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Toeters
en bel len
zijn niet
nodig:
Actievoeren
is: ~ik ben
boos, jij
bentboos
en samen
doen we
er wat
aan'

Ben Erbij!
Kamerleden en andere SP'ers schrijven regelmatig interessante
opinieartikelen in dag- en vakbladen. Spanning geeft in elke uitgave een overzicht van recente opinies . De artikelen zelf kun je vinden op Internet (http: / ; www.sp.nl j tegenstjtheoriej opinies) . Je
kunt ze ook telefonisch bestellen bij Jolanda Bottse en Marga Berendse (010 243 55 55). Noem dan wel het codenummer van het
artikel dat je wilt hebben.

Zondag 18 juni vindt de eerste editie van
SPEKTAKEL plaats. De hele dag vormt het
Archeen-museumpark in Alphen aan den
Rijn het prachtige podium voor een spectaculaire mix van allerhande vormen van
kunst en cultuur. Bedoeld om de bezoekers, onder wie jij met de jouwen naar ik

Asociale WAO-plannen

aanneem, te vermaken, te plezieren en

Jan de Wit, en Frans Moor,
De Limburger, 9 mei 2000

vooral: te verwonderen. Bedoeld ook om je

De rust is voorbij op het WAO-front.
Staatssecretaris Hoogervorst is namens het
kabinet met nieuwe voorstellen gekomen om
de WAO in te dammen. De WO-fractie is
vreemd gegaan met het CDA-fractie, omdat de
'eigen' staatssecretaris nog niet ver genoeg
gaat. En minister Jorritsma wil bepaalde
arbeidsongeschiktheidsrisico's, zoals riskante
sporten, uitsluiten als grond voor een
uitkering. Tegenwicht van SP en comité
Handen af van de WAO.
code:00/23

op ontspannen manier te laten deelnemen
aan de wondere wereld van muzikanten,
beeldhouwers, zangers, toneelspelers,
grafische kunstenaars, woord- en andere
artiesten. Maar ook een dag waarop je
heel veel andere partijgenoten tegen het lijf
loopt. Veel nieuwe leden, die voor het eerst
zien wie en wat er allemaal tot de SP hoort
- zoals we ooit eerder op de Dag van Ooit
deden. Veel oude bekenden, met wie je
ervaringen kunt uitwisselen . En natuurlijk
onze Kamerleden, die tijdens SPEKTAKEL

Pomp-acti e Shell Help!
tot eind juni, in het hele land

ook gesprekspartner zijn van de optredende kunstenaars, tijdens het cultureel café

Spektakel-festiva l

dat de hele dag door open is.

zondag 18 juni, Alphen aan den
Rijn

Met de organisatie van SPEKTAKEL lossen

Partijraad

we als partij een belofte in die we gedaan

zaterdag 24 juni, Amersfoort

hebben op onze congressen vorig jaar: de
belofte dat we ons vanaf nu nadrukkelijk op
het terrein van kunst en cultuur gaan manifesteren, vooral ook om daar resoluut

Waddentour ROOD
1 tot en met 8 juli

Cursussen

tegengas te geven aan de voortdurende
verplatting van de hedendaagse cultuur,
waarin de Markt bepaalt wat wel en niet
geboden wordt en waardoor van alles en
nog wat van waarde is waardeloos gemaakt

Follow-up 'In Raad en Daad'
dinsdag 20 juni, Utrecht
Excursie dierenwelzijn
zaterdag 24 juni, Apeldoorn

en afgebroken wordt. Ook daar zal het
tijdens SPEKTAKEL over gaan .

Tot zondag hopelijk.
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Follow-up 'In Raad en Daad'
zaterdag 24 juni, Amsterdam
SP-Zomerschool
17 -21 juli, de Biesbosch
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Kind heeft evenveel recht op ruimte
als de auto
Agnes Kant en Marianne Langkamp,
Trouw, 24 mei 2000
Een straatspeeldag is leuk, maar vellig buiten
spelen moet vaker kunnen dan één keer per
jaar. De overheid moet gemeenten wettelijk
dwingen tot de aanleg van speelruimte. En
dan wel een beetje aantrekkelijke en
spannende ruimte. De wipkip voldoet niet
meer.
code:00/24
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Referendum: een extra wapen in
de strijd tegen prestigeprojecten

Shell-actie loopt
geolied naar

slotakkoord
Nog even en de 'vriendelijke fase' van de
Shell-pompenactle loopt ten einde. Ondanks
een sporadisch incidentje spreekt coördinator
Harry Voss van een perfect lopende actie. 'In
Helmond kwam de politie even een kijkje nemen en in Hengelo werden actievoerders bedreigd met de waterslang. De actiecoördinatie
vla de districten loopt ook prima. Er wordt
goed overleg gevoerd en de contacten met de
districtsvoorzitters en actievoerders zijn erg
prettig.' Toch vraagt Voss de afdelingen om
voor die laatste actleweek een tandje bij te
zetten. 'We hebben nu elke week 10 à 15
Sheli-pompen bezocht. Het zou mooi zijn als
dat aantal opgevoerd kan worden tot 20. Voor
de rest kunnen de afdelingen nog eens extra
de pers opzoeken. Een offensief laatste persberichtje, waarin je bijvoorbeeld meldt dat er
bij 125 Shell-pompen in heel Nederland gepost
is en dat er 50.000 boekjes zijn uitgedeeld. Ik
zou vooral zorgen dat er geen boekjes over
blijven, want dat zou heel jammer zijn. De
boekjes die op 24 juni nog niet zijn gebruikt,
kunnen desnoods bij winkelcentra uitgedeeld
worden. Want de volgende stap Is, dat we
Sheli-klanten gaan vragen om door te rijden en
dan hebben we niets meer aan die boekjes.'
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Bijna eenjaar al discussieert Nijmegen over aanleg van een kabeltram. Als enige partij sprak de
SP zich direct uit tegen het 240
miljoen kostende prestigeproject
('peperdure luchtfietserij'), en
organiseerde ze een protestkaartenactie die veel bijval kreeg.
Vervolgens begonnen meer partijen te twijfelen aan het project.
En nu de raad onlangs een verordening heeft aangenomen die het
mogelijk maakt referenda te
houden over lokale zaken, greep
de afdeling haar kans. SP' ers zijn
begonnen met het verzamelen
van de benodigde 1646 handtekeningen onder het verzoek een

officiële volkraadpleging te houden over de vraag: 'Moet Nijmegen een dure kabeltram krijgen ?'
In Groningen werkt de afdeling
samen met organisaties als
GroenLinks, de Fietsersbond en
Milieudefensie aan het verzamelen van voldoende handtekeningen voor een referendum
over de aanleg van een parkeergarage onder de Grote Markt.
Daarvoor zijn eerst 2116 en vervolgens nog eens 4232 handtekeningen nodig. Gezien de
reacties van de bevolking zal dat
geen enkele probleem zijn . Het
referendum zal waarschijnlijk
plaatsvinden in februari 2001.

Duidelijke solidariteit met
melkertbaan-conducteurs
Als mensen voor een belangrijke zaak in actie komen, is het
een taak van de SP om solidair
te zijn en hulp te bieden. Dat
maakte de afdeling Amsterdam
op verschillende manieren waar,
rond de staking van zo' n 540
tram-conducteurs die genoeg
hebben van hun melkertbaan.
De onderhandelingen tussen de
gemeente en vakbonden over de
positie van de conducteurs mislukten, omdat Amsterdam niet
met geld over de brug wil komen en naar het Rijk wijst. Naar
aanleiding van vragen van Jan
de Wit wees minister Netelenbos echter weer naar de gemeente. SP' er Remine Alberts:
'Wij zitten met onze neus bovenop het overleg en we hebben
tegen OR en vakbonden gezegd:
Wij gaan jullie helpen.' Dus
ging er een SP-solidariteitsverklaring naar de stakers. Tijdens
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de protestbijeenkomst van de
GVB'ers was SP-Kamerlid Harry van Bommel aanwezig en
werd Solidair uitgedeeld. Ook
plaatste de afdeling een advertentie in Het Parool met de titel
'De melkertbaan de wereld uit,
te beginnen bij het GVB! '. En
direct na het stuklopen van de
onderhandelingen riep de fractie het college van B en W ter
verantwoording in een interpellatiedebat. Ook kaartte Van
Bommel het probleem van melkertbanen in het openbaar vervoer in de Tweede Kamer aan.
Het Rijk is volgens Van Bommel
wel degelijk (mede)DE MELKERTSAAN
DE WERELD UIT,
verantwoordelijk voor
TE BEGINNEN BIJ
de veiligheid - en dus
HET GVB!
de conducteur - op de
o. ...
tram. De inzet van de
SP werd enthousiast
verwelkomd door de
conducteurs.
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Rechts
monster
verbond
in Oss

Heel Roosendaal gemobiliseerd
voor een lift op het station
'Geen ondergrondse luchtfietserij, maar een lift. NU! ' Dat zegt
de Roosendaalse SP over het
uitblijven van fatsoenlijke mogelijkheden voor reizigers om
bij de perrons te komen. Liften
en roltrappen ontbreken en dat
is geen doen voor gehandicapten, ouderen en reizigers met
koffers. Klachten waren er genoeg, maar de NS en het ministerie schuiven de verantwoordelijkheid voortdurend naar
elkaar. De gemeente kwam vervolgens ook nog met het presti-

gieus plan aanzetten om het
spoor in de hele binnenstad te
ondertunnelen. De SP vindt dat
eerst de acute problemen opgelost moeten worden en verspreidt momenteell5.000 informatieve actiefolders met aangehechte protestkaart Reizigers
alsmede inwoners van Roosendaal kunnen hun ingevulde kaarten opsturen. Ook kan de kaart
ingeleverd worden bij de actiestand die een week lang bij het
station staat, en bij inleveradressen in de wijken.

