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STOP DE GASBORINGEN IN
HET GROENE HART!
Zaterdag 28 oktober jongstleden was
het zover: de eerste grote regionale
actiedag in het Groene Hart, dwars
door de provincies Utrecht en ZuidHolland. De actiedag kwam voort uit
het initiatief ‘Laat het Groene Hart niet
Barsten’ georganiseerd door Wilma
de Mooij van SP Woerden. Het doel
van de actie is om een einde te maken
aan de milieuvervuilende fossiele
brandstofwinning.
Een snelle overgang naar schone, duurzame
energie is keihard nodig om de klimaatverandering een halt toe te roepen. ‘Het is
eigenlijk heel logisch,’ zegt Wilma de Mooij:
‘Als we snel van de gaswinning in Groningen
en de kleine velden af willen, hebben we nu
alternatieven nodig. Daarom zeggen wij: óók
hier in het Groene Hart geen gasboringen!’
SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman was
ook bij de actiedag van 28 oktober aanwezig, samen met zo’n 45 SP-activisten uit
de afdelingen Woerden, Gouda en Alphen
en de provincies Utrecht en Zuid-Holland.
Met de touringcar gingen we via Woerden
en Gouda naar Bodegraven. In vijf groepen
gingen we de buurten in, twee aan twee van

deur tot deur. Op de boorlocatie in Bodegraven-Reeuwijk hingen we hekken vol met
actieposters.
In Bodegraven werd ons manifest tegen de
gasboringen ondertekend door Wethouder
Oskam. We spraken met zo’n 800 inwoners
over de gaswinning en de energietransitie.
Veel mensen bleken nog niet op de hoogte
te zijn van de olie- en gasvelden onder en
rondom Het Groene Hart. Ongeveer een
kwart van de mensen betuigden hun steun
voor deze actie.

In het komende jaar zullen we in dit regionale verband meer acties gaan voeren.
Want, samen staan we het sterkst! De actie
‘Laat het Groene Hart niet barsten!’ wordt
ondersteund door milieu-organisatie URGENDA. Wilt u meer lezen, surf naar:
www.laathetgroenehartnietbarsten.nl
U kunt daar ook de petitie ondertekenen. •

Een interview met SP-Kamerlid Sandra
Beckerman over deze actie vind u hier:
/www.youtube.com/watch?time_
continue=21&v=PETiylfUNCI

SAMENLEVEN DOE JE SAMEN!

SP WIL BET
INBURGERIN

STOP DE WONINGNOOD
IN WOERDEN
De gemeente Woerden heeft een jarenlange wachtlijst voor mensen die een
huurwoning zoeken. Vooral mensen met
een inkomen dat (nét) boven de grens
van de huurtoeslag ligt moeten erg lang
wachten. Ook de behoefte aan seniorenen starterswoningen voor jongeren (en
jonge gezinnen) is groot. Wat is nodig
om daar verandering in te krijgen? De
SP Woerden wil daarom dat de voorraad
aan betaalbare huur- en koopwoningen
snel wordt uitgebreid.
Hoe komt het dat de inwoners uit Woerden
en de kernen zoveel jaren moeten wachten
op een geschikte woning. Wat heeft woningcorporatie GroenWest nodig om de wachtlijsten in het zogenaamde sociale segment
te verkorten? In antwoord op die vraag liet
GroenWest aan ons weten heel graag te willen bouwen in Woerden en dat er voldoende

geld in kas is, maar dat de daartoe beschikbare bouwgrond schaars is. Het is tevens
niet eenvoudig de benodigde vergunningen
rond te krijgen voor de bouwplannen.
De SP vindt daarom dat we in Woerden extra
zorgvuldig moeten zijn met het bebouwen
van de thans beschikbare bouwlocaties in
de gemeente. We vinden dat in het woonbeleid van Woerden de prioriteit zou moeten
liggen bij het vergroten van een geschikte
woningvoorraad voor lagere- en middeninkomens. De SP in Woerden wil daarom dat
de woningvoorraad voor lage- en middeninkomens snel wordt aangevuld tot 40 procent
sociale huurwoningen, 40 procent sociale
koopwoningen en 20 procent duurdere woningen. Minder villa’s dus en meer woningen in het sociale segment. Alleen op deze
manier kunnen we de wachtlijsten drastisch
verkorten! •

De SP Woerden streeft naar gemengde
wijken en scholen. Dit bevordert de
inburgering en integratie van nieuwkomers in onze samenleving. In Woerden worden hierover met scholen en
woningcorporaties afspraken gemaakt.
Discriminatie op afkomst, leeftijd of
seksuele oriëntatie mag niet worden
getolereerd. Als het gaat om het inburgeringsbeleid, heeft de gemeente echter
nog een flinke slag te slaan. De SP stelt
daarom de volgende verbeteringen voor.
De gemeente moet de regie voeren over het
inburgeringsonderwijs en nieuwe inwoners
helpen om in de gemeente een goede start
te maken. De gemeente moet zorgen voor
een voortvarende integratie van nieuwkomers en voor en vlotte beheersing van de
Nederlandse taal van alle statushouders en
hun kinderen. Nieuwkomers moeten betalen naar draagkracht voor deze verplichte
lessen. Meedoen aan de samenleving staat
voorop.
De SP wil dat statushouders verplicht een
intensief taal- en inburgeringsprogramma
volgen. Binnen een jaar spreekt (en schrijft)
men de Nederlandse taal. Een gemeentelijke coach moet elke statushouder die de
Nederlandse taal machtig is ondersteuning
bieden bij het vinden van betaald of vrijwilligerswerk en/of (indien van toepassing)
naar (bij)scholing en leer/werkplekken. De
inburgering is gericht op een voorspoedige
en zelfstandige deelname aan de samenleving. Er wordt in het programma rekening
gehouden met niveauverschillen. Er worden
geen uitzonderingen gemaakt.

