
Huurders zijn al jaren bezig om hun klach-
ten te bespreken met woningcorporatie 
Vivare, maar dit heeft tot nu geen resultaat 
gehad. Zij voelden zich niet serieus geno-
men en hadden het gevoel van het kastje 
naar de muur gestuurd te worden. Al deze 

problemen heeft de SP in kaart gebracht 
en onder de aandacht van de woning-
corporatie gebracht. Dit, samen met wat 
media-aandacht, bracht Vivare ertoe om in 
gesprek met de SP en de huurders te gaan. 
Dit gesprek is zeer constructief verlopen. 

De woningvereniging heeft toegezegd de 
vochtproblemen en de communicatiepro-
blemen te gaan oplossen.
Tijdens dit gesprek is ook afgesproken dat 
Vivare de huurders gaat informeren over 
het oplossen van de vochtproblemen en op 
welke wijze zij in contact kunnen komen 
met hun buurtbeheerder. Inmiddels is dit 
gebeurd en is er sinds begin oktober een 
start gemaakt met groot onderhoud en 
onderzoek naar het binnenklimaat van de 
huurhuizen. Tevens is het nu bij de huur-
ders bekend wie hun buurtbeheerder is. 
Een groot succes voor de huurders! Het laat 
maar weer eens zien dat je met gezamen-
lijke actie échte verbeteringen voor elkaar 
kunt krijgen! •ja
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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

ACTIEVOEREN LOONT!
SP EN HUURDERS SUCCESVOL IN STRIJD VOOR VERBETERINGEN
Vochtige huizen, schimmel op muren 
en kozijnen, kromgetrokken laminaat, 
lekkende dakgoten en slechte com-
municatie vanuit woningcorporatie 
Vivare… Afgelopen zomer heeft de 
SP naar aanleiding van deze klachten 
buurtonderzoek gedaan in de Potter-
straat en omgeving in Duiven -west. 
Na actievoeren van de SP heeft Vivare 
verbeteringen beloofd.

SP-ers Gerard Wassing en Kees van den Brink, samen met huurders Hannie Berendsen en Nataschja van Beekum, op gesprek bij Vivare.



OP NAAR EEN NATIONAAL ZORGFONDS 
ZONDER EIGEN RISICO
Ook in Duiven vraagt de SP aandacht voor een Nationaal ZorgFonds. Want dat 
het zorgstelsel veranderen moet, dat is duidelijk. Steeds meer mensen kunnen 
de premie en het eigen risico niet meer opbrengen en gaan daardoor zorg mijden. 
Iedereen moet kunnen rekenen op de zorg die hij of zij nodig heeft. Daarom willen 
wij een betaalbare basiszorgverzekering waarin de fysiotherapeut, tandarts en ook 
de geestelijke gezondheidszorg is opgenomen.

Als het aan de SP ligt, gaat het Nederlandse 
zorgstelsel flink op de schop. In 2016 is de 
SP een campagne gestart om die verandering 
in de zorg te bewerkstelligen: een campagne 
voor een Nationaal ZorgFonds zonder 
eigen risico. Op die manier hebben we 
de zorgverzekeraars niet meer nodig. De 
tandarts, fysiotherapie en de geestelijke 
gezondheidszorg komen voor iedereen 
in het basispakket. Niet concurrentie en 
winstbejag maar de gezondheid van mensen 
en de aandacht voor patiënten horen 
centraal te staan. Wij willen geen tweedeling 
maar juist gelijke toegang voor iedereen tot 
de zorg. Ziek zijn is geen keuze en daarom 
willen wij het eigen risico – de ‘boete op 
ziek zijn’ –afschaffen. De premies willen 
we inkomensafhankelijk maken, zodat de 
zorgtoeslag overbodig wordt en mensen 
toch de zorgpremie kunnen betalen. 