Goede omstandigheden moet je benutten
De nominatie van raadslid Balt Lenders tot
'lokale held' (zie de laatste Tribune) was voor
de afdeling Hoogezand aanleiding voor een
campagne om de afdeling te versterken.
Razendsnel werd een folder gemaakt en een
openbare avond gepland. De actie leverde
veel positieve reacties op, ruim 35 bezoekers
van de avond en een aantal nieuwe leden.

Politiek boos, bewoners blij met actie
tegen vuurwerkopslag in Hengelose wijk
De afdeling Hengelo heeft de
gemeente in verlegenheid gebracht met een actie tegen een
vuurwerkopslagplaats in de
wijk
Harmsveld-Tichelwerk.
De opslag staat middenin een
woonwijk en bovendien vlakbij
een benzine-pomp. Onder de
wijkbewoners heerst grote ongerustheid sinds de ramp in Enschede. Temeer daar de vergunning voor de opslagcapcaciteit
in het verleden werd uitgebreid
van 5 naar I 7,5 ton en er momenteel opnieuw een flinke uitbreiding dreigt. Vincent Mulder
van de Hengelose SP: 'Wij namen contact op met de wijkraad
en we besloten samen in actie te
komen. De SP verzorgde daarbij
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de organisatie, en vooral de bewoners zelf gingen de wijk in.
Er werden duizenden pamfletten en posters verspreid met de
tekst Vuurwerk uit de woonw!jk.
Binnen de kortste keren hing de
halve buurt vol met posters en
waren er 1500 handtekeningen
opgehaald. De rest van de politiek reageerde razend op de actie. Ze zei: Het is niet netjes om
te proberen om politiek gewin
uit 'Enschede' te halen. Wacht
eerst maar op de stukken van de
wethouder. Maar wij zeiden: Wij
wachten niet, want heel veel
mensen zijn gewoon erg ongerust.' Inmiddels zijn de handtekeningen aan de gemeente
aangeboden.

In Oss koerst de politiek aan
op een college waarin alle
partijen behalve de SP vertegenwoordigd zijn. Een analyse
van ex-wethouder Henk van
Gerven.
'De PvdA is als een pyromaan. Eerst steekt ze de
brand aan en vervolgens
spoedt ze zich in brandweeruniform naar het vuur. Zo
lost ze de bestuurscrisis in
Oss op die ze zelf veroorzaakt heeft. De PvdA heeft
nu besloten toch een wet·
houder te leveren aan een
rechts monsterverbond te·
gen de SP. Dat betekent
hoogst waarschijnlijk dat alle
vijf overige partijen - CDA,
VVD, PvdA, D66 en de lokale
partij VDG - een coalitie
tegen de SP vormen.
Eind maart blies de PvdA de
coalitie in Oss op. Als officiële reden zei ze dat er naar
de toekomst een financieel te
risicovol beleid zou worden
gevoerd. Maar weinigen geloven dat dat echt zo is. Oss is
financieel gezond en ook voor
de toekomst zijn geen grote
financiële problemen te verwachten. Een analyse van
buitengewoon hoogleraar
Openbare Financiën van lagere overheden Van Leeuwen
bevestigt dit.
De werkelijke reden dat de
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PvdA is opgestapt, zijn waarschijnlijk persoonlijke motieven van PvdA-wethouder Tuerlings. Hij zat voortdurend
klem tussen het college en
een starre fractie die hem
weinig ruimte liet. Hij besloot
de pijp aah Maarten te geven. Bovendien verwachtte
de PvdA door de breuk in de
oppositie te komen, en zich
dan beter te kunnen profileren. De SP zou wel met het
CDA gaan besturen. Dat wei·
gerde het CDA en de PvdA is
nu in de fuik van de rechtse
coalitie gezwommen die door
de bevolking massaal als
ongewenst wordt beschouwd.
Ook door de achterbannen
van het CDA en de PvdA.
Omdat de SP verreweg de
grootste partij is in Oss hoort
deze bestuursverantwoordelijkheid te dragen, vindt ieder·
een.
De fractie en de afdeling
moeten zich nu weer instellen
op de oppositie. Een oppositie die zich niet zal kenmerken door met modder te
gooien. Onze opstelling zal
scherp maar inhoudelijk zijn.
Bovendien zal het buitenparlementaire werk weer meer
nadruk krijgen. De werkelijk·
held ligt immers niet in het
gemeentehuis, maar op
straat.'

Alles afwegend
is het verstandig
de kerncentrale
in Borssele een
aantal jaren
langer open te
houden.

Slachtoffers

Geen milieubesluit
Minister Pronk houdt zich aan het
besluit om de kerncentrale van
Borssele te sluiten in 2004. Dat is
volgens mij geen milieubesluit,
omdat de echte problemen blijven
liggen. Niemand durft de grotere
problemen aan te kaarten. Op deze
wereld wordt droevig veel onnodig
vervuild, ook in Nederland en ook
door de 'energiesector'. Nog steeds
worden er kolen gebruikt en wil
Nederland in natuurgebieden naar
gas boren, terwijl we nog te weinig
windmolens neerzetten, op zonneenergie vertrouwen of andere nieuwe technieken ontwikkelen. Waar
fossiele brandstoffen vervangen
kunnen worden - ook door kernenergie, al levert dat radioactief
afval op- moet dat zo snel mogelijk
gebeuren. Het broeikasprobleem is
veel grootschaliger en daarvan ondervinden we op de wereld al lang
de nadelige gevolgen (overstromingen/ opwarming van de aarde/
smeltende ijskappen). Al is radioactief afval een zeer groot probleem:
het gaat hier om maar één centrale
tegenover vele fossiele brandstofverbruikers. Ook is radioactief afval
veilig op te bergen zodat het niet
vrijkomt in het milieu.
Marco Agterberg. Utrecht

De volgèhde
De Spanning-stelling van juli luidt:
'Invoering van een maatschappelijke dienstplicht, waarbij iedereen na zijn studie een jaar
lang voor de gemeenschap
werkt, bijvoorbeeld in de zorg,
is het overwegen waard.' Graag
een heldere en korte reactie vóór 1
juli. Over de stelling van augustus
kun je vast nadenken: 'SP-afdelingen moeten ervoor waken hun
beste mensen 'automatisch' in
de gemeenteraad te stoppen.
Het is minstens even belangrijk
dat Solidair plaatselijk goed
loopt of de organisatie.'

Verstandig voor wie? Uit artikelen over dit onderwerp
blijkt dat het voor de exploitanten van de centrale
financieel aantrekkelijker is om de centrale pas over
dertig jaar te sluiten. Wordt dat bedoelt met 'een aantal jaren'? Of kan dat na 10 jaar worden opgerekt tot
40, 50, of ... ach, ze zijn zo erg nog niet?
Wat is er nu eigenlijk wezenlijk veranderd sinds er in
Nederland (ook politiek) besloten werd dat kernergie
onacceptabele risico's met zich meebrengt?
Dat je het nu wel kunt maken toekomstige generaties
op te zadelen met een afvalprobleem onder het motto
dat er wel technieken zullen komen om dat op te lossen? Dat ze zoveel veiliger zouden zijn geworden? Dat
er slechts ééns in zoveel honderdduizend jaar een ongeluk kan gebeuren? Dat 'onze' centrale van een veiliger type is dan de centrales in Sellafie ld, Harrisburg,
Tsjernobyl? Dat er toch al zo'n stuk of dertig Duitse
centrales langs onze grens staan? Dat nu al bijna
veertig procent van de in Nederland verbruikte elektriciteit wordt opgewekt met buitenlandse (=Franse)
kerncentrales? Dat we ons buiten de internationale
gemeenschap plaatsen als we niet meedoen? Dat er
technologisch hoogwaardige kennis verloren gaat voor
de Nederlandse economie?

