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Al weer bijna twee jaar
timmert de coalitie van SP

en VDG aan de weg in Oss.
Radicaal is gebroken met
het beleid van het vorige
college dat gedomineerd
werd door CDA en VVD.

Na de herindeling met
Ravenstein is het nieuwe
college stevig aan de slag
gegaan op basis van een

ambitieus programma,
waarin de mensen centraal

staan. Tijd voor een
tussenbalans.

Er wordt weer aangepakt!
Tegen de stroom in

voorzieningen op peil houden

Kenmerk van een college met de SP
is solidariteit. Solidariteit bijvoorbeeld
met de mensen die buiten het arbeids-
proces vallen, zoals minima, gehandi-
capten en ouderen. Schandelijk, dat de
regering ook deze mensen
dwingt in te leveren. Tegen
deze stroom in houdt Oss de
voorzieningen in stand. De
afbraak van de gehandicap-
tenvoorzieningen onder het
vorige college is gestopt. Met steun van
de gehandicaptenorganisaties en oude-
renbonden werkt wethouder Henk van
Gerven aan herstel. We zijn er nog niet,
maar de weg omhoog is ingeslagen. De
gemeentelijke uitkeringen voor de mini-
ma zijn met 20 procent verhoogd. Er is
een nieuwe regeling voor ouderen, chro-
nisch zieken en gehandicapten. Het
schoolkostenfonds is fors uitgebreid, en
het computerfonds is een groot succes.
Opmerkelijk is verder werkgelegen-
heidsproject ‘Werkende weg’, dat tien-
tallen Ossenaren in de bijstand tegen
een gewoon loon aan het werk helpt.

Duizend nieuwe huurwoningen

Belangrijk voor de SP is de woning-
bouw en in het bijzonder de sociale wo-
ningbouw. Een aantal jaren geleden leek
een eigen huis het hoogst bereikbare
ideaal voor de woningzoekenden. ‘Je
bent een dief van je eigen portemonnee

als je een woning huurt,’ was
een gevleugeld spreek-
woord. Hoe snel is de tijd
veranderd! In het bijzonder
ouderen en jongeren zitten in
de knel. Binnen een half jaar

lag er een actieplan van wethouder Jules
Iding, opgesteld samen met de woning-
corporaties. Ongeveer duizend nieuwe
huurwoningen in tien jaar is het ambiti-
euze doel. Daarvoor zijn inmiddels tien
plannen opgestart, waaraan met man en
macht wordt gewerkt. Voorbeelden
daarvan zijn plannen voor de Horzak, de
Vogelwijk en het Sibeliuspark. Ook in
de dorpen zijn er de nodige
plannen in voorbereiding.
Het vervelende is dat het door
allerlei procedures minimaal
drie jaar duurt voordat een
plan tot uitvoering kan ko-

men. Gelukkig wordt er nu volop
gebouwd in Piekenhoef, wat de nood
enigszins lenigt. Ondertussen gaat het
opknappen van de oudere wijken ge-
woon door. Krinkelhoek, Schadewijk en
Vlashoek komen er weer piekfijn bij te
liggen. Ook de herinrichting van het
centrum wordt gestaag voortgezet. Ter-
waenen wordt in uitvoering genomen
en uitvoering van Walstraat en Burgwal
staan op stapel.

Kleine kernen tellen mee!

De herindeling van Oss met Ravenstein
biedt de gemeente de kans om op vele
fronten een nieuwe koers uit te zetten.
Naast een industriestad is Oss door de
gigantische uitbreiding van het buiten-
gebied nu ook een groene gemeente ge-
worden met zestien plattelandskernen.
Het college is onmiddellijk aan de slag
gegaan om de kwaliteiten en kansen

voor het buitengebied in
beeld te brengen. Op stapel
staan plannen voor het op-
knappen van natuur en land-
schap, en voor het realiseren
van toeristische en recreatie-

De Osse SP-wethouders: v.l.n.r.: Henk van Gerven, Jules Iding en Chris Ermers
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ve voorzieningen. De honderd ‘Iding-
bankjes’ die door de dorps- en wijk-
raden in het buitengebied geplaatst wer-
den, zijn daar nog maar een voorproefje
van. Ook wordt er ruimte geboden voor
de verplaatsing van intensieve veehou-
derijbedrijven die de woningbouwont-
wikkeling in de kernen belemmeren of
de ontwikkeling van de natuur in de weg
staan. Er wordt gestart met dorpsplan-
nen om de leefbaarheid van de kernen
te waarborgen. Zo zal er perspectief
worden geboden op het behoud van
de voorzieningen, versterking van het
verenigingsleven en het bouwen van
extra woningen.