In de aanloop naar de afgelopen Tweede 
Kamerverkiezingen kreeg ons plan steeds 
meer sympathie, van de burgers maar ook 
van andere politieke partijen en werden 
er vele beloften gedaan. Twee partijen, 
het CDA en Christen Unie, die ook beloofd 
hadden het eigen risico af te schaffen, 
maken daar in het nieuwe kabinet helaas 
niets van waar. Toch kunnen we zeggen 
dat we een eerste succesje hebben bereikt, 
namelijk dat het eigen risico komend jaar 
niet verhoogd gaat worden.
We gaan door om ons mooie plan 
te realiseren. Een groot deel van de 
Nederlanders steunt dit initiatief. Er 
zijn al meer dan een kwart miljoen 
steunbetuigingen opgehaald. Ook u 
kunt ons daarbij helpen! Ga naar www.
nationaalzorgfonds.nl en geef ook uw steun 
aan dit voorstel. •

INTERVIEW MET CARLO VERAART, SP-GEMEENTERAADSLID

‘IK MIS DE MENSELIJKE MAAT IN ONZE GEMEENTE!’
Wie is Carlo Veraart? 
‘Ik ben 51 jaar, getrouwd met Angela en 
trotse vader van dochter Celine en zoon 
Yannick. Mijn beroep is databeheerder bij 
een groot bedrijf in Doesburg. Ik woon sinds 
1991 in Duiven, een gemeente waar ik gewel-
dig trots op ben.’

Je bent al sinds 2010 actief voor de SP-
fractie in de gemeenteraad. Hoe is dat 
bevallen? 
‘In 2010 kwam de SP voor het eerst in de 
Duivense gemeenteraad, met één zetel. Met 
fractievoorzitter Pim Neuteboom en mij als 

fractieassistent hebben we onze eerste erva-
ringen opgedaan binnen de gemeenteraad. 
Hoewel we een kleine fractie waren hebben 
we toch wel wat succesjes kunnen behalen. 
Zo kan Duiven zich, dankzij onze inzet, een 
kernafvalvrije gemeente noemen en hebben 
we intussen meer voorzieningen op ons NS-
station gekregen. Sinds de verkiezingen van 
2014 zit ik, samen met Pim en Wilma, in de 
gemeenteraad en zijn we met drie zetels de 
grootste oppositiepartij. Het is ontzettend 
leuk om raadslid te zijn en om wat te kun-
nen betekenen voor de Duivense gemeente 
en haar bewoners.’

Waar maakt jij je hard voor? 
‘Ik vind het belangrijk dat iedereen goed kan 
wonen, werken en leven in Duiven, Groes-
sen en Loo. Maar helaas laat onze gemeente 
zich niet altijd van de meest sociale kant 
zien. De gemeente is vaak te bestraffend van 
toon wanneer de burgers, die een beroep 
doen op de gemeente, eigen initiatieven 
tonen of zich vergissen in het oerwoud van 
regels. Dan ontbreekt de menselijke maat 
en zou je een flexibelere instelling wensen. 
Dit zie je met name bij de mensen die een 
beroep doen op de WMO en bij uitkerings-
gerechtigden. Wij als SP willen daar echt 
verandering in brengen. Ook vinden we het 
heel belangri jk dat in onze gemeente en 
met name in Groessen en Loo meer betaal-
bare huur- en koopwoningen komen, zodat 
jongeren ook in hun eigen omgeving kunnen 
blijven wonen.’

Hoe wil je dat bereiken? 
‘Door hier constant aandacht voor te vragen 

in de gemeenteraad en daarin ook zoveel 
mogelijk samen te werken met partijen die 
dat ook belangrijk vinden. Maar we zijn niet 
alleen actief in de raad. ‘Geen fractie zonder 
actie’, zeggen wij altijd in de SP. De SP is een 
partij die door onderzoek in de buurten en 
actievoeren samen met de bewoners daad-
werkelijke verbeteringen voor elkaar pro-
beert te krijgen. De SP-gemeenteraadsleden 
doen hier ook altijd aan mee. Zo weten we 
precies wat er leeft in de samenleving.’