Bedenk goed dat alle veiligheidsargumenten vóór
gebruik van kernenergiecentrales zijn gebaseerd op
theoretische berekeningen. (Houdt men rekening met
alle werkelijke gebeurde ongelukken en bijna ongelukken komt er een heel ander risicoverhaal, dus wordt
dat niet gedaan.)
Bij de economische argumenten dien je je ook te realiseren dat de kosten van door ongelukken veroorzaakte schade niet worden toegerekend aan de exploitatie (dus voor de exploitanten blijft het geld wel
stromen). maar dat die wel worden gedragen door de
bevolking. Denk hierbij eens aan de schade voor de
visserij toegebracht aan (bijvoorbeeld) de Ierse zee,
door het jarenlang weglekken van koelwater. Aan de
kosten van medische verzorging van zieken. Aan de
kosten van ... En zo kan ik echt nog wel een tijdje
doorgaan .
Heb je ook wel eens nagedacht over wie er worden
getroffen door een ongeluk, en wie niet. En hoeveel
slachtoffers er wereldwijd jaarlijks vallen door het gebruik van kernenergie?
Het mag duidelijk zijn dat voor mij nog steeds geldt:
Borssele gaat dicht!
Hans Wakka, Groningen

Werkgelegenheid
Over kernenergie staat in het SPverkiezingsprogramma: 'hieraan
heeft Nederland geen behoefte
vanwege de ermee samenhangende
gevaren, met name wat betreft het
radioactief afval'. Onze Kamerfractie pleit daarom steeds opnieuw bij de regering voor snelle
sluiting van de kerncentrale in
Borssele. De korte-termijn effecten daarvan blijken echter heel vervelend te zijn voor onze regio. Een
rapport van de provincie maakte
onlangs duidelijk dat Zeeland een
groot tekort heeft aan werk voor
goed opgeleide mensen. Nu is de
kerncentrale goed voor 600, meest
goed geschoolde, arbeidsplaatsen.
De Provinciale Staten en de gemeenteraden in de omgeving verzetten zich dan ook tegen de sluiting, evenals het personeel van de
centrale. Omdat de SP de partij is

die de mensen in de regio aan het
woord willaten komen, moeten we
ons afvragen of we wel zo nodig
die snelle sluiting moeten afdwingen.
Wat gebeurt er als de centrale
sluit? Vervangende stroom zal dan
in het buitenland gekocht worden.
Nu al komt een kwart van alle elektriciteit uit het buitenland, waar
volop kerncentrales in gebruik
zijn. Borssele is pas gemoderniseerd en volgens onze informatie
de veiligste in Europa. De veiligheid zal er dus niet beter van worden als een buitenlandse centrale
voor Nederland stroom gaat leveren. De mensen in Zeeland maken
zich over de veiligheid geen zorgen. Dat blijkt uit een opinieonderzoek van de Provinciale
Zeeuwse Courant. Een vergelijking met Tsjernobyl gaat niet op.
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In de Sovjet Unie was immers elke
fabriek een mogelijke milieuramp.
Blijft over het probleem met het
radioactieve afval. Maar dat is een
kleine hoeveelheid, waarvoor de
COVRA goed zorgt. Het meeste
afval van Borssele komt trouwens
vrij bij de sloop van de kerncentrale, eerder of later sluiten maakt
daar geen verschil in. Pas als
iemand nieuwe kerncentrales in
Nederland zou willen bouwen, zou
je je moeten afvragen of het extra
radioactieve afval een probleem is.
Maar daar is nu geen sprake van.
Conclusie: als het versneld stilleggen van Borssele voor de veiligheid geen voordelen heeft, maar alleen ten koste gaat van de welvaart
van de regio, dan is het veel verstandiger hem nog een tijdje open
te houden.
Jaap Borggreve, Middelburg
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Het Zwitserlevengevoel van
staatssecretaris Remkes

Nota
De opdrijving van de
huur, de arrogantie
van de woningcorporaties, de
bouwplannen in groengebieden en
het achterstallige onderhoud van de
woning, allemaal konden ze door de
jaren heen volop rekenen op
belangstelling en actie van de SP.
Ook op het gebied van de
huisvesting speelt immers scherp
de tegenstelling tussen mensen
mét en mensen zonder geld.
Daarom verdient een nieuwe visie
van het kabinet op de
ontwi kke li ngen binnen de
volkshuisvesting ruimschoots
aandacht van de SP. In Spanning
een beschouwing over de onlangs
gepresenteerde Nota Wonen van
staatssecretaris Remkes.

6

stelt de
koopkrachtige
woonconsument
centraal
In de ogen van VVD'er Remkes
zijn mensen vooral consumenten en hebben woningcorporaties en de overheid vooral de
taak te voldoen aan de wensen
van die consumenten. Natuurlijk, de nota heeft het ook over
de 'imperfectie van de markt',
en over ' mensen die zonder hulp
van buiten onvoldoe nde inhoud
kunnen geven aan hun wonen'.
Maar daar zit niet de kern van
Remkes ' analyse en
voors tellen.
De staatssecretaris kiest
vooral voor
het vergroten
van de indi-
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viduele keuzevrijheid van de
woo nconsument Willen mensen buiten wonen op ruime kavels met een zelf ontworpen woning en hebben ze het geld ervoor? Dan regelen we dat toch !
Veelzeggend is al de titel van
zij n nota. Voluit heet die Mensen, wensen, wonen - wonen in
de 2 1ste eeuw. Het woord volkshuisvesting wordt in het voorwoord precies één keer genoemd, met een verwijzing naar
de geschiedenis. (Remkes heeft
een hekel aan volkshuisvesting.
Het kabinet beraadt zich momenteel op zijn verzoek om het ministerie van Volkshuis-

dening en Milieubeheer om te
dopen in Wonen , Ruimte en Milieu.) De nieuwe kernwoorden
van Remkes zijn keuzevrijheid
en keuzeruimte - samen goed
voor zeven vermeldingen in het
voorwoord van de nota.
In de nota komen veel fraaie intenties voorbij en gezegd moet
worden dat Remkes inderdaad
een rem zet op de Nina Brinkdromen van nogal wat corporatiedirecteuren. Maar in hoofdzaak is Mensen , wensen, wonen
toch een productie die gaat
over de koopkrachtige woonconsument en waarin voor de
mensen die zich nooit een
koopwoning kunnen veroorloven maar een mager bijrolletje
is weggelegd. Dat heeft alles te
maken met de gedachte dat de
overheid zo weinig mogelijk
dwingend regelend moet optreden, en zoveel mogelijk voorwaarden scheppend. De overheid maakt afspraken met partners (corporaties, gemeenten
en beleggers) over de ruimte
die ze krijgen. En binnen die
ruimte moet vooral de markt
zijn werk doen . Op een aantal
heel wezenlijke vragen komt
daarmee geen antwoord. Waar
vinden we de ruimte voor alle
ruime nieuwbouw in het groen,
zonder de belangen van andere
mensen te schaden? Hoe voorkom je dat juist de beste huurwoningen verkocht worden en voor huurders dus automatisch slechte huizen overblijven? Hoe gaat het op termijn
met het onderhoud van die honderdduizenden huurwoningen
die nu verkocht worden? Enzo-

voort. Vragen die duidelijk maken dat de discussie niet stopt
met Remkes ' beleidsvisie. En
die ook aangeven dat er voor
SP-afdelingen en fracties heel
wat te doen zal blijven op het
woonfront In dit artikel - als
steun daarbij - een bloemlezing uit de Nota Wonen, extra
aandacht voor de financiën en
de zeggenschap, commentaren
en een overzicht van de te verwachten strijdperken in de komende jaren.