Een toekomst voor de jeugd

SP-wethouder voor onderwijs Chris Er-
mers heeft zijn handen vol om de jeugd,
tegen de bezuinigingsstroom van Den
Haag in, goede toekomstperspectieven
te blijven bieden. Dat begint al op de
peuterspeelzaal waar het hoofd moet
worden geboden aan het voorkomen
van taalachterstand. In het basisonder-
wijs zijn na jaren van goede bedoelin-
gen nu afspraken gemaakt over een
evenwichtige spreiding van allochtone
leerlingen over de scholen, om het ont-
staan van zwarte scholen te voorkomen.
Ook de scholenstrijd in Berghem is nog
niet gestreden. Ermers gaat voor keuze-
vrijheid van basisonderwijs in Pieken-

hoef. Dat betekent dat er naast katholiek
onderwijs ook gekozen moet kunnen
worden voor openbaar onderwijs. Oss
mag zich verheugen in kwalitatief goed
beroepsonderwijs. Het VMBO op het
Hooghuislyceum is in Nederland toon-
aangevend. Dit wordt door het gemeente-
bestuur ondersteund door een grondige
verbouwing van de VMBO-school in Ra-
venstein en de Praktijkschool
de Singel evenals nieuwbouw
van MAVO St. Jan. Samen
met het Hooghuislyceum en
het prachtig gehuisvest ROC
De Leygraaf worden de con-
tacten met instellingen en bedrijven ver-
sterkt. Daardoor krijgen leerlingen meer
kans op de arbeidsmarkt.

Oss blijft betaalbaar

Gemeenten maken financieel barre tij-
den door. Miljoenen is er bezuinigd op
het geld dat het Rijk jaarlijks aan Oss
uitkeert. Dat betekent kiezen tussen een
forse OZB verhoging, inleveren op
gemeenschapsvoorzieningen en vereni-
gingsleven, óf de tering naar de nering
zetten. Het SP/VDG-college heeft –

gesteund door de meerderheid van de
raad – voor het laatste gekozen. De
voorzieningen blijven overeind door
een zuinig beleid te voeren. De verho-
ging van de OZB voor 2005 kan worden
beperkt tot 4,5 procent, terwijl veel ge-
meenten boven de 10 procent uitgaan.
Ossenaren betalen 66 euro minder dan
het gemiddelde van Nederland. Daarbij

krijgen circa tweeduizend
gezinnen met de laagste in-
komens kwijtschelding van
belasting. De solidariteit
wordt geenszins uit het oog
verloren. Aan de ambtenaren

en instellingen die subsidie van de
gemeente ontvangen wordt gevraagd de
teugels wat aan te halen en te bezuinigen
op de overhead. Ook gebruiken we op
een verantwoorde wijze een deel van
onze reserves. Nog steeds is Oss een fi-
nancieel gezonde gemeente. De rek gaat
er echter bij aanhoudende bezuinigingen
van het Rijk wel zo langzamerhand uit.
Reeds diverse malen hebben we in Den
Haag aan de bel getrokken. Ze kennen
ons daar inmiddels als een protest-
gemeente. We zijn geen makke schapen
die ons naar de slachtbank laten leiden. ●

Er wordt weer
aangepakt!
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Elckerlyc Festival
Juni – Het jaarlijkse festival in speeltuin
Elckerlyc trok dit jaar ruim drieduizend
bezoekers. Voor het eerst was gekozen
voor een thema, Oosterse sferen. De
speeltuin is indertijd op initiatief van
de SP tot stand gekomen.

No-Claimactie
Juli – Samen met talloze andere organi-
saties heeft de SP ook in Oss actie
gevoerd tegen de plannen om een No-
Claimregeling in de zorg in te voeren.

Het eerste
resultaat is
binnen, de
huisarts blijft
buiten de
regeling.

Zout
Het smaakmakende politiek café Zout,
vijf jaar geleden op initiatief van Jules
Iding gestart, is nog steeds een schot in
de roos. Maandelijks honderden bezoe-

kers en vele
boeiende
gasten en
debatten.
Zondag 12
december
wordt Zout
voor de vijf-
tigste keer

gehouden en dat belooft een speciale
editie te worden.

