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De Middelburgse SP-afdeling heeft 

samen met de bewoners van de 

Edelstenenbuurt gestreden voor 

het aanpakken van het achterstallig 

onderhoud en vochtproblemen in de 

woningen. Woongoed beloofde aan 

de slag te gaan en heeft de afgelo-

pen periode 4 woningen aangepast 

als proef.

Maandagmiddag 22 april waren twee 

van de proefwoningen in de Edelste-

nenbuurt opengesteld voor bewo-

ners.

Zo konden zij een kijkje nemen en de 

ervaringen horen van de buurtbewo-

ners die, dankzij de aanpassingen, 

een betere ventilatie en isolatie heb-

ben waardoor lekkages, schimmel en 

condens verholpen zijn. Daarnaast is 

ook de asbesthoudende dakbedek-

king vervangen.

Het bestuur ging natuurlijk ook een 

kijkje nemen. Voorzitter Petroesjka 

Sterk: “We horen goede berichten, de 

communicatie is fl ink verbeterd en de

bewoners voelen zich serieus geno-

men. De ervaringen van de bewoners 

in de proefwoningen zijn positief.”

“Van de buurtbewoners die vandaag 

zijn komen kijken horen we positieve 

reacties en ik zie dat Woongoed ook 

heel serieus naar kritiek luistert. Dat is 

goed, want uiteindelijk moeten zij in de 

woning leven. Het wordt een hele klus

om de wijk aan te pakken, maar als dat 

de gezondheid van de bewoners ten 

goede komt, is de tijdelijke overlast het 

voor de toekomst zeker waard.”

Het pakket met maatregelen gaat 

Woongoed nu ontwikkelen voor de 

complete Edelstenenbuurt en op 21 

mei zullen de werkzaamheden starten.

 

EERSTE WONINGEN EDELSTENENBUURT AANGEPAKT

Op zaterdag 6 april, was de Middel-

burgse SP samen met de vakbonden 

en Zeeuwse thuiszorgmedewerkers 

in Den Haag op een grote protest-

manifestatie voor behoud van de 

thuiszorg.

In een lange stoet trokken zij van het 

Malieveld naar het Lange Voorhout 

om tegenover het torentje van Rutte 

ruim 137.000 handtekeningen aan te 

bieden aan staatssecretaris Van Rijn. 

In totaal waren 6000 demonstranten 

naar Den Haag gekomen, waarmee 

dit de grootste thuiszorgdemonstratie 

ooit in Nederland was.

Jeroen van Dijen: “Niet iedereen 

staat er bij stil maar er staan 100.000 

banen in de thuiszorg op het spel, 

er wordt 75 procent van het budget 

voor thuiszorg weg bezuinigd en 

daar bovenop wordt de toegang tot 

zorginstellingen en verpleeghuizen 

strenger.

Terwijl deze miljardenbezuiniging 

uiteindelijk alleen maar werkelozen en 

verslechtering van de zorg voor onze 

ouderen oplevert. Deze afbraak is een 

aanval op de solidariteit tussen men-

sen”.

De demonstratie heeft inmiddels al ef-

fect gehad: Niet 75%, maar 40% wordt 

nu weggesneden. Maar er is nog altijd 

sprake van afbraak van de thuiszorg: 

50.000 thuiszorgmedewerkers verlie-

zen hun baan. En een veelvoud aan

cliënten verliest zorg. Maar ook in de 

verzorgingshuizen, de gehandicapten-

zorg, en geestelijke gezondheidszorg 

raken tienduizenden medewerkers hun 

baan kwijt en nog veel meer cliënten 

hun zorg. Demonstreren blijft dan ook 

nodig.

De Middelburgse SP roept daarom 

iedereen op om in actie te komen voor 

goede thuiszorg, een volgende mani-

festatie is al aangekondigd, op 8 juni 

2013.

SP MIDDELBURG AANWEZIG OP THUISZORGMANIFESTATIE DEN HAAG
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Maandag 22 april organiseerde de 

Vlissingse SP-afdeling een debat-

avond over Orionis in het Arsenaal-

theater. Omdat Orionis een gemeen-

schappelijke regeling is van de 3 

Walcherse gemeenten, waren ook 

leden en het bestuur van de Mid-

delburgse SP aanwezig. Doel van de 

avond was om inzicht te krijgen in de 

situatie op de werkvloer.

Al een jaar lang horen we van werk-

nemers en cliënten dat de fusie tus-

sen de Sociale Werkvoorziening, de 

Kredietbank en de Sociale Dienst van 

Walcheren leidt tot een verkilde sfeer.

Cliënten van de Sociale Werkvoor-

ziening zien steeds meer mensen die 

niet thuishoren op de beschermde 

werkplekken waarvoor de werkplaats 

bedoeld is. Dit kwam voor de aanwe-

zige SP-leden niet als een verrassing, 

al in 2009 waarschuwden zij hiervoor 

en was toen één van de redenen om 

tegen de fusie te stemmen.

Ook de cliënten van de Kredietbank 

en de Sociale Dienst hadden grove 

kritiek op het functioneren van Orio-

nis; klantmanagers die nooit bereik-

baar zijn of zelfs niet weten aan wie 

de klant is toegewezen, intimidatie 

en dreigen met het afpakken van de 

uitkering.

Ook werd er kritiek geuit op de ver-

plichte tewerkstelling; werknemers die 

ontslagen zijn en via Orionis, met be-

houd van uitkering, weer bij dezelfde 

werkgever terugkeren. Daarnaast was 

er ook veel onduidelijkheid wanneer 

iemand werkte als tegenprestatie 

voor de uitkering of in het kader van 

reïntegratie.

SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut 

luisterde in verbijstering naar de moedi-

ge mensen die nu durfden te spreken. 

“Ik heb veel mensen gesproken die 

boos waren over de gang van zaken bij 

de Sociale Dienst of de Sociale Werk-

voorziening, maar wat ik hier hoor slaat 

alles.”

“Als er bij Orionis niet snel verbete-

ringen optreden dan gaan we hier in 

de Tweede Kamer de minister over 

aanspreken! Deze fusie tussen drie 

instanties is uniek maar in plaats van 

zorgvuldig te handelen, hebben ze er 

een warboel van gemaakt.”

De week voorafgaand aan het debat 

had personeel zich kritisch uitgelaten 

over de gang van zaken rond de

reorganisatie. Ook hier blijkt sprake 

van ondoorzichtig beleid en intimidatie 

door de directie. Veel personeelsleden 

kregen in een brief te lezen dat zij “niet 

geschikt werden geacht voor welke 

functie dan ook in de nieuwe organisa-

tie.”

Zij kunnen wel in beroep gaan maar 

zonder een uitleg van het dagelijks be-

stuur, bestaande uit de wethouders van 

de Walcherse gemeenten, is dat een 

onmogelijke opgave. Weerwoord van 

de wethouders was dat een reorgani-

satie altijd gepaard gaat met onvrede. 

Ons antwoord op deze gang van zaken 

is korter: Schandalig dat dit gebeurt! 

Hopelijk zijn de andere politieke par-

tijen nu ook wakker geschud.

FORSE KRITIEK OP ORIONIS TIJDENS DEBATAVOND


