Namens het bestuur van de afdeling willen wij
u alle goeds voor u en degenen die dicht bij u
zijn toewensen. Wij hopen dat u in goede
gezondheid, en die niet alleen in 2012, in
staat bent uw dromen en ambities kunt waar
maken en tijd door te brengen met de mensen
met wie u dat het liefst doet.

Eén voor de zorg
"Eén voor Allen" is een landelijke SP
campagne, die het afgelopen jaar is gestart.
Eén voor natuur, dat motto heeft de
provinciale fractie gebruikt om een front te
vormen tegen het afbraakbeleid van Bleeker.

In Zeist is de zorg een heel belangrijk iets.
Mensen, die zorg nodig hebben. Mensen, die
in de zorg werken. Net voor kerst 2011 was ik
daarvoor nog in de Tweede Kamer bij het
debat, dat Renske Leijten had aangevraagd
over de misstanden met de loonuitbetaling bij
de Zonnehuizen. En het werd weer duidelijk,
van het kabinet moet de gewone man/vrouw
het niet hebben. De staatsecretaris "het komt
wel goed, de mensen zullen nog steeds de
zorg krijgen bij de Zonnehuizen". Daarbij gaat
ze dus voorbij aan het feit dat de mensen, die
de zorg moeten leveren, gewoon met de nek
werden aangekeken. Bestuurders die er een
janboel van hebben gemaakt door miljoenen
te verspillen en het personeel mag op de
blaren zitten. En ook wordt van hen verwacht
dat ze de zorg gewoon door laten lopen en
hun best blijven doen.
Dat is moeilijk, als je je niet gewaardeerd
voelt door de regering.
Daarom was ook de nieuwjaarswens van de
SP Zeist ‘een 'gezonde' zorg voor iedereen in
2012. Aan die 'gezonde' zorg ontbreekt het
soms behoorlijk in Zeist. Niet omdat het
personeel niet hard werkt en hun best doet,
maar omdat de bobo's en besturen het
allemaal niet zo nauw nemen. Niet alleen bij
de Zonnehuizen. Ook is in het afgelopen jaar
De Amandelhof, en het bijbehorende bedrijf
Charim, slecht in het nieuws gekomen. En is
de situatie nog steeds niet goed. De directie
heeft ook hier schuld. Die laten toe dat
onervaren of zelf ongekwalificeerde mensen
werk
werd
opgedragen,
dat
ze
niet
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"Eén voor de sociale werkplaats", daarmee
waren we aanwezig op de grote manifestatie
op 10 december in de Brabanthallen. Eén,
samen met onder andere PvdA en FNV.
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Het jaar 2012 zou wel eens een spannend jaar
kunnen worden. Zo werd ons eind vorig jaar
door het kabinet Rutte tussen neus en lippen
door nog even aangekondigd dat er mogelijk
nog meer bezuinigd moet gaan worden. En
waar zullen dan de klappen vallen? Studenten,
ouderen of nog meer bezuinigen op de zorg?
Er schijnt in het kabinet een lijstje rond te
gaan waar nog wel wat bezuinigingsposten op
staan. Daar zullen ze in de loop van het jaar
nog wel op terug komen. De vraag voor ons is
echter, hoe lang we dit nog pikken. Wat kun je
nog van de laagstbetaalden afnemen? In een
ander bericht kunnen we lezen dat het aantal
cliënten van de voedselbank in Zeist verder
oploopt. Niks om trots op te zijn dacht ik zo.
Hoe pijnlijk is het voor cliënten en personeel
van de Zonnehuizen in Zeist dat deze
instelling failliet verklaard is. Ik vraag mij dan
toch af wie daar voor verant-woordelijk is, en
hoe heeft het toch zover kunnen komen. Het
afgelopen jaar kwam Zeist regelmatig op
televisie
met
berichtgevingen
over
zorginstellingen in Zeist, zorginstellingen waar
van
de
berichtgeving
zeker
geen
berichtgevingen waren van dat het nou
allemaal zo geweldig was in Zeist. Ook niks
om trots op te zijn. Maar ik wil niet doorgaan
met dit soort slechte berichten, want dat zou
de welgemeende nieuwjaarswens geheel te
niet doen. En daarom hebben we met
medewerking van de cartoonist Ruben
Verheijen de volgende wenskaart gemaakt.
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aankunnen. Het bestuur sjoemelde met de brandveiligheids aspecten. Zowel de
gemeente Zeist als de Inspectie voor de Volksgezondheid hebben opgetreden en
doen dat nog steeds. Ook hier was het weer "hoogmoed komt voor de val", want
intussen is ook hier een deel van het bestuur weggevlucht. Met achterlating van
grote problemen.

