
Actue e an e 
In actie voor lijnennet en service 

Behoud het spoor! 

Alle spoorlijnen zijn in handen 
van de overheid, en zullen dat 
voorlopig ook blijven. Anders 
ligt dat met het vervoer over de 
rails. Het gebruik van de spoor
lijnen tussen de grote steden (het 
hoofdrailnet) wordt door de 
staatssecretaris binnenkort ge
gund aan NS. Waarschijnlijk per 
I juli krijgt het bedrijf een 
concessieovereenkomst die gel
dig is tot 2015. 
Van alle spoorlijnen in Neder
land maken er 33 geen deel uit 
van het hoofdrailnet Twaalf 
daarvan hebben al een nieuwe 
vervoerder gevonden: Noord
Ned verzorgt een aantal trein
diensten in Noord-Nederland 
en Syntus doet dit in Oost
Nederland. Sommige reizigers 
zien dit als een verbetering, 
veel anderen klagen echter over 
het verdwijnen van conduc
teurs, loketten en andere voor
zieningen. 
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Op korte termijn vallen er belangrijke beslissingen 
over de toekomst van ons spoornet. Stations en zelfs 
hele spoorlijnen dreigen te verdwijnen, terwijl er op 
andere plekken volop gelegenheid komt om het 
treinverkeer uit te breiden. De gedachte dat de spoor
wegen van belang zijn in alle regio's wordt ingeruild 
voor het idee dat spoorwegen de massa's moeten 
kunnen vervoeren. Meer spoor tussen de grote steden, 
en minder treinverkeer naar de middelgrote of kleine 
steden. Voor de SP betekent dit, dat de aandacht voor 
het treinverkeer heel hard nodig is. 

Provincies moeten 
aanbesteden - maar 

hebben financieel niets te 
bieden 

Op dit moment zijn er nog 
21 lijnen die aanbesteed moeten 
worden. Alles wijst er op dat 
vier daarvan door NS gereden 
gaan worden, vanwege een gro
te overlap met het kernnet Dan 
blijven er nog 17 lijnen over 
- die allemaal een uiterst on
zekere toekomst tegemoet gaan. 
Vooral ernstig bedreigd zijn de 
Hofpleinlijn, de Zoetermeerlijn, 
en de lijnen Dordrecht-Gelder
malsen en Arnhem-Tiel. NS 
heeft al laten weten deze niet 
langer te willen exploiteren 
onder de huidige voorwaarden. 
Alle lijnen moeten binnen een 
half jaar na het sluiten van de 
hoofdconcessie (met de NS) aan
besteed worden - waarschijnlijk 
dus nog dit jaar. Minister Peijs 

van Verkeer heeft inmiddels aan 
de provincies gevraagd die aan
besteding te regelen, maar is 
echter 'vergeten' om een zak 
geld te leveren bij de - stuk 
voor stuk onrendabele- lijnen. 
Voor de provincies is het aan
besteden daardoor niet echt 
aantrekkelijk. 
De provincie Noord-Holland 
heeft van de minister het ver
zoek gekregen om vier lijnen 
aan te besteden. Dit wil ze graag 
doen, maar zonder extra geld 
verwacht ze geen vervoer
bedrijf te kunnen vinden dat de 
lijnen wil exploiteren. De enige 
andere oplossing is drastisch te 
snijden in de dienstverlening -
met als gevolg dat in de kop van 
Noord-Holland loketten, con
ducteurs en goede treinstellen 
verdwijnen. In Zuid-Holland, 
Gelderland, Limburg en 
Overijssel spelen soortgelijke 
problemen. 
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Actieplan in de maak 

Om voorbereid te zijn op de 
strijd die zal losbranden rond 
het behoud van de spoorlijnen 
hebben verschillende SP-Sta
tenleden onlangs overlegd en 
samen met de Tweede-Kamer
fractie een begin gemaakt met 
het opstellen van een actieplan. 
In eerste instantie zal de exacte 
stand van zaken bij de aan
bestedende provincies onder
zocht worden. Daarna komen 
zaken aan de orde als het 
bewerken van de gemeenten 
langs de lijnen, het in kaart 
brengen van de reizigers
stromen en de mening van de 
reizigers, en het opstarten 
van publieksacties. Ook is 
afgesproken dat we inspelen op 
actuele ontwikkelingen. Bij drei
gende sluiting van een station of 
loket komen we onmiddellijk in 
actie. • 
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e cam a nes 

Een nieuw plan om de solidari
teit aan te tasten is het voorstel 
voor een ' no claim'-systeem in 
het ziekenfonds. Deze om
gekeerde variant van het eerder 
aangekondigde eigen risico 
moet ingevoerd worden op 
I januari 2005. Gaat het plan 
door, dan moet iedereen 5,25 
euro per maand extra premie 
betalen, om vervolgens geld 
terug te krijgen als de zorgkos
ten in een jaar onder de 250 euro 
blijven. 
Dat de SP weinig ziet in het 
plan, zal duidelijk zijn. Immers: 
1 Het tast de inkomenssolida-

riteit aan . Mensen met een 
laag inkomen moeten even
veel extra premie betalen als 
mensen met een hoger in
komen. 

