
VEENDAM SPECIAAL
Een uitgave van de SP-afdeling Veendam. Reacties? Graag! SP Veendam, T 06 5164 0009 E veendam@sp.nl I veendam.sp.nl  

 SP Veendam • foto’s SP Veendam©, tenzij anders vermeld

‘Hoog tijd voor een wisseling van de 
wacht.’ SP-fractievoorzitter Harry 
Schoonewille is er glashelder over: ‘Het 
is hoog tijd dat Veendam een college 
van burgemeester en wethouders krijgt 
zonder Gemeentebelangen en met een 
forse inbreng van de SP!’

 › Wat is er mis met het college dat er nu zit?
‘Kort gezegd: dat kent de begrippen sociaal 
en samenwerking niet. En dat pakt heel 
slecht uit voor de mensen in Veendam.’

 › En de langere uitleg...
‘Wel, alle gemeenten kregen na 2014 de 
nieuwe zorgtaken van de Wmo en de Jeugd-
zorg op hun bord. Wij hebben zoveel verha-
len van Veendammers gehoord over minder 
zorg, slechtere zorg, slechte communicatie. 
Vaak weten mensen niet eens waar ze heen 
moeten met hun vragen over zorg en laten 
ze het dus maar. Dat kan niet. Ook het grote 
onderzoek van het Sociaal Planbureau van 
de provincie Groningen bevestigt dit, Veen-
dam doet het het slechtst van alle Groninger 
gemeenten. Maar ook wat er gebeurd is 
met die grote groep mensen uit de sociale 
werkvoorziening van Wedeka: die konden 
we een vast contract geven, een vaste baan. 
Wat doet Veendam, als enige in heel Oost–
Groningen? Die zet ze op straat! Ik heb nog 
nooit op één avond zoveel leed en verdriet 
gezien als toen bij die mannen en vrouwen. 
Het kan en moet echt veel beter in Veendam, 
veel menselijker.’

 › Dan heb je het over sociaal. Nu over het 
niet samenwerken...
‘Ik spreek nog weleens mensen bij de 
provincie en van andere gemeenten en die 
beginnen allemaal zwaar te zuchten als het 
bestuur van Veendam ter sprake komt. De 
naam Veendam is besmet door het bescha-
mende gehannes rond het Akkoord van 
Westerlee, de ruzies rond het Woon– en 
Leefbaarheidsplan Oost–Groningen, de 
stroeve samenwerking met Pekela, enzo-
voorts. De Veendammer bestuurders lijken 
zich enkel en alleen bezig te houden met de 
eigen toko.’

SP-FRACTIEVOORZITTER HARRY SCHOONEWILLE

‘TIJD VOOR EEN ANDER GEMEENTEBESTUUR’

 › Maar ze moeten toch opkomen voor 
Veendam?
‘Natuurlijk, maar dat doe je niet door jezelf 
alleen maar groter te maken en ruzie te 
maken met iedereen die je later weer hard 
nodig hebt. Samenwerken in Oost–Gronin-
gen móet, in het belang van alle Veendam-
mers én alle Oost–Groningers. Als het goed 
gaat bij de buren, gaat het ook beter bij jou, 
je bent als gemeente geen eilandje.’

 › Je noemde net Gemeentebelangen, maar 
het college telt toch meer partijen?
‘Zeker, maar het is overduidelijk dat het 
Gemeentebelangen is die de lakens uitdeelt. 
Zij bepalen wat er gebeurt. Daar moet stevig 
tegengas tegen komen en de huidige partijen 
kunnen dat blijkbaar niet. Nou, dan moeten 
wij dat als SP maar gaan doen.’

 › De SP als alternatieve partij in het be-
stuur. Is dat reëel, logisch? 
‘Absoluut! We hebben een groot draagvlak in 
Veendam. Bij de laatste provinciale en lan-
delijke verkiezingen waren we de grootste 
partij. Wij zijn de enige partij die het alterna-
tief voor Gemeentebelangen kan zijn. En dat 
we sociaal kunnen besturen en gericht zijn 
op brede samenwerking, bewijzen we in de 
provincie én in een aantal buurgemeenten.’

