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Woensdag en donderdag waren we 

bij de Sociale Werkplaats van Orionis 

om handtekeningen op te halen tegen 

de voorgenomen bezuinigingen. Bin-

nen mum van tijd haalden we meer 

dan 200 kaarten gericht aan het kabi-

net Rutte 2 op met steunbetuigingen. 

Veel medewerkers gaven aan het on-

begrijpelijk te vinden dat er zo zwaar 

bezuinigd gaat worden door een kabi-

net waar de PvdA deel van uitmaakt. 

Diezelfde PvdA die bij monde van 

huidig fractievoorzitter Samsom nog 

luid liep te roepen dat die bezuinigin-

gen van de baan moesten.

Daarom gaan we met dit protest deze 

regeringspartij en mede-onderte-

kenaar van het manifest “Armoede 

werkt niet” fl ink ter verantwoording 

roepen. Voor de verkiezingen een 

stoere belofte doen en dan na de 

verkiezingen niet thuis geven, dat kan 

natuurlijk niet. Zeker niet met alle an-

dere rechtse maatregelen die worden 

genomen. 

Compromissen sluiten prima maar het 

sociaal stelsel regelrecht in de uitver-

koop doen is niet te verteren. 

Medewerkers zien de bui al hangen: 

“Als je gedetacheerd wordt zal de kans 

groot zijn dat het niet om vast werk 

gaat, simpel weg omdat er geen vol-

doende begeleiding kan plaats vinden 

in het vrije bedrijfsleven en mensen 

verpieteren. In de praktijk is dit al veel 

te vaak voorgekomen maar dan kon-

den mensen nog terug naar Orionis. 

Nu is het hup naar de WW en bijstand.” 

Door de stop op nieuwe instromers in 

de Sociale Werkplaats zal er straks 

geen plek meer voor werknemers zijn 

die niet mee kunnen komen. Indirect 

betekent die stop ook een sterfhuis-

constructie, zonder voldoende perso-

neel geen nieuwe opdrachten en een 

dreigend faillissement. En waar moeten 

alle mensen naar toe die vanwege 

hun handicap niet aan het werk ko-

men, hoezeer ze hun best ook doen? 

Moeten die maar achter de geraniums 

verdwijnen of bieden we hen een 

menswaardig bestaan?

VEEL STEUN VOOR ACTIE 

‘GROETEN UIT DE WERKPLAATS’

De SP is verbaasd over het voorstel 

van de gemeente Middelburg om voor 

de viering van Koninginnedag op 30 

april maar liefst 25.000 euro extra uit 

te trekken.

Onlangs hebben we, via een burger-

initiatief, aandacht gevraagd voor de 

enorme stijging van het aantal kinde-

ren dat moet opgroeien in armoede. 

De gemeenteraad besloot echter 

om geen extra geld vrij te maken om 

deze armoede aan te pakken. Reden 

hiervoor was dat de gemeente Mid-

delburg opnieuw vele miljoenen moet 

bezuinigen waarbij de raad ook het 

minimabeleid wil betrekken. 

Ondertussen blijkt er wel voldoende 

geld beschikbaar te zijn voor het orga-

niseren van een feestje.

De afgelopen jaren heeft de gemeente 

Middelburg zakken met geld over de 

balk gesmeten voor het bezoek van de 

Koningin in 2010, de Giro d’Italia, het 

lustrum van de Vereniging van Neder-

landse gemeenten (VNG) en ga zo 

maar door. Maar als het gaat om de

bestrijding van armoede in de eigen 

gemeente is er opeens geen geld. Wat 

ons betreft is dat alsof je een huis wilt 

verbouwen en begint met het versieren 

van de gevel, terwijl de muren aan het 

instorten zijn.

 

25.000 EURO EXTRA VOOR KONINGINNEDAG MAAR 

GEEN GELD VOOR ARMOEDEBESTRIJDING
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Suggesties, opmerkingen of vragen over de Middelburgse Tribune? 

Stuur een mailtje naar middelburg@sp.nl. Bellen kan natuurlijk ook: 0118-217720. 

Ook als u meer wilt weten of zelf wilt helpen bij het werk van de SP in Middelburg kunt 

u contact met ons opnemen. Kijk ook eens op de website: www.middelburg.sp.nl 

SP SUCCES IN DE EDELSTENENBUURT: WOONGOED 

Op de inhoud van deze nieuwsbrief is de Creative Commons licentie CC-BY-NC-ND van toepassing.

Cartoon: Crisis game

Op zaterdag 6 april organiseert de 

vakbond een landelijke actie tegen de 

afbraak van de zorg. Deze actie wordt 

uiteraard gesteund door de SP. De SP 

vindt het een kwestie van beschaving 

dat we goed zorgen voor mensen die 

ziek zijn of verzorging nodig hebben. 

Door fors te bezuinigen, de markt-

werking in de zorg te bevorderen, de 

werkgelegenheid in de zorg te onder-

mijnen en door de mensen die in de 

zorg werken op de nullijn te zetten on-

dermijnt dit kabinet het hele zorgstel-

sel. Het is een schokkende constate-

ring dat met name mensen die zorg 

nodig hebben straks de rekening van 

de crisis dubbel gaan betalen. 

Met name de thuiszorg wordt hele-

maal kaalgeplukt, zowel personeel 

als cliënten worden hiervan de dupe. 

Maar ook ouderen en mensen met een 

verstandelijke of lichamelijke beperking 

gaan straks minder zorg krijgen als ze 

in zorgzwaartepakket 1 tot en met 4 

zitten. 

Een landelijke actiedag heeft alleen 

zin als overal in het land voldoende 

mensen bereid zijn op te komen voor 

fatsoenlijke zorg. Samen staan we 

sterk. Daarom zijn we ook lokaal met 

verschillende doelgroepen in geprek 

over de dreigende bezuinigingsmaat-

regelen. We hebben inmiddels goede 

contacten met de vakbond en verschil-

lende andere organisaties. 

We hebben ook uw hulp nodig. 

Gaat u ook mee op 6 april? Laat het 

ons weten via middelburg@sp.nl dan 

kunnen we gezamenlijk reizen. Via de 

website www.strijdvoorthuiszorg.nl kunt 

u zich bij de AbvaKabo aanmelden als 

deelnemer. 

De SP heeft alle dreigende bezuinigin-

gen op een rij gezet in een Zorgkrant. 

Wilt u in uw wijk de Zorgkrant versprei-

den? Laat het ons dan weten via mid-

delburg@sp.nl.

 

6 APRIL ACTIE TEGEN BEZUINIGINGEN OP ZORG