Beleidsvisies van Rijk,
provincies en
gemeenten moeten
leiden tot plaatselijke
prestatie-afspraken
Wie precies wát te vertellen en
te doen krijgt in de volkshuisvesting van de toekomst, wordt
geregeld in de Woonwet die
waarschijnlijk in 2003 in werking treedt. De Nota Wonen
neemt er al forse voorschotten
op. Remkes doet een poging om
de chaos te ordenen die is ontstaan door het terugtreden van allerlei
overheden

de vercommercialisering van de
corporaties.
In de toekomst komt het Rijk
elke vijf jaar met een 'nationaal
beleidskader' , waarin de ambities en beleidsprioriteiten zijn
opgenomen. Die worden uitgewerkt in regionale visies die
weer de basis vormen voor afspraken met gemeenten, corporaties, marktpartijen en consumentenorganisaties. Vervolgens
moeten er lokaal of provinciaal
'integrale beleidsvisies op het
wonen' komen. Daarin staan
bijvoorbeeld de maatregelen in
het kader van de stedelijke vernieuwing en daarin wordt ingegaan op de regionale differentiatie in woonmilieus. De dertig
gemeenten die rechtstreeks geld
ontvangen uit de JSV-pot (lnvesteringsbudget Stedelijke Vernieuwing), maken hun eigen
beleidsvisie. Voor de overige
gemeenten doen de provincies
dat. Van de provinciebesturen
wordt vooral
verwacht
dat zij
d e

e n
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differentiatie van woonmilieus
bewaken. De visies worden volgens vertaald in prestatieafspraken die regelen wat er wel en
niet gaat gebeuren met de wijken en de woningvoorraad.

Mengeling van
commercie en nonprofitactiviteiten blijft
De woningcorporaties worden
enigszins geremd in hun commerciële drang om zich overal
mee bezig te houden wat geld
oplevert. Zij moeten zich in de
eerste plaats houden aan hun
maatschappelijke kernopdracht
en mogen zich pas op de rest van
hun speelveld begeven als ze
over die kernopdracht prestatieafspraken hebben gemaakt met
de gemeente. Wat precies de
kemopdracht is, is niet omschreven. Wel noemt Remkes een aantal zaken die daartoe zeker behoren. Dat is bijvoorbeeld vreemd
genoeg zowel het verruimen van
de slaagkansen van woningzoekenden met een bescheiden inkomen, als het bevorderen van het
eigen-woningbezit, onder meer
door woningverkoop. Je zou toch
zeggen dat je de slaagkans
voor de bescheiden inkomens juist verkleint
door huurwoningen te verkopen.
Het
speelveld

7

Een aantal

voorstellen uit
de Nota Wonen
ciële activiteiten die inmiddels
de praktijk is bij corporaties.
'Corporaties zijn en blijven hybride organisaties. Voor de komende tien jaar is dat geen punt
van discussie meer.' Ook wordt
het in de toekomst mogelijk
voor een corporatie om helemaal commercieel te worden.
Dan moet wel voldaan zijn aan
een aantal voorwaarden. Onder
andere moeten de zittende huurders minimaal dezelfde dienstverlening krijgen, tegen een
aanvaardbare prij s.

• Huurders krijgen meer te vertellen over hun
woning. De regel verdwijnt bijvoorbeeld dat de
woning bij vertrek weer in de oude staat teruggebracht moet worden.
• Het aandeel eigen woningbezit moet omhoog
van ruim 50 procent nu, naar 65 procent in
2010. Daarvoor moeten de corporaties
538.000 huizen verkopen en de overige verhuurders nog eens 200.000.
• Het aantal woningen dat gebouwd wordt in
particulier opdrachtgeverschap moet vergroot
worden van 18 procent nu, tot 30 procent vanaf
2005. Werken gemeenten hier niet aan mee,
dan dreigt het kabinet particulieren een voorkeursrecht te geven bij de uitgifte van gronden.
• Het welstandstoezicht wordt beperkt en er
wordt stevig geschrapt in de 'belemmerende '
bouwregelgeving.
• Uitgangspunt is dat de huurverhoging gemiddeld de inflatie volgt. Huurders en verhuurders
moeten zelf- in het Landelijke Overleg Huur·
ders Verhuurder (LOHV)- bindende afspraken
maken over de maximaal redelijke huurprijs en
de maximale jaarlijkse huurverhoging.
• Aanpassingen aan woningen of gebouwen ten
behoeve van gehandicapten gaan tot de reguliere taak behoren van woningcorporaties. Ook de
kosten komen voor hun rekening.
• Er komt een ombudsman bij wie huurders
kunnen klagen over bijvoorbeeld de manier
waarop zij door de verhuurder behandeld worden.
• Er komt een Woonwet die de taken en bevoegdheden regelt van overheden en corporaties, en de rechten van de 'woonconsumenten'.
Het eerste deel van de wet wordt in 2002 aan
de Kamer voorgelegd.
• Er komen experimenten met het combineren
van wonen en zorg, die moeten leiden tot een
gevarieerd aanbod van voorzieningen-op-maat.

(een term uit de nota zelf) is 'het
gebied van wonen, woondiensten en woonmilieus'. Daarbuiten mag een corporatie zich
niet begeven. Het bouwen van
dure koopwoningen mag dus
wel, het aanbieden van zorgdiensten - zonder woonfaciliteiten mag niet.
Ren1kes wil de schaalvergroting
in de corporatiewereld kritisch
volgen. In de Woonwet wordt
daarom opgenomen dat corporaties bij een voorgenomen fu-

8

'Dan verkoop je toch
gewoon de huizen .. .'

sie moeten aantonen dat deze in
het belang is van de woonopgave en van de huurders. En om te
voorkomen dat alles al gefuseerd is voordat de wet in werking treedt, wil de staatssecretaris al eerder met een fusiegedragscode komen.
In een toespraak voor de verzamelde corporatiedirecteuren
haastte Remkes zich uit te leggen dat hij beslist geen einde wil
maken aan de vermenging van
commerciële en niet commer-

Kopen is in (door de lage rente
en de onbeperkte hypotheekrenteaftrek) en de woningcorporaties hebben veel geld nodig om
hun taken uit te voeren. Ren1kes
heeft die twee zaken gecombineerd tot een liberaal ei van Columbus: de corporaties moeten
genoeg huizen verkopen om aan
al hun verplichtingen te voldoen
en ook nog geld over te houden
om het eigen vermogen te versterken. Dat laatste is nodig om
voortaan aan te kunnen kloppen
bij de commerciële geldmarkt
voor leningen, in plaats van bij
de overheid. De staatssecretaris
heeft uitgerekend dat de corporaties in 2009 een positief resultaat kunnen boeken van zo'n
vijf miljard gulden. Hij zegt er
wel bij dat met name de opbrengsten uit de verkopen hieraan bijdragen. Het eigen vermogen van de corporaties in 2009
wordt geschat op 57 miljard. Nu
bedraagt het slechts 17 miljard .
De vermogensgroei met 40 miljard betekent in combinatie met
een ander voorstel van Remkes
- vennootschapsbelasting heffen over corporatiewinsten - dat
de sector ook nog eens 20 miljard moet ophoesten om af te
dragen aan de staatskas. In een
eerste reactie op de nota hekelde

Spanning • 14 juni

2000

Remi Poppe vooral dit onderdeel van de plannen.
Om te zorgen dat corporaties inderdaad gaan verkopen, heeft
Remkes een stok achter deur.
Bijdragen van het Rijk via het
Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing zullen gekoppeld
worden aan de mate waarin de
corporaties hun 'maatschappelijk gebonden vermogen ' inzetten. In gewoon Nederlands: als
de corporatie niet genoeg woningen verkoopt, betaalt het rijk
niet mee aan de wijkvernieuwingsoperaties.
'Remkes vergeet
de mensen'
Sommige reacties op de Nota
Wonen waren voorspelbaar. Zo
klaagde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de te
grote rol van het Rijk: 'De overheid wil meer sturen, bijvoorbeeld via de nieuwe Woonwet,
en dat zou ze niet moeten willen.' En zo concludeerde Aedes,
de koepelorganisatie van de
woningcorporaties dat het Rijk
zich 'letterlijk rijk rekent' aan
de verkoop van huurwoningen.
Opvallend positief was de toonzetting in het persbericht van de
Woonbond. De blijdschap over
de forse stap in de richting van
meer zeggenschap van bewoners en de geschetste rolverdeling tussen overheden, huurders
en verhuurders is groot. De
bezorgdheid over de massale
verkoop van huurwoningen en
de experimenten met woonvouchers, waardebonnen die op
termijn mogelijk in de plaats
kunnen komen van de huursubsidie, is heel wat kleiner. Kritischer commentaren waren er
ook. Bijvoorbeeld van volkshuisvestingsprofessor Priemus
en hoogleraar Samenlevingsopbouw Duyvendak. Priemus verwijt Remkes dat hij de corporaties rijp maakt voor de slacht-