2 Het tast de solidariteit tussen 
gezond en ziek aan . De 
premie die gezonde mensen 
terugkrijgen, wordt mede 
betaald door zieken, ouderen 
en gehandicapten. 

3 Het werpt een financiële 
drempel op. Mensen zullen 
om geld te besparen afzien 
van een bezoek aan de 

No claim? No way! 
huisarts of van andere nood
zakelijke zorg. 

4 De kans is groot, dat de 
kosten juist zullen stijgen. 
Uitstel maakt in veel geval
Jen zwaardere en duurdere 
behandelingen nodig. 
Bovendien leidt de maat
regel tot meer bureaucratie. 

Uit bijvoorbeeld de felle 
bewoordingen waarin ouderen
organisaties zich over het plan 
uitlaten en de vele reacties op de 
SP-site, valt op te maken dat het 
verzet heftig en breed is. En dat 
is een goede reden om alles uit 
de kast te halen in de actie 
No Claim, no way! die we 
inmiddels gestart zijn. Zodat 

deze maatregel het voorbeeld 
volgt van het specialisten
geeltje, de medicijnenknaak en 
de eigen bijdrage, en dat deze 
maatregel een snelle dood sterft. 
Actiecoördinator Renske Hel
mer: 'Alle afdelingen hebben 
een aantal actiekaartjes gekre
gen, en kunnen volop bijbestel
len. Ik denk dat er uitstekend 
mee te werken is. Maak een 
groot bord met bijvoorbeeld de 
tekst: Mensen zijn geen auto's, 
teken hier tegen de No Claim in 
het ziekenfonds en je trekt veel 
mensen naar je kraam voor de 
Europese verkiezingen. Benader 
vooral ook allerlei ouderen- en 
patiëntenorganisaties en vraag of 
de huisartsen een stapeltje kaart-

jes in de wachtkamer willen 
neerleggen. Of bedenk een crea
tieve manier om de actie mee te 
starten, zodat je er ook aandacht 
in de media voor krijgt.' 

Tot wanneer loopt de actie? 
Helmer: 'We willen de kaarten 
aanbieden vlak voor het Kamer
debat over de No Claim. Onze 
inschatting is, dat dat kort na de 
zomer plaatsvindt. Maar het zou 
ook eerder kunnen zijn.' 

Snel aan de slag dus? 
'Nou en of. En laat het vooral 
weten als je creatieve manieren 
vindt om de vele kaarten in te 
zamelen of de zaak goed onder 
de aandacht te brengen. ' • 

Spreekuren en actie 
nuttig startpunt 
voor huurcampagnes 
Met cursusdagen en materiaal om huurspreekuren aan te kondigen, protesten te 
verzamelen tegen het 'huurders pesten' en onderhoudskiachten te inventariseren trekt 
de SP in de aanloop naar 1 juli ten strijde op het front van de volkshuisvesting. 
Eén van de afdelingen die er stevig mee aan de slag gaan, is Rotterdam. Afdelings
voorzitter lneke Palm: 'We gaan in minstens acht wijken in de stad spreekuren 
organiseren en we hebben daarnaast ook 35.000 actiefolders besteld. We willen van 
de volkshuisvesting de komende tijd een belangrijk punt maken en denken de actie 
en de spreekuren uitstekend te kunnen gebruiken om te weten te komen waar precies 
de problemen zitten. Niet alleen rond huren en huursubsidie, maar ook als het gaat 
om sloop of het vinden van een geschikte woning. Je merkt dat we toch vaak actie 
voeren vóór de mensen. Juist rond de eigen woning en woonomgeving lukt het vaak 
het beste om samen mét de mensen in actie te komen. Maar je moet dan wel weten in 
welke wijken welke zaken spelen. Onze verwachting is, kortom, dat de komende 
actie een bruikbare aanzet is voor verdere campagnes.' • 
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