BELANGRIJKE
ADRESSEN

De SP Zeist wil in 2012 als een van de speerpunten de zorg nemen. Niet alleen
vanwege dit soort grootse wanprestaties van bestuurders, maar ook omdat het
een zware tijd gaat worden voor mensen, die van enige vorm van zorg afhankelijk
zijn. Het kabinet bezuinigd, denk alleen al aan het PGB. En de gemeente doet mee
met de uitkleding van onder andere de WMO. Er gaat ons een drukke tijd
aanbreken, want de strijd moeten we als SP blijven voeren. En die strijd kan niet
alleen in Den haag en op het Zeister gemeentehuis worden gevoerd. Ook op straat
en met hulp van al onze SP leden. Zodat we solidariteit echt laten zien en duidelijk
maken dat 'gezonde'zorg het waard is en een vereiste is voor een fijne
samenleving. Voor alle SP leden dus taak om hun ervaringen te delen met bestuur
en fractie, zodat we samen Zeist gezonder maken.

Jan Voogdt
Pr. Margrietlaan 289
3708 WE Zeist
030-6916968
(na 18.00 uur)

Pieter Wout Duquesnoy

Oudejaarsdag
Als u deze column leest, is het nieuwe jaar al weer begonnen. Te laat dus om nog
over Oudejaarsavond te schrijven, maar op tijd om er nog op terug te kijken.
Terugkijken op het jaar 2011 is terugkijken op het wonder waarin Europa door de
euro is 'bijeengehouden'. Europa bestaat nog dankzij de euro. Hoe ver verwijderd
waren we echter van een afscheid van de euro? Crisis of niet, op vuurwerk, als
ritueel afscheid van een jaar, hebben we in Nederland in ieder geval niet
bezuinigd.
Persoonlijk hou ik niet zo van dat geratel van die duizendklappers, zeker als het
begeleid wordt door een geluid dat een gehuil van geesten die niet meer zullen
terugkeren, moet nabootsen. Niet dat we van die geesten tegenwoordig nog bang
zouden zijn en onze toevlucht dus nog langer moeten zoeken in rituelen ter
verdrijving, maar de traditie bestaat nu eenmaal. Net als Sinterklaas, die oudere
generaties nog kennen als een goedheiligman waar je, als je stoute dingen had
gedaan, nog van had te vrezen, maar voor de kinderen anno nu alleen nog maar
goed en aardig is.
Als het een traditie is, dan mogen we even zondigen. In tegenstelling tot de
pakjes sigaretten, zul je op verpakkingen van vuurwerk geen in kaders omlijnde
vetgedrukte teksten vinden met beschrijvingen van mogelijk letsel dat je aan
ogen, oren of vingers kunt oplopen als je niet de aanbevolen minimale afstand in
acht neemt. Hooguit vind je een sticker met in kleine letters een aantal
aanbevelingen voor het veilig afsteken. De huidige campagne, met nadruk voor
repressie en gericht op een specifieke doelgroep van vooral jongeren, staat wat
dat betreft in schril contrast met de publieksvriendelijke en niet aanstootgevende
leus “je bent een rund als je met vuurwerk stunt” uit de jaren tachtig.
Op internet zijn de recepten en filmpjes voor het maken van een vuurwerkbom
inmiddels zo talrijk als oma's recepten voor lekkere cakes. En net als voor de cake
is het maken van een home-made vuurwerkbom inmiddels tot een waar ambacht
verheven, met als gevolg dat de Explosieven Opruimingsdienst zijn werkveld nu
heeft verlegd van oorlogsgebied naar doorsnee rijtjeshuizen woonwijken. Gevolg is
wel dat het afsteken van vuurwerk straks voor ons allemaal een erg dure
aangelegenheid wordt. Laten we dan onze creativiteit liever botvieren op het
maken van oliebollen met een berg poedersneeuw en het zelf meeschrijven aan
een oudejaarsconference. Voor beide bestaan genoeg recepten.

David Tompot
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SP Hulpdienst
Zeist

De hulpdienst is een
vraagbaak voor mensen
die problemen hebben
met
uitkeringen,
regelingen en procedures.
Ook kunnen mensen
terecht die conflicten
hebben met bijvoorbeeld
hun huisbaas.

De Hulpdienst is
bereikbaar op:
Dinsdagavond
Tel: 030-6955384

