MIDDELBURGSE TRIBUNE
NIEUWSBRIEF VAN DE SOCIALISTISCHE PARTIJ AFDELING MIDDELBURG, APRIl 2020

Onlangs zag ik in een talkshow op de televisie Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW (de
grootste werkgeversorganisatie in Nederland), zeggen dat we niet zouden moeten willen dat
de regering de werkgevers gaat vertellen wat ze de volgende dag wel of niet moeten doen. Hij
vindt dat we het beleid over moeten laten aan de markt, dus aan de ondernemers die hij vertegenwoordigt. We hebben in de afgelopen decennia allemaal kunnen zien waartoe dit vrije marktdenken
heeft geleid. Als voorzitter van de SP Middelburg realiseerde ik me dat het roer radicaal om moet, zodat
we een eerlijkere en rechtvaardiger samenleving krijgen. Maar hoe verwoord je op een goede manier je
gedachten hierover? Dat is nog niet zo gemakkelijk. In het ook in deze Middelburgse Tribune afgedrukte
opiniestuk dat geschreven is door Jimmy Dijk, fractievoorzitter van de SP in Groningen had het niet beter
verwoord kunnen worden.
Geert van der Laan – Voorzitter SP afdeling Middelburg.

OPINIE: SOLIDARITEIT VOOR NU EN DE TOEKOMST

Nieuwsblad van het Noorden, 24 maart, Jimmy Dijk

De coronacrisis laat zien hoe kwetsbaar ons
huidige economische systeem is, laten we de
fundamenten ter discussie stellen en aanpassen.
We zitten middenin een enorme gezondheidscrisis, waarin we hard met onze neus op de feiten
worden gedrukt. Alleen samen, in onderlinge
solidariteit, komen we hier doorheen. Dat betekent dat we met liefde om moeten kijken naar
elkaar. Maar dat betekent ook dat we collectief de
gezondheid én het inkomen van mensen zoveel
mogelijk moeten beschermen nu de Nederlandse
samenleving grotendeels tot stilstand komt. Wat
we nu doen, bepaalt voor veel mensen leven en
dood. Maar het bepaalt ook in welke samenleving
we na deze nachtmerrie wakker worden.

Deze coronacrisis laat zien hoe kwetsbaar ons
huidige economische systeem is, welke belangen
voorop staan en wie als eerste de dupe zijn. Het is
belangrijk dat we de fundamenten van ons economisch systeem ter discussie stellen en aanpassen. Daarbij moeten we leren van eerdere crises,
bijvoorbeeld de kredietcrisis uit 2008.
Uitholling van de samenleving
De nasleep van de crisis in 2008 was dat hardwerkende mensen in het land de rekening kregen
gepresenteerd. Leraren, agenten, zorgmedewerkers, vakkenvullers, buschauffeurs, werkers in
distributiecentra en schoonmakers. Zij mochten
betalen om de banken te redden. Tegelijkertijd
werd, om de begrotingstekorten te dichten,
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OPINIE VERVOLG
enorm bezuinigd op onze voorzieningen, ons
werk en onze sociale zekerheid. Een uitholling van onze samenleving was het gevolg. De
inkomensongelijkheid groeide en het aantal
onzekere banen nam toe. Onderlinge competitie, winstmaximalisatie en eigen verantwoordelijkheid bleven ondertussen de economische bouwstenen waarop onze samenleving
zich overeind moest houden.
Als gevolg hiervan groeide de onzekerheid
van mensen op de werkvloer. Om de winsten van grote bazen en bedrijven te maximaliseren, werd de zekerheid van werkers
afgebroken. Werkers werden in onzekere
flex-constructies gedwongen met bestaansonzekerheid tot gevolg.
Extra zuur
We zien nu de pijnlijke gevolgen. Werkenden
met nul-urencontracten, of zij die er makkelijk
uit worden gegooid als ze te lang afwezig zijn,
gaan tegen het advies van het RIVM in, toch
naar hun werk. Het alternatief is verlies van
werk of inkomen. Flexwerk betekent in deze
crisistijd naast onzekerheid voor de werkers
ook een extra risico voor onze volksgezondheid. Extra zuur is het dat zij die de bezuinigingen van de vorige crisis hard voelden, nu
de mensen met cruciale beroepen zijn. Zij
eisen al jaren meer waardering voor het werk

Een aantal van onze wat oudere
leden zijn in de afgelopen weken gebeld door enkele mensen van onze
SP afdeling Middelburg om te vragen hoe
het met ze gaat in deze moeilijke tijd. Het is
belangrijk te weten dat u er niet alleen voor
staat. Is er iets in uw omstandigheden veranderd, of bent u nog niet gebeld? Vraag
hulp als u die nodig heeft!
Mail naar middelburg@sp.nl .
Geen computer? Bellen mag ook: naar
Geert van der Laan 06 16 998 616.

