaren strijden willen alle strijders de fakkel overdragen, maar er is
niemand meer die zich daarvoor interesseert. Vader kl
aagtt
i
j
denshetet
en;‘
numoeti
knogmeer
gaanbet
al
en’
.Wi
ekenthetni
et
,dekl
acht
enr
egenhoev
eelerbet
aal
dmoetwor
denv
oorni
ks
.
Je leert iedere dag van je leven en al helemaal als je nog op zoek bent naar je eigen ik. Van huis
uit krijg je te maken met de politieke overtuigingen van de familie. Discussies over welke partijen de
beste standpunten hebben en welke totaal de boot misslaan. Gemoederen lopen hoog op, de ene
wil de ander overtuigen, voor en tegen worden afgewogen, iedere visie is weer anders.
Politieke partijen verwoorden de behoeften onder het volk, dat is de conclusie. Wat zijn die
behoeften?
Deeni
gepol
i
t
i
ekedi
scussi
eswor
dennoggev
oer
dopt
v
,doorpr
aat
pr
ogr
amma’
s.Thui
swor
dter
nauwelijks nog gesproken over partijen en standpunten. Tv, computergames, chatten en ander
vermaak zijn toch veel interessanter. Scholen doen nog een poging en dat is al eigenlijk te laat.
Jongeren zijn niet geïnteresseerd in politiek, dat is niet cool. Er zijn al zoveel partijen en wie spreekt
nou echt de woorden van het volk? Het heeft toch allemaal geen zin meer, want wie luistert er
tegenwoordig nog echt naar elkaar.
Vroeger was er geen 24 uurs maatschappij. Iedereen wilde een betere toekomst en samen heeft
men hard aan de weg getimmerd. Is dit de betere toekomst, is het doel bereikt of is de weg nog lang
niet klaar? Tegenwoordig kan je op ieder moment van de dag naar de tv kijken en het nieuws over
de hele wereld volgen. Zoals de brieven vroeger per post gingen, gaan zij nu per e-mail en zijn
binnen een paar seconden over de hele wereld. Iedereen moet zich aanpassen er is bijna geen
keus. De euro, betalen met een magneetstrip op de achterkant van een plastic kaartje, computers, email. Zelfs politieke partijen proberen via deze nieuwe media het volk te bereiken en met name de
“
ni
euwe”ki
ez
er
s.Tev
er
geef
sofsl
aathetaan?
Nog steeds worden jongeren niet geprikkeld zodat ook zij hun mening laten horen. Niemand weet
meer hoe je ze achter de tv en computer vandaan moet halen. Alles is te makkelijk geworden, alle
gevechten zijn al gewonnen of verloren. Iedereen profiteert van alle voordelen, maar de nadelen
worden alleen genoemd. Zo worden jongeren negatief beïnvloed en hebben zij ook niet meer de
behoefte om zich te verdiepen in politiek.
Persoonlijke ontwikkeling, jezelf een plek geven in de huidige maatschappij. Uniek zijn en strijden
voor je eigen idealen. Via verschillende wegen kun je je eigen pad bewandelen. Het geloof, school,
politiek en zelfs spiritueel er zijn meerdere mogelijkheden. Geprikkeld worden in je eigen omgeving is
het belangrijkste. Je wordt het meest gevormd door je eigen milieu. Gesprekken en discussies
zorgen dat je voor jezelf een eigen mening creëert. Interesse in andere meningen, je kunnen
verplaatsen in een ander, je moet het allemaal zelf leren.
Als we weer terug gaan naar de oertijden, een nomadisch bestaan. Met verlangen naar een betere
toekomst en vooruit denken, het ontstaan van al deze mogelijkheden. Soms moet je weer terug naar
het simpele bestaan om op een passende oplossing te komen. Ontwikkeling gaat vanzelf en
ongedwongen, in iedereen zit iemand met een stem en de ene praat harder dan de andere.
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