Volop strijdtonelen
aan het huurfront van
de komende jaren
bank. 'Bij het verkoopstreefcijfer in de Nota Wonen verliezen
de corporaties in tien jaar tijd
een kwart van hun bezit.' Ook
hekelt de hoogleraar de ongelijke behandeling van huurders en
kopers. 'Als Remkes de woonconsument centraal stelt, moet
hij huurders en eigenaren financieel gelijk behandelen.'
Duyvendak ergert zich aan de
politieke filosofie achter de
Nota Wonen: de gedachte dat
burgers alleen als consumenten
gezien worden. En aan de wijze
waarop over probleemwijken
gesproken wordt. 'Er zijn individuen en groepen individuen
en die hebben problemen (of
niet). En deze mensen wonen in
een wijk. Maar dat is iets anders
dan dat de wijk problemen
heeft, laat staan dat deze bewoners problemen zouden hebben
omdat ze in die wijk wonen.' De
gevolgen van de kijk van Remkes zijn volgens Duyvendak dat
het anders stapelen van stenen
voorop staat in plaats van het investeren in mensen . Zijn conclusie: de Nota Wonen verliest
de mensen uit het oog.
De keuzevrijheid van de
één gaat ten koste van
het belang van de ander,
of van de samenleving
als geheel
Ook kritisch is Remi Poppe:
'Het verhaal van Remkes is een
typisch liberaal product. Het
credo is dat de individuele burger meer keuzevrijheid moet
krijgen. Dat klinkt leuk, maar
komt in de praktijk vooral neer
op het uitrollen van de rode
loper voor de consument-metgeld. Die kan straks kiezen voor
een ruime woning in het groen.
Dat wil zeggen het groen waar
de stadsbewoner vroeger op
zondag een frisse neus kon halen. Of het groen waar eigenlijk
de Ecologische Hoofdstructuur

had moeten komen, maar waar
dit kabinet nauwelijks geld voor
over heeft. Maar hjj kan ook kjezen uit een leuk optrekje in de
grote stad, bijvoorbeeld op plekken waar in het kader van de
herstructurering sociale huurwoningen gesloopt worden. Omgekeerd moet ik de eerste villawijk
nog tegenkomen waar gesloopt
wordt om er huurwoningen voor
terug te bouwen. De mensen met
minder geld krijgen helemaal
niet méér, maar juist minder keuze, want Remkes wil de voorraad
sociale huurwoningen door uitverkoop met 500.000 verkleinen.
De staatssecretaris roept wel, dat
de huurders méér te zeggen moeten krijgen bij de woningcorporaties, maar tegelijkertijd dwingt
hij deze tot schaalvergroting en
een marktgerichte koers. Ontwikkelingen die de huurder juist
verder buitenspel zetten. Hoe dit
kabinet echt aankjjkt tegen de
belangen van huurders blijkt
trouwens uit het feit dat in de
hele nota wonen niet één woord
besteed wordt aan de particuliere huursector, toch goed voor de
huisvesting van meer dan een
half mjljoen huishoudens. Het
kabinet negeert dat - gezien de
schaarste aan ruimte en aantrekkelijke woonlocaties - de keuzevrijheid van de één altijd ten
koste gaat van het belang van
anderen of de maatschappij
als geheel. De volkshuisvesting
zou veel sterker de nadruk moeten leggen op de meerwaarde
van wijken met een gevarieerd
woningbestand voor alle doelgroepen, voldoende collectieve
voorzieningen en hoge stedenbouwkundige kwaliteit. Dat zijn
collectieve waarden die nu het
loodje dreigen te leggen tegen
de oprukkende Brasschaathutten van het grote geld.' •

Op welke punten wordt de komende jaren de
strijd aan het woonfront gevoerd? Een aantal
slagvelden is zonder veel problemen al aan te
wijzen.
De massale sloop van woningen

Sloop en samenvoeging treft de
komende tien jaar naar schatting
475 .000 woningen . De afgelopen
jaren is er veel minder gesloopt- en
dat heeft al enorme problemen opgeleverd. Het zal veel strijd van huurders en SP-afdelingen vergen om de sloopoperaties op een sociaal aanvaardbare manier
te laten verlopen .
Bouwen in het groen

Remkes wil verregaand tegemoet
komen aan de wens van koopkrachtige woonconsumenten om ruim en
groen te wonen. Volgens zijn planning
komen er in de steden de komende
periode 300.000 woningen bij, en in
de dorpen en op het platteland 320.000. Bovendien zijn de woningen in de steden voor een
aanzienlijk deel gepland aan de rand, in een
groene setting. Het zal duidelijk zijn dat de druk
op de mooie plekjes sterk zal toenemen en
daarmee de bedreiging voor natuurgebieden en
fraaie cultuurlandschappen.
Het opknappen van de huurwoningen
die niet gesloopt worden

'Ingrijpende verbeteringen aan huurwoningen blijken volgens de jaarverslagen van woningcorporaties bijna
niet meer voor te komen,' concludeert
Remkes in zijn nota. 'Men kiest kennelijk voor instandhouding of voor sloop en
vervangende nieuwbouw.' Remkes lijkt dat wel
best te vinden. Hij heeft in ieder geval geen
cent over om er verandering in aan te brengen.
Wij maken ons wél zorgen om de kwaliteit van
de huizen die behouden blijven als huurwoning.
Er zal heel wat strijd nodig zijn om ook daarvoor
aandacht - en geld - los te krijgen.
Het behoud van voldoende,
goede huurwoningen

Voor veel mensen is kopen niet
weggelegd. De vraag is of er voor hen
genoeg goede woningen overblijven
na uitvoering van de massale verkoopen sloopplannen. Een taak voor
SP-afdelingen om hier heel alert op te zijn.

Voor de liefhebbers: De Nota
Wonen is te downloaden via
www.minvrom.nl
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Over 21 maanden zijn ze er weer
verkiezingen. ·Maart 2002 lijkt nog
Afdelingstearn : en de Commissie
dringend aan nû al met de voorbereidingen te beginnen. 'In het verteden was het voor meerdere afdelingen
een race tegen !fE?,_klok en mede daardoor kwamen we
niet .overal even gO.d voor de dag.'
langnj

kop de kandictaterHijs .... .
criteria gelden
vg()falle afdelingen , maar het is
duidelijkdat we er bij een jonge
afdeling in de regel meer tijd insteken dan bij een ervaren club
die al jaren meedraait en het
klappen van de zweep wel kent.'
F

• ••

••.

waar we meedoen en
-~ ~-··-,...··- van kandidaten.'

tijd om daar nu mee aan de slag gaan,'
zegt Eric van den Broek, voorzitter van de
Commissie Afdelingen die de Partijraad adviseert over welke afdelingen aan de raadsverkiezingen kunnen meedoen. 'We hanteren daarbij grofweg drie criteria,' vertelt Van den Broek. 'Ten eerste bekijken we de politieke kant van een afdeling. Hoe is de afdeling actief en
activiteiten ? Vervolgens nemen we het organisatorische
aspect onder de loep. Bijvoorbeeld het aantalleden
en bestuursleden in rela-
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Volgens Nico Heijmans van het
Afdelingsteam is een goede
kandidatenlijst van levensbelang. 'Op basis van de landelijke
tendens is het aannemelijk dat
een afdeling die voor de eerste
keer aan verkiezingen meedoet
twee à drie zetels kan halen. Het
is dus zaak om goed voorbereid
te zijn en vooral de nodige tijd te
besteden aan de kandidatenlijst.'
Van den Broek: 'In het verleden
was voor sommige afdelingen
de aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen een race tegen de
klok. Gewoon omdat men te laat
met de voorbereidingen begon.
Het gevolg was hier en daar
twijfelachtige kandidatenlijsten
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bevestigt Heijmans. 'Het idee
van: wij moeten zonodig meedoen, want we tellen pas mee
als we in de raad zitten. Een
slechte raadsfractie kan veel
schade aanrichten voor de afdeling. Voor een jonge afdeling kan het verstandiger zijn
om eerst de afdeling op orde
te brengen en de verkiezingen
de eerste keer te laten schieten. Een partij die kiest voor
koppeling van het parlementaire aan het buitenparlementaire werk kan niet zonder
actie en dus moet de afdeling
eerst op orde zijn. Juist dat
maakt dat de SP een hele andere functie kan hebben dan
de andere partijen. En áls je
vervolgens mee gaat doen aan
de verkiezingen, dan moet je
ook een kandidatenlijst hebben die staat als een huis .'
Dat klinkt allemaal heel logisch, maar hoe komt een afdeling aan de juiste kandidaten en hoe worden die voorbereid op het raadswerk?
'Een prima manier om kandidaten te scouten is via het
dat de potentiële kandidoet voor de afdeling, als
· Jk:erng~roeplid, actief lid of be-