dat ze doen. Ze kregen telkens nee te horen.
En precies van hen wordt nu een groot offer
gevraagd. Terwijl diegenen die profiteerden
van de crisis, de CEO’s met hun bonussen, de
bankdirecteuren, beleggers en aandeelhouders, nu onderaan bungelen in de lijstjes van
cruciale beroepen. Laten we daaruit lessen
trekken.
Echte verandering
Natuurlijk moeten we onze samenleving en
economie nu eerst per direct stutten. Maar
dat moet meteen een begin zijn van het
aanpassen van de fundamenten van onze
samenleving en economie. Een aanzet tot
echte verandering. Een verschuiving van een
economisch systeem dat winst boven mensen
en volksgezondheid stelt naar een samenleving waar solidariteit voorop staat, werkers
beslissen over hun eigen werk en de waardering, het inkomen en de zekerheid krijgen
die zij verdienen. Een herwaardering van het
collectief. Zodat de mensen die nu ons land
draaiende houden niet enkel op een applaus
kunnen rekenen, maar straks een economisch
systeem ervaren dat voor hún werkt. Daar
kunnen en moeten we nu mee beginnen.
Jimmy Dijk is fractievoorzitter van de SP
in de gemeenteraad van Groningen

Onze leden gaan i.v.m. de Corona crisis deze Middelburgse
MT niet in de brievenbus, maar
per mail ontvangen. Ik roep
al onze leden op deze MT aan
zoveel mogelijk mensen door
te sturen of hem op een andere
manier met uw buren, kennissen en familie te delen.
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AANDACHT VOOR DE CORONACRISIS
MAAR OOK VOOR DE TOENEMENDE RECREATIEDRUK
In deze Coronatijd wordt alles volledig in beslag
genomen door de gevolgen van dit vreselijke virus
en de daar tegen genomen maatregelen. Daarbij
brengen we alle hulde aan de zorgmedewerkers die
zich in de waagschaal stellen om de vele patiënten
te helpen.
Onze aandacht als SP gaat vooral uit naar de
mensen die het toch al niet makkelijk hebben om in
onze maatschappij overeind te blijven en door deze
crisis extra worden getroffen.
Maar andere belangrijke zaken lopen ook door.
De SP Middelburg maakt zich grote zorgen over
de enorme recreatiedruk op Zeeland waardoor
bewoners zich steeds meer in hun woonomgeving

aangetast voelen. Naast de vele campings en (te
veel) recreatieparken worden steeds meer huizen
als tweede woning gekocht of via airbnb verhuurd.
Op 3 maart was er in het provinciehuis een bijeenkomst over de gebiedsvisie Veerse meer. Middelburg gaat er vanuit dat de grootse plannen voor het
Waterpark, met 950 woningen, doorgaan waarbij er
voor de daarmee gepaard gaande verkeersproblemen nog geen oplossing is.
De SP blijft dit kritisch volgen en blijft vechten voor
een Zeeland en een gemeente Middelburg met oog
voor de natuur en kwaliteit van de leefomgeving
voor de bewoners.
Maar allereerst moeten we Corona eronder krijgen!
Huib Ghijsen

DE GEMEENTERAAD IN CORONATIJD
Er zijn natuurlijk geen gewone vergaderingen. Voor
de commissies Maatschappelijke zaken, ruimte en
algemeen bestuur konden de gemeenteraadsleden
schriftelijke vragen aan het college indienen vóór
1 april die dan de komende week worden beantwoord. 9 April zal worden beslist of en zo ja, hoe de
gemeenteraadsvergadering van 16 april doorgaat.
Vermoedelijk wordt het een videovergadering. In
ieder geval is het geregeld dat de gemeenteraad
besluiten kan nemen zonder dat er een vergadering
in de raadszaal plaatsvindt.

2005 met geld van de gemeente, provincie en rijk
ingesteld om bewoners die van verzorging binnen
de zorginstelling naar een zelfstandige woning gingen, te helpen in de huurkosten van die woning. In
de loop der jaren is de behoefte aan deze extra ondersteuning teruggelopen en wil het college het batig saldo van ongeveer € 660.000 voor het grootste
gedeelte overhevelen naar de algemene reserves
van de gemeente. De SP vindt dat dit geld bestemd
moet blijven voor sociale doeleinden, waaraan door
de coronacrisis nog extra veel behoefte zal zijn.

Een onderwerp dat de SP aan het hart gaat is de
afbouw van het participatiefonds. Dit fonds is al in

Hopelijk kunnen andere partijen daarin meegaan.
Huib Ghijsen

Het afgelopen jaar heeft de SP Middelburg getracht om mensen actief te ondersteunen in hun acties
voor een rechtvaardiger en beter Zeeland. Denk aan onze aanwezigheid in Arnemuiden voor het behoud
van het Julianabad, de acties in Nieuw en Sint Joosland tegen de industrie op de Trekdijk, de acties
tegen schimmelwoningen in Middelburg enzovoort. Dat we op dit moment de wijken niet in kunnen betekent niet dat we minder solidair met u zijn.
Zijn er zaken waarvan u vindt dat ze onder onze aandacht gebracht moeten worden laat het ons
dan weten! Samen staan we sterker.
Mail naar middelburg@sp.nl

Suggesties, opmerkingen of vragen over de Middelburgse Tribune ? Stuur een mailtje naar middelburg@sp.nl. Bellen
kan natuurlijk ook: 0118-629828. 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
of op Facebook: facebook.com/SPMiddelburg of Twitter: twitter.comSP_Middelburg.