 › Duidelijk. Nog een paar andere dingen. 
Jullie stemden tegen de herindeling met 
Stadskanaal en Pekela die daardoor ge-
blokkeerd werd. Waarom?
‘Omdat een herindeling gaat over de plaats 
waar ménsen wonen. En juist aan die men-
sen was nauwelijks gevraagd wat ze ervan 
vonden. Ja, een paar avonden in zaaltjes 

Harry Schoonewille: ‘De SP is 
het enige realistische alternatief 
voor Gemeentebelangen’



met een duur bureau, dat plaatjes liet zien 
en gekke vragen stelde. Wij hebben voor-
gesteld een referendum te organiseren om 
de mensen te vragen wat ze ervan vinden. 
Als SP zijn we niet per se voor of tegen 
deze herindeling, maar die kan en mag er 
alleen komen als hij gedragen wordt door de 
inwoners van Veendam en niet alleen door 
mannen en vrouwen in mooie pakken met 
dikke auto’s.’

 › Dan Nedmag. De SP demonstreerde bij de 
opening van de Magnesiumdagen. Moet de 
zoutwinning in de gemeente stoppen?
‘Het gaat niet om wel of geen zout win-
nen. Het gaat erom dat Nedmag, net als de 
NAM, haar verantwoordelijkheid neemt 
voor de gevolgen van die zoutwinning. Wat 
je ziet, is dat Nedmag, Waterschap en NAM 
al jarenlang naar elkaar wijzen als mensen 
zich melden met scheuren in hun huizen of 
verzakte funderingen. Maar de verantwoor-
delijken draaien de rug naar de mensen en 

spelen inwoners tegen elkaar uit. Als SP vin-
den we dat de overheid de bondgenoot moet 
zijn van haar inwoners. Maar wat gebeurt er 
in Veendam? Tijdens een openbare vergade-
ring gaan de wethouder en burgemeester in 

een achterkamertje met de directie van Ned-
mag en voilà…: ze zijn het eens en er liggen 
toezeggingen... Hoe meer kun je je inwoners 
schofferen en hun wantrouwen bevestigen? 
Daar doen wij als SP niet aan mee!’ •

UITKOMSTEN ZORG-ONDERZOEK DRAMATISCH VOOR VEENDAM
Het Sociaal Planbureau Groningen 
onderzoekt elk jaar hoe (on)tevreden 
mensen zijn die gebruik maken van 
zorg-voorzieningen. De uitkomsten 
van dat onderzoek zijn dramatisch voor 
Veendam.

In 2015 hebben alle gemeenten er belangrij-
ke zorg-taken bijgekregen. Zowel over 2015 
als over 2016 heeft het Sociaal Planbureau 
Groningen de tevredenheid gemeten door 
veel thuiszorgcliënten een vragenlijst in te 
laten vullen. Opvallend is dat alle Groningse 
gemeenten er in 2016 een stuk beter uit-

kwamen dan in 2015. Op één na: Veendam. 
Daar is de tevredenheid op alle onderdelen 
fors gedaald. Veendam scoort op elke vraag 
stevig onder het provinciaal gemiddelde. 
Enkele voorbeelden: bij de stelling ‘De 
medewerker nam mij serieus’ antwoordde 
provinciaal 84 procent ‘ja’. In Veendam 73 
procent. Bij de stelling ‘Ik ben tevreden 
over de manier waarop naar mij geluisterd 
werd’ was het verschil groter: provinciaal 82 
procent ‘ja’, in Veendam 64 procent. Over 
de snelheid waarmee mensen geholpen 
werden was de tevredenheid in Veendam 60 
procent, provinciaal 77 procent. Helemaal 

schrijnend is het verschil bij de vraag naar 
de tevredenheid over de deskundigheid 
van de medewerker: die is in Veendam 54 
procent, tegen een provinciaal gemiddelde 
van 77 procent…

Een van de belangrijkste taken voor de 
gemeenten in de afgelopen jaren was het 
goed uitvoeren van de nieuwe taken van de 
thuiszorg en de jeugdzorg. Dáár konden ge-
meenten bewijzen dat ze hart hebben voor 
hun inwoners die een extra steuntje nodig 
hebben. Veendam heeft hierbij gefaald. •

Fractievoorzitter Harry Schoonewille bij demonstratie Nedmag.

Demonstratie Nedmag.