qua leeftijd
gonnen, raadsledéft dfe bet werk
en verhou· niet aan bleken te kpnnenihet
kwam allemaal voor.
li<lud ding allochtonenlautocbtje minder geschikte me!)~~!!!~i
ten de deur? Heijmans:>)'[J~het onen moeten
Kortom:
is toch vaak een k.,Y<f8tl~' ~àn je · zijn.
mensen goed kelJil
. · ·
zoveel mogelijk
een dwarsdoorsnezeggen: mensen ··
de van de bevolking. Je
schikt lijken voor
werk, moet je er·
,nie~ . · zou ook nog kunnen
· 'tel· . denken aan een bekende,
voor vragen. Je
betrouwbare persoon als
lingen nooit voo~ .~·Y
derd procent ûitsitiiiêl1. Wat je, . ,lijstduwer. De lijst .·
wel kunt doen, is het risicokh:i"'. reclamebord van denmfii: ·. · E'~ttä
ner maken. Mensen die je scout,
aaMacht
moetje bijvoorbeeld heel duidegesneden is} .
lijk zeggen dat het raadswerk bij
de SP financieel niets oplevert.
moet wel kloppen rnet
yoe.r:en cámpagne,
je moet wel een beetje nadeflken qyer de ~tr:~tt>•Pit>
Maar maak duidelijk dat je er op
een andere manier rijker van
Heel bescheiden mensen passen niet zo goed
een keiharde, robuuste tegencarnpagne.'
wordt; dat je het best als een eer
Negen afdelingen moeten eind dit jaar al aan
mag beschouwen om raadslid te
zijn, dat het leuk en leerzaam is
de slag met herindelingsverkiezingen. Met
en datje bovendien verantwoordeze afdelingen nam het Afdelingsteam inmiddels contact op. Van den Broek van de
delijkheid hebt.'
Van Leeuwen: 'Er is altijd wat
Commissie afdelingen raadt de overige
laatdunkend over raadswerk geafdelingen aan om snel een tijdsplandaan, en 'leuk' in de zin van
ning voor de raadsverkiezingen in
2002 te maken. 'Daar moeten we nu
hoera! wordt het nooit. Maar
het raadswerk brengt enige
echt mee aan de gang. Te denken '' ·
valt aan het maken van afspraken
vorm van spanning met zich
mee en er wordt over geschremet mensen die hoog op de lijst ·
staan of wfllen staan. Ik zou in
ven door de pers. Je moet een
de kerngroep en in het bepositief gevoel erover uitdragen.'
Als een afdeling de juiste kandigeval gaan discussiëren. Want
daten bij elkaar heeft, kan met
de samenstelling van de lijst be2002
gonnen worden. Van Leeuwen
het
heeft enkele tips. 'Het zou mooi

Hoè

litiek inzicht heeft, naar mensen kan luisteren, niet te beroerd is de wijken in te trekken en lef heeft. Het is raadzaam om vóór het einde van
dit jaar een lij st met de eerste
tien kandidaten te hebben.
Voor mensen die raadswerk
ambiëren, hebben we een speciaal opleidingstraject met
daarin cursussen als 'Raadswerk in Uitvoering' en 'Raad
en Daad' en 'In Debat'. Voor
zittende raadsleden zijn die
cursussen heel nuttig en voor
nieuwkomers willen we ze
zoveel mogelijk verplicht
stellen. Ten eerste omdat zij,
mochten ze in de gemeenteraad komen , dan goed beslagen ten ijs komen. Ten tweede
kan uit die cursussen naar voren komen wie de besten zijn.
Daarop kan vervolgens de
volgorde van de kandidatenlijst afgestemd worden . Maar
de afdelingen kunnen ook zelf
investeren in hun aspirantraadsleden. Neem ze eens
mee naar een fractieoverleg
en bied ze ook de andere cursussen aan, bijvoorbeeld de
Zomerschool of 'Belaagd
door de media' . De afdelingen komen dan te weten wat
voor vlees ze in de kuip hebben en de kandidaten ontdekken of ze geschikt zijn. Voor
hen is het ook een kwestie van
weten waaraan je begint. Dat
voorkomt teleurstellingen.'
Teleurstellingen waren
het verleden hier
Raadsleden

zijn ""'·""!'··OU•~·
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Onderwijs jaagt op sponsors
Momenteel probeert bijna een
derde van de basisscholen via
een zegelactie van chipsfabrikant Smith de schoolbibliotheek
uit te breiden. Sponsoring van
scholen is in. Harry van Bommel en fractiemedewerker Jasper van Dijk vrezen voor Amerikaanse toestanden. 'In de Verenigde Staten zette Coca-Cola
een school onder druk om de
kinderen minstens twee blikjes
per dag te laten drinken, anders
kon het schoolbestuur gesued
worden wegens contractbreuk.
Zo ' n vaart loopt het hier nog
niet, maar de eerste tekenen zijn
wel zichtbaar. Zo verzorgt het
ICT- bedrijfCisco computercursussen op middelbare scholen.'
De overheid heeft de grondwettelijke plicht het onderwijs te
bekostigen. Bovendien bedreigt
sponsoring de onafhankelijkheid van het onderwijs en ver-

groot het de tweedeling tussen
scholen. Een school die sponsorcontracten binnenhaalt, heeft
meer te besteden dan een school
die daar uit principe nee tegen
zegt. Van Bommel en Van Dijk
willen weten hoe vér onderwijssponsoring is doorgedrongen.
Van Dijk: 'Welke bedrijven
sponsoren welke scholen en op
welke manier? Wordt het geld
gebruikt voor extraatjes of voor
noodzakelijke leermiddelen als
boeken of computers? Wat vindt
de ouderraad hiervan? Dat horen we graag uit de afdelingen.
Ga desnoods zelf op onderzoek
uit op de basis- en middelbare
scholen in de gemeente.'
Op zaterdag 24 juni kruist Harry
van Bommel over sponsoring de
degens met minister Hermans,
op een forum van de JOVD in
het Van der Valkmotel in Tiel.
Jasper van Dijk: (070) 318 38 05