Wat kan er nog beter in Duiven? 
‘Het beleid in Duiven vind ik te veel gericht 
op de financiën. Het moet niet alleen gaan 
over centen maar juist ook over hoe we de 

gemeente solidair en socialer krijgen. Er is 
veel onrust geweest door de vele bezuini-
gingen in de WMO. Er zijn veel eenzame 
en kwetsbare ouderen. Er groeien in onze 
gemeente meer dan 700 kinderen op in 
armoede! Dit moet allemaal veel beter, vindt 
de SP. Buurthuizen en verenigingen zijn erg 
belangrijk om de samenhang in de buurten 
te verbeteren. Zij hebben vaak ook een sig-
nalerende functie en kunnen door intensief 
contact met de gemeente problemen in de 
buurt of bewoners aanpakken. Ik vind dan 
ook dat de gemeente haar best moet doen 
om ruimte en middelen beschikbaar te stel-
len. Ik ben dan ook erg blij met de terugkeer 
van de buurtwinkel op het Eilandplein.’’ •

Privatisering van gemeentelijke gebouwen 
– een mooi woord voor verkopen – was 
een andere oplossing die de gemeente had 
bedacht voor het overschot aan gebouwen 

in gemeentelijke handen. In die geest mocht 
Stichting Dorpshuis Groessen een aantal 
jaren terug voor het symbolische bedrag van 
één euro het dorpshuis in Groessen over-
nemen. Ook de Kunst Kring Duiven (KKD), 
schietvereniging de Roos, Gilde St Remigius 
en de Liemers Harmonie mochten hun 
gebouwen – in plaats van zeer hoge huur-
prijzen te betalen – kopen. Maar zij moesten 
daar wel een heel hoog bedrag voor betalen! 
Dit wekt de indruk dat er door de gemeente 
met twee maten gemeten wordt.
Onlangs kreeg de SP een noodkreet van een 
van de leden van de Kunst Kring Duiven. Zij 

was erg bezorgd over het voortbestaan van 
de KKD, een vereniging die al meer dan vijf-
entwintig jaar cursussen op het gebied van 
o.a. schilderen, beeldhouwen, boetseren, 
bloemschikken en edelsmeden verzorgd. 
‘In deze hectische tijd is het belangrijk voor 
mensen om een hobby te hebben en creatief 
te kunnen zijn’, aldus het KKD-lid: ‘Maar 
dit wordt nu steeds moeilijker. Al die tijd 
hebben we ons goed kunnen redden, maar 
nu wordt ons voortbestaan bedreigd door de 
hoge huur of de hoge prijs van ons KKD-
gebouw.’ Na een tumultueuze periode heeft 
de KKD gelukkig het benodigde bedrag bij 

elkaar kunnen sprokkelen en kan zij het ge-
bouw van de gemeente nu kopen. Maar het 
kan niet de bedoeling zijn dat de gemeente 
verenigingen een poot uitdraait! De SP is van 
mening dat sport en verenigingsleven zoveel 
mogelijk ondersteund moet worden door 
de gemeente en voor iedereen – jong en 
oud, arm en rijk – bereikbaar moet blijven. 
Een laagdrempelig en toegankelijk sport- en 
verenigingsaanbod levert een belangrijke 
bijdrage aan de kwaliteit van de samenle-
ving, waarin onderlinge verbondenheid en 
het voorkomen van sociale uitsluiting van 
groot belang zijn. •

De sport en het verenigingsleven in 
Duiven hebben het de afgelopen jaren 
zwaar gehad. Een aantal kleinere 
verenigingen dreigde zelfs kopje onder 
te gaan. Zij werden geconfronteerd met 
fikse huurverhogingen of moesten weg 
uit bestaande locaties. De gemeente 
wilde namelijk marktconforme huren 
en een effectievere inzet van gebouwen. 

GEMEENTE: ONDERSTEUN DE SPORT EN HET VERENIGINGSLEVEN!

SP Duiven staat voor u klaar.