ZUSTER KLIVIA OP DE BRES VOOR 
GOEDE EN BETAALBARE ZORG
Sita van der Veen, SP-raadslid van 2014 
tot 2016, is de motor achter veel acties van 
de SP Veendam om de zorg bereikbaar te 
houden voor iedereen. Sita werkte zelf in de 
zorg en ziet te veel mensen zorg mijden om-
dat ze de eigen bijdragen en het eigen risico 
niet kunnen betalen. Onvermoeibaar is ze 
in de weer om het Nationaal Zorgfonds te 
promoten en het eigen risico af te schaffen. 
‘We hebben nu bereikt dat het eigen risico 
de komende jaren niet omhoog gaat. Zonder 
onze actie was het wél verhoogd. Maar we 
willen méér. Bij noodzakelijke zorg horen 
geen financiële drempels!’

Op de foto heeft Sita haar ‘zuster Klivia-
uniform’ aan. Daarin nam ze deel aan de 
manifestatie voor het Zorgfonds in Den 
Haag en was ze vaak in Veendam te zien, om 
handtekeningen te verzamelen tegen het 
eigen risico. • fo
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Samen met de mensen in beweging 
komen en resultaten boeken. Dat is de 
aanpak van de SP. Kijk hoe die aanpak 
werkt bij de speeltuin voor de kinderen 
van Ellertsveld en Noorderveld en 
omgeving.

In mei klopte een wijkbewoner aan bij de SP. 
De buurt was de verloedering van de speel-
tuin meer dan zat. Verzoeken aan de ge-
meente voor een opknapbeurt hadden niets 
uitgehaald, terwijl de bewoners aangeboden 
hadden zelf flink te zullen meewerken. Wat 
nu? De SP ging kijken in de wijk, sprak met 
een flink aantal omwonenden en organiseer-
de een bewonersavond. Daar kwamen 40 
mensen die eensgezind waren: de speeltuin 
moet opgeknapt worden, door de gemeente 
samen met de buurtbewoners. 

SP en bewoners maakten vervolgens 
een zwartboek over wat er mis is met de 
speeltuin, en een plan voor een grote op-
knapbeurt. De wethouder had geen tijd om 
het plan in ontvangst te nemen, maar een 
ambtenaar kwam wel. En het laatste nieuws 
is dat er geld komt om het plan daadwerke-
lijk uit te voeren. Tussendoor kwam er nog 
waardering van de landelijke SP: de afdeling 
Veendam kreeg de Domela Nieuwenhuis 

SAMEN BOEK JE SUCCES

Buurtbokaal, ‘voor een bijdrage aan een 
sociale, betere samenleving door inzet, 
enthousiasme en betrokkenheid.’

Afdelingsvoorzitter Angelique Schoonewil-
le: ‘Die beker is mooi, maar belangrijker is 

dat we hebben laten zien hoe je wat bereikt. 
Niet door te klagen, maar door samen de 
handen uit de mouwen te steken. Nu nog 
een gemeentebestuur dat meteen gaat 
samenwerken met de inwoners, en niet pas 
nadat de SP ingeschakeld wordt.’ •
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Het komend jaar spreekt de SP met 1 miljoen 
mensen. In honderden buurten, bedrijven en 
scholen. Om ons land te verbeteren. Van veilige 
buurten tot goede zorg zonder eigen risico.

Van betere buslijnen tot goed onderhouden 
woningen. Samen kunnen we wat gisteren nog 
onmogelijk leek vandaag realiseren. 1 ding staat 
vast: vooruitgang voor velen komt niet uit de 
lucht vallen.

Daar zullen we samen voor moeten knokken. 
En dus hebben we uw hulp nodig.

Doet u mee?

Met vriendelijke groet, 

Emile Roemer

STEUN 
ONS!  

Meld u aan op sp.nl/word-lid

SP-lid bent u al voor € 5 per kwartaal.

Geen internet? Bel (088) 243 55 40

naam  

adres en huisnr. 

postcode en woonplaats  

email 

telefoonnummer 

De SP wil 1 miljoen mensen spreken in 300 buurten. Wilt u ook meedoen om 
uw buurt te verbeteren? Ga dan naar doemee.sp.nl

Of vul uw gegevens in en dan nemen wij snel contact met u op. 

Stuur deze bon op naar: SP, Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort

  Ik wil lid worden van de SP

VOORUITGANG VOOR ELKAAR