Toch volwaardige bezwaarregeling AOW-betaaldatum
'Alleen mensen die vorig jaar
bezwaar aantekenden tegen de
verschoven
uitbetaaldatum
AOW en ANW, kunnen dat dit
jaar weer doen,' meende staatssecretaris Hoogervorst. Om vervolgens bakzeil te halen.
In mei '99 besloot Sociale Zaken alle AOW- en nabestaandenuitkeringen op de 23ste van
de maand te betalen. Voor sommige ontvangers betekende dat:
drie weken zonder geld. De SP
maakte fel bezwaar, maar een
motie haalde het niet. Wel werd
de verschuiving over een paar
jaar uitgesmeerd. En wie in de
problemen kwam, kon bezwaar
maken. Eén procent van de uitkeringsgerechtigden deed dit.
Niks aan de hand dus, dacht
Hoogervorst, en besloot dat al-
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leen die één procent ook dit jaar
bezwaar mocht maken. Fractiemedewerker Tuur Elzinga. 'Wij
kregen stapels brieven van gedupeerden die helemaal niet op
de hoogte waren van de bezwaarregeling.' Op initiatief van
de SP riep de Kamer Hoogervorst op het matje, en dwong
hem de bezwaarregeling voor
iedereen te laten gelden. Elzinga: 'De staatssecretaris kon niet
garanderen dat alle cliënten nog
voor de ingangsdatum van 1 juli
geïnformeerd zijn. Daarom is
het voor SP-hulpdiensten goed
te weten dat gedupeerden tot
een maand na de betaaldatum
bezwaar kunnen maken, dat dan
met terugwerkende kracht gehonoreerd wordt.'
Info: Tuur Elzinga: (070) 318 38 07
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In de persoon van Harry van Bommel heeft
de Kamerfractie het druk met de verhoren
van de commissie Uitzendingen. Daarnaast
hielden de Kamerleden zich onder meer bezig met:
• De slachtoffers van de vuurwerkramp in
Enschede (werkbezoek en voorstel tot
instelling van een schadefonds).
• De beschikbaarheid van voldoende speelruimte voor kinderen (rapport met voorstel een wettelijke regeling).
• Het voornemen van particuliere verhuurders om te stoppen met de huurmatiging
(schriftelijke vragen).
• De investeringen in het onderwijs, die ver
achterlopen bij de rest van Europa (verklaring).
• De miskleun van de internationale gemeenschap in Kosovo (bijdrage debat).
• De Nota Wonen van staatssecretaris Remkes (verklaring).
• De lauw loene-aanpak waarmee minister
Borst de marketingpraktijken van farmaceuten aan banden wil leggen (schriftelijke vragen).
• Reclameteksten die op koffiebekers op
middelbare scholen verschijnen (schriftelijke vragen).
• De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, die zo zwaar is dat veel schuldenaren
alsnog failliet gaan (schriftelijke vragen).
• De vervroegde uitbetaling van WW-uitkeringen waardoor cliënten een hogere belastingaanslag kregen over 1999 (schriftelijke vragen).
Informatie over deze onderwerpen is te vinden op www.sp.nl en bij de betreffende fractiemedewerker. Wie dat is, kun je vragen aan
William Peters op het algemene nummer van
de fractie: (070) 318 30 44.
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Gevaarlijke bedrijven in woonwijken
De ramp in Enschede roept een hoop
vragen op. Heeft onze gemeente ook
gevaarlijke bedrijven in woonwijken? Hoe staat
het met de vergunningen? Welke eisen gelden
voor bedrijven die voor gevaarlijke situaties
kunnen zorgen? In Spanning achtergrondinformatie en een suggestie voor een
stappenplan voor afdelingen die aan de slag
willen met de ( on)veiligheid.
De meeste bedrijven vallen onder de Wet Milieubeheer. Die
regelt welk orgaan (gemeente,
provincie of Rijk) de milieuvergunning moet afgeven en controleren . Voor de meeste bedrijven is dat de gemeente. In de
vergunningaanvraag staan gegevens over de aard en de hoeveelheden van de opgeslagen stoffen
en de activiteiten die uitgevoerd
worden. De vergunning is een
openbaar document dat ingezien kan worden en dat inzicht
geeft in het bedrijf en de risico's, al vergt het vaak enige vakkennis om hem goed te kunnen
lezen . Je kunt daarbij intern
(Siddi Roza, Tweede Kamerfractie) of extern hulp inroepen.
Voor bedrijven met veel gevaarlijke stoffen heeft 'Europa' de
Seveso ll-richtlijn opgesteld,
om zware ongevallen te voo rkomen of te beperken. In Nederland is de richtlijn onder andere
uitgewerkt in het Besluit risico 's
zware ongevallen 1999. Dat
verplicht gemeentelijke en provinciale overheden, regionale
brandweerkorpsen en Arbeidsinspectie om inzicht te verwerven in de risico's, toezicht uit
te oefenen en de noodzakelijke
activiteiten te ontplooien om de
gevolgen van een eventueel ongeval te beperken. Een bedrijf

dat onder de drempelwaarde
blijft voor de hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen, valt
niet onder het besluit. En dat is
het geval bij vuu rwerkbedrijven.
Op basis van het Besluit risico's
zware ongevallen 1999 moeten
burgers worden geïnformeerd.
Het veiligheidsrapport van gevaarlijke bedrijven moet ter inzage gelegd worden en burgers
kunnen een lij st inzien van de
gevaarlijke stoffen in het bedrijf. Op basis van de Wet rampen. en. zware ongevallen moeten burgers bovendien worden
geïnformeerd over alle vergunningen die worden afgegeven :
door publicatie in huis-aanhuisbladen. De SP-Kamerfractie vindt dat de omwonenden
van gevaarlijke bedrijven daarnaast apart per brief geïnformeerd zouden moeten worden.
Dat gebeurt vaak niet.

samenwerking met de betreffende bedrijven rampbestrijdingsplannen vaststellen. Dat gebemt
lang niet altijd en ook is vaak
het nodige aan te merken op de
kwaliteit van de rampen- en
rampbestrijdingsplannen.
Zo
beschikt slechts de helft van de
ziekenhuizen in Nederland over
een goed opvangplan bij rampen. Bovendien worden er in de
praktijk veel te weinig rampenoefeningen gehouden.
De brandweer zou op de hoogte
moeten zijn van de aanwezige
stoffen en gevaren van àlle bedrijven . De ramp in Enschede
leert dat dit niet altijd zo is . Het
zou goed zijn als er één uniform
informatiesysteem zou komen
waartoe alle instanties die bij de
bestrijding van rampen en zware ongevallen betrokken kunnen

Als je bezig gaat met gevaarlijke
bedrijven in je gemeente, doe
dan eerst grondig onderzoek.
Als er werkelijk aanleiding is,
onderneem dan actie. Voorkom
onnodige onrust. Zorg bijvoorbeeld dat je zeker weet dat het
om een gevaarlijk bedrijf gaat,
voordatje bij omwonenden gaat
vragen of zij bekend zijn met
het risico in hun omgeving.
Over de aanwezigheid van gevaarlijke bedrijven in of bij
woonwijken wordt de Haagse
fractie graag geïnformeerd. Met
vragen en voor advies kun je altijd bellen met Marianne Langkamp: (070) 318 3804 en Siddi
Roza: (070) 318 3815.
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Beschikt de gemeente over een lijst
met gevaarlijke bedrijven?
Check of de lijst klopt. Ontbreken bedrijven?
Onderzoek of er 'verdachte' bedrijven in
of naast woonwijken staan.
0 Kijk de vergunningaanvraag In bij de gemeente.
Check of de brandweer het bedrijf kent.
Zo ja, welke stoffen zijn er volgens de
brandweer opgeslagen en is er voor dat
bedrijf een aanvalsplan?
0 Leg de vergunning naast de wettelijke
regels van het Beslult Risico Zware Ongevallen en kijk of het bedrijf wettelijk
onder de gevaarlijke bedrijven valt.
f) Is het bedrijf bekend bij omwonenden
en weten ze ook wat voor bedrijf het Is?
Hou de Kamerfractie op de hoogtel

e
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Alle gemeenten in Nederland
hebben een rampenplan. Dat bevat de soorten rampen en zware
ongevallen die de gemeente
kunnen bedreigen en de maatregelen die dan genomen moeten worden. Voor rampen en
zware ongevallen die voorzienbaar zijn, moet de gemeente in
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worden, toegang hebben. Met
één druk op de knop kunnen ze
dan over alle noodzakelijke informatie beschikken.
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Over de
charme van

un
actievoeren
'Het komt voor dat afdelingen acties
afblazen omdat er geen geld is om de
actie met veel boa's en bombarie aan
te kleden,' constateert partijsecretaris
Tiny Kox. 'Nergens voor nodig. De
essentie van actievoeren is zo simpel:
ik ben boos, jij bent boos en we gaan er
samen wat aan doen. Als er in je budget
geen ruimte is voor dure folders of dito
geluidswagen, zie dan niet van de hele
actie af, maar ga gewoon met zijn allen
boe roepen bij het gemeentehuis. Zet
de handen aan de mond en je hebt ook
een geluidsinstallatie.'
'We hebben in de loop der jaren
geleerd hoe we leuk actie moeten voeren,' zegt Kox. 'De Shell
Helpi-actie bijvoorbeeld, bestaat niet alleen uit handtekeningen ophalen, maar we kleden
hem aan met gele regenjasjes,
olievaten om op te drummen en
een mooi boekje. Voor de waddenactie die deze maand begint,
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hebben we tekenaar Len Munnik een mooie poster laten ontwerpen. Prachtig. Maar we
moeten ons wel realiseren dat
de aankleding slechts aankleding is.'
In de neiging een actie compleet
te maken, gaan afdelingen volgens Kox veel te moeilijk denken. 'Als er geen geld is, of ge-