IEDEREEN EEN ZONNEPANEEL OP HET
Nederland heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Dat betekent dat we
van het gas af moeten. Dat kunnen we (onder andere) doen door woningen beter te
isoleren. We kunnen ook zelf energie maken met bijvoorbeeld zonnepanelen, zoals
in Woerden wordt gedaan in het project nul-op-de-meter. De SP in Woerden wil dat
Woerden in 2030 energieneutraal is zónder dat de inwoners op forse kosten worden
gejaagd.
We willen bevorderen dat alle Woerdenaren
energiezuinige maatregelen in hun woning

of bedrijf kunnen toepassen, ongeacht het
inkomen. Ook mensen met een smallere

beurs moeten hiervoor in aanmerking
kunnen komen! We doen dit door een
transitieteam in het leven te roepen dat één
gemeentelijk plan maakt voor de besteding
van alle beschikbare subsidies via een
Woerdens Energiebedrijf. Dat Energiebedrijf
int subsidies en zet deze in voor de
realisatie van een solidair energieneutraal
zelfvoorzienend Woerden. Zo kunnen

TER
NGSBELEID
De SP wil dat het taal- en inburgeringsprogramma wordt ontwikkeld en gegeven door
bevoegde docenten. De taalgroepen worden
ingedeeld op basis van het taalniveau. Het
programma is onder verantwoordelijkheid
van de gemeente en bij voorkeur ondergebracht bij het Onderwijs in Woerden. Wat de
SP betreft wordt dit taal- en inburgeringsprogramma niet uitbesteed aan commerciële partijen; de gemeente moet hier zelf zorg
voor dragen.
Wij willen geen afzonderlijke taallessen voor
mannen en vrouwen, omdat dit in tegenspraak is met een voortvarende integratie
in de Nederlandse samenleving. Tijdens
deelname aan het programma is kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar geregeld.
Voor kinderen vanaf 2,5 jaar moet er vroegen voorschoolse educatie beschikbaar zijn.
Er dient uitstekende professionele ondersteuning en bewezen therapie te worden
geboden bij traumaverwerking.
We gaan door met het beter spreiden van
bevolkingsgroepen over wijken, zodat deze
evenwichtig van samenstelling kunnen
worden. Basisscholen gaan werken met een
centrale inschrijving (naar Nijmeegs model),
inclusief acceptatieplicht. Zo maken we
werk van gemengde scholen en bouwen we
aan een generatie die wars is van discriminatie en diversiteit omarmt. Horeca en elke
andere organisatie die discrimineert wordt
stevig aangesproken en kan rekenen op
sancties. •

DAK
we ervoor zorgen dat ook de lagere en
middeninkomens en gezinnen met een
krappere beurs volop kunnen meedoen in
de energietransitie.
De SP in Woerden werkt regionaal
samen met andere SP-afdelingen in
Utrecht en Zuid-Holland om zo’n sociaal
transitieplan gereed te hebben vóór de
gemeenteraadsverkiezingen in maart. •

ZORG DICHTBIJ DE MENS!
De SP ondersteunt het actiecomité
‘Zorg Dichtbij de Mens’ dat actievoert
voor het behoud van belangrijke
zorgvoorzieningen in Woerden. In
zomer van 2017 gingen we daarom
de straat op handtekeningen op te
halen tegen de verplaatsing van de
Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp
van Woerden naar Utrecht Leidsche
Rijn. Meer dan 18.500 inwoners
ondertekenden deze petitie!
De verhuizing van de Huisartsenpost en
Spoedeisende Hulp betekent in de praktijk
dat de risico’s voor patiënten toenemeen
wegens groeiende afstanden en de alsmaar
toenemende verkeersdruk rondom Utrecht
en Woerden. Dat strookt niet met wat verantwoorde goede zorgverlening betekent.
Tijdens de koeienmarkt deelden we daarom
raamposters en stickers uit met de tekst
‘Huisarts, waar bent u na 17.00 en in het
weekend?’. En we liepen met een spandoek
door de menigte tot op het kerkplein. Het
actiecomité verstuurde brieven aan alle
huisartsen in Woerden en aan de het college
van zorgverzekeraars.
Het actiecomité wil graag dat de fusie
van Hofpoort met Antonius wordt teruggedraaid. Het is echter de vraag of dat een

haalbare kaart is. De SP in Woerden pleit
in ieder geval voor een streekziekenhuis
binnen de gemeente met ten minste een
Huisartsenpost, een Spoedeisende Hulp en
een geboortecentrum. Wij denken dat dit
haalbaar is. De operatiekamers binnen het
Hofpoort zijn nog in bedrijf en het beddenhuis is nog intact. De artsen- en verpleegkundigenteams van Antonius kunnen de
noodzakelijke medische verrichtingen en
operaties ook in Woerden uitvoeren. Dat is
een stuk patiëntvriendelijker dan de patiënt
en diens bezoek naar de uithoek in Utrecht
Leidsche Rijn te laten reizen. •

VOORUITGANG VOOR ELKAAR
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

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.
naam
adres en huisnr.
postcode en woonplaats
email
telefoonnummer

Ik wil lid worden van de SP

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

jaarkrant
Jaarkrant
Stadskanaal
Woerden 2017

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