woonweg geen tijd om met superdeluxe folders en jingles op
de radio te komen , wordt er
vaak gedacht dat er geen actie
gevoerd kan worden. Natuurlijk
wel! De SP is groot geworden
door samen met de mensen in
actie te komen. Wanneer er iets
loos is in een stad, zijn we het
aan onszelf en aan de mensen
daar verplicht om iets te doen,
hoe klein ook.'
'Het is net als in de muziek,'
'vervolgt Kox. 'Die is door de
jaren heen in studio's met acht,
twaalf en weet ik hoeveel sporenbanden tot het uiterste geperfectioneerd. En wat kwam er
daarna? Precies, unplugged.
Eric Clapton, een gitaar en verder niets. Prachtig! Wij moeten
terug naar het unplugged actievoeren.'
HET GAAT NIET OM
DE SHOW, MAAR OM
HET MAATSCHAPPELIJK
PROTEST
Maak hetjezelf niet te moeilijk,
adviseren ook Hans van Leeuwen en Nico Heijmans van het
Afdelingsteam. 'Er zijn genoeg
manieren waarop je met een minimum aan middelen een heel
leuke actie kan voeren.' Zoals de
tomatenmeter van de afdeling
Den Haag. Eens in de zoveel tijd
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trekt de afdeling een wijk in,
spijkert op zijn Luthers een stelling aan een muur die betrekking heeft op de bewuste buurt.
Een zak overgebleven tomatensponsjes 'en drie plastic wasmanden met opschrift Ja , Nee
en Geen Mening doen de rest.
Voorbijgangers worden uitgenodigd op de stelling te reageren door een spons in een van de
manden te werpen. 'Zo laat je
met net niks aan materiaal toch
weer even je neus zien in de
wijk,' zegt Van Leeuwen, 'en het
is nog een leuk fotomoment
voor het huis-aan-huis blad
ook.'
'Laat maar,' zei de afdeling
Goor toen Nico Heijmans voorrekende wat het zou gaan kosten
om een rapport op het partijbureau te laten opmaken en drukken. 'We fröbelen zelf wel wat.'
De gemeente Goor wilde dat het
plaatselijke zwembad zou bezuinigen door de openingstijden
voor vrij zwemmen te beperken.
Bovendien zou het entree verhoogd worden. De afdeling
haalde handtekeningen op, verspreidde een enquête en bundelde de uitslagen in een rapport.
Of liever gezegd: in een stapeltje A4-tjes met een nietje erdoor,
maar het effect was er niet minder om. De actie domineerde
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alle kranten . Volksverlakkerij
en onverantwoordelijk, briesten
verschillende wethouders in de
pers. Ze zouden de acties van de
SP het liefst verbieden, schreven journalisten. Desondanks
bond de wethouder Sportzaken
in en besloot hij extra geld uit te
trekken om de begroting van het
zwembad alsnog sluitend te
krijgen.
In Breda gingen mensen met
een gekopieerde zwart-wit fol der de markt op om te protesteren tegen de sloop van de
'kraakkerk' , waar tot ieders tevredenheid in de ene helft diensten worden gehouden en in de
ander helft krakers wonen.
Uit protest tegen het heffen van
dertig gulden entree op de openbare weg tijdens het WK wielrennen in Valkenburg in 1998,
maakten
SP-fractievoorzitter
Jef Kleijnen en de zijnen niet alleen stennis in de gemeenteraad.
Een foldertje waari n mensen
werden opgeroepen hun reactie
door te bellen, leverde een stortvloed van boze telefoontjes op.
Op de slotdag van de tour voegde de afdeli ng ook de daad bij
het woord door met een man of
twintig door de afzetting aan de
voet van de eauberg te breken.
'Niet de show, maar het maatschappelijk verzet is het belangrijkste,' zegt Kox. 'In Tilburg
zijn we eens met 150 man naar
het gemeentehuis getogen omdat we het niet eens waren met
uitbreiding van de parkeergelegenheid in de buurt. Honderdvijftig man , dat maakte indruk!
En daar kwam geen enkel fol dertje aan te pas. Weigert de gemeente een verkeersdrempel
aan te leggen, breek met een
paar bewoners de straat open.
Geen megafoons? Jammer,
maar met de handen aan de
mond kan je ook een hoop herrie maken. Gebrek aan toeters
en bellen mag nooit een excuus
zijn om dingen niet aan te pakken. Als onze opvattingen van
de werkelijkheid botsen met de
werkelijkheid zelf, moet we
hem aanpassen. Al moeten de
handtekeningen achter op een
oud sigarenkistje gezet worden,
aangepast worden zal hij!'

Eenvoud ige doch
leerzame acties
'ALS DE GEMEENTE GEEN MAATREGELEN
NEEMT DOEN WE HET ZELF WEL,' zei de afdeling Utrecht toen er door wegwerkzaamheden
een levensgevaarlijke verkeerssituatie ontstond in de kinderrijke wijk Ledig Erf. Een
tiental SP'ers speelde een dagje verkeersbrigadier. Met resultaat: de gemeente zette in
de spits toezichthouders in om de veiligheid te
bewaken.

EEN SIMPELE KETTING OM DE DEUR van de
MAANDENLANG POSTTE BEN OSKAM dagelijks op het Binnenhof met een simpel protestbord tegen de WAO-afbraakplannen. Uiteindelijk kende het hele kabinet hem en was zijn
protest doorgedrongen in alle media.

Zeister raadszaal was voldoende om de raadsleden te dwingen te luisteren naar de argumenten van het Gehandicaptenplatform en het
SP-actiecomité 'Welzijn en Zorg'. Pas na het
gesprek mocht de deur open.

DE'STRUCTUURSCH ETS
ZUIDERPARK' van de gemeente Rotterdam staat bol
van de grootse plannen, maar
gaat ten koste van volkstuintjes en sportvelden. Gedwon-

UIT PROTEST TEGEN
DE GRATIS

gen fusies van sportverenigingen en vercommercialisering
van het stadspark dreigen.

TEN voor
campers en
het ontbreken van een
veldje voor
'gewone'
kampeer-

FACILITEI-

Een eenvoudige enquête van
de SP Rotterdam toonde aan
dat de gebruikers van het
park daar helemaal geen
behoefte aan hebben. Zij
willen gewoon een rustig park
zonder poespas.

DE STEFFENBERG had ge-

ders, sloeg
de afdeling
Goor zelf
enkele ten-

kocht om te voorkomen dat
het een asielzoekerscentrum
werd, bezette dezelfde dag

ten op in een
gemeentelijk
plantsoen.

nog een groep SP' ers het
pand. De actie leverde een
stortvloed aan landelijke
publiciteit op en een debat

Een eenvoudige manier
om veel
aandacht te
krijgen.

TOEN BEKEND WERD
DAT EEN GROEP RIJKE
VUGHTENAREN HET PAND

in de Kamer.
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MilieuAlarmteam voert campagne op en rond de eilanden

Stop de bedreiging
van onze laatste wildernis
'We willen dat Indonesië en
Brazilië stoppen met het vernietigen van tropische regenwouden. Dat overal ter wereld de
koraalriffen worden beschermd.
Dat op Antarctica niet wordt
begonnen met de winning van
delfstoffen. En we willen dat ze
in Afrika zuinig zijn op de laatste grote moerasgebieden, op
de olifanten, op de gorilla's, de
giraffen en honderden andere
unieke siersoorten. Is het dan
niet heel vreemd als wij ons eigen belangrijkste natuurgebied
beschouwen als een wingewest?
Is het niet de hoogste tijd om
van onszelf te eisen wat we ook
van anderen verlangen ? Kortom: moeten we op de Wadden
niet houden wat we hadden?'
Zo begint de folder die de lezer
oproept het Waddenmanifest te
tekenen, dat pleit voor een nieuwe, allesomvattende en gegarandeerde bescherming voor de
Waddenzee. 'Maak van het Wad
geen wingewest, maar een Nationale Wildernis.' Het manifest
staat centraal in de campagne
'De Wadden, houden wat we
hadden' die het MilieuAlarmteam van de SP eind juni/begin
juli organiseert op en rond de
Waddeneilanden.
Het startschot voor de campagne wordt zaterdag 24 juni gegeven met een manifestatie op de
Grote Markt in Groningen. Het
slotakkoord is op 8 juli op Texel
te beluisteren. Aan beide manifestaties zal meegewerkt worden
door prominente 'waddenbeschermers' . Muzikale ondersteuning wordt in ieder geval geboden door de 4-tuoze Matrozen en
de Terschellinger zanger Hessel.
Tijdens de actieweken zullen
groepjes SP' ers enkele dagen
kamperen op alle Waddeneilan-
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den, en daar steunbetuigingen
onder het manifest verzamelen
op campings, bij de veerboten
en op andere drukke plekken.
Ook in het kustgebied van
Noord-Holland, Friesland en
Groningen worden handtekeningen verzameld. Niet alleen
op papier, maar ook op metersgrote zeilen. Vanaf 3 juli zal met
het zeilschip Orion vanuit Harlingen een 'cruise' van een week
over de Waddenzee gemaakt
worden. Elke dag zal op een ander eiland aangelegd worden
om daar de handtekeningen en
de zeilen op te halen. De op-
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brengst van de actie zal bij het
begin van het nieuwe parlementaire jaar aangeboden worden
aan de Kamer. Met de uitdrukkelijke eis alle maatregelen te
treffen om de Wadden te behouden als laatste unieke, nationale
wildernis.
De coördinatie van de campagne berust bij Harry Voss. Mensen die er op één of andere manier aan willen meehelpen (bijvoorbeeld enkele dagen op een
Waddeneiland kamperen en
daar handtekeningen verzamelen) moeten snel met Harry bellen: (010) 243 55 56.