Europesche verkiezingen
Juni – Onder de kop ‘Oss wint EK’
startte de SP een campagne om de
opkomst bij de Europese verkiezingen
omhoog te krijgen. Dat is gelukt, de
opkomst steeg van 28 procent naar
40 procent. De SP boekte in
Oss ook winst, van 19 procent naar
23 procent

�



CDA denkt landelijk
heel anders

Enquête: 85 procent voor
behoud ziekenhuizen

Bouwstop onverminderd
van kracht
Bouwstop onverminderd
van kracht

Opnieuw haalde Bernhoven bakzeil.
Het ziekenhuis wil ‘Anna’ in Oss en
‘Joseph’ in Veghel sluiten en een nieuw
ziekenhuis bouwen ergens in een wei-
land tussen Oss en Veghel. In het laat-
ste Kamerdebat hierover besloot een
meerderheid onder aanvoering van
Agnes Kant (SP) echter dat de bouw-
stop moet blijven. Vóór het debat had-
den tientallen actievoerders uit Oss en
Veghel de Kamerleden een taart en een
petitie aangeboden.

Enquête: 85 procent voor
behoud ziekenhuizen

Uit een nieuwe enquête van de actie-
comités onder de bevolking van Oss
en Veghel blijkt dat 85 procent van de
mensen voor behoud van beide zieken-
huizen is. Ook in de dorpen vindt men
het onbegrijpelijk als Oss haar zieken-
huis kwijt zou raken.

CDA denkt landelijk
heel anders

Wethouder Henk van Gerven (SP):
‘In 2005 zal de minister een besluit
nemen over het ziekenhuis. Er is een
lobby van met name het plaatselijke

CDA en CDA-gedeputeerde Augus-
teijn van de provincie die voor nieuw-
bouw zijn. Zij hebben zich voor het
karretje van het ziekenhuis laten span-
nen. Onbegrijpelijk, omdat het lande-
lijke CDA (Siem Buijs) immers met
de SP (Agnes Kant) de grote pleit-
bezorger voor het behoud van de klei-
ne ziekenhuizen is. Het is ook onver-

antwoord omdat deze opstelling van
het CDA in het ergste geval ertoe kan
leiden dat Oss en de regio Maasland
hun ziekenhuis verliezen. Als gemeen-
te zullen we alles op alles zetten om
de ziekenhuizen in Oss en Veghel te
behouden. Daarbij is de steun van de
bevolking onmisbaar. Anna blijft als u
dat wilt.’ ●

Inwoners van Oss en Veghel in Den Haag in actie voor behoud van hun ziekenhuizen

Anna blijft
als u dat wilt
Anna blijft
als u dat wilt
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Red de Solidariteit!
Maart – Dit kabinet is bezig om de
solidariteit tussen mensen af te breken.
Het comité ‘Red de Solidariteit!’ is op
initiatief van de SP opgericht om die
afbraak te stoppen. Ruim dertig maat-
schappelijke organisaties uit Oss heb-

ben zich
aangesloten.
Op de Heuvel
werd onder
andere een
solidariteits-

markt gehouden waar ook SP-Kamerlid
Agnes Kant (foto) sprak.

SP-Hulpdienst
In 2004 kregen honderden mensen
gratis hulp
en advies
tijdens de
spreekuren
van de SP-
Hulpdienst.

Er werd onder andere advies gegeven
over problemen met uitkeringen, belas-
tingen, verzekeringen, enz.

SP-Skateloop
September – Honderden lopers en
skaters stonden aan de start voor hun
halve marathonwedstrijd/prestatietocht
door de Osse kernen. Samen met wed-
strijdorganisatoren in Oss en de kernen
organiseerde de SP dit sportevenement
voor de zesde keer.

Klachten Essent
Maart – Honderden klachten over
energiebedrijf Essent kwamen er bin-

nen op de
klachtenlijn
die de SP
opende.
Onduidelij-
ke en soms
torenhoge afrekeningen en slechte
service waren de belangrijkste klach-
ten. Het bedrijf heeft beterschap
beloofd.

Het Vierde Beeld
Augustus – Taal was dit jaar het thema
bij cultuurspektakel Het Vierde Beeld
op het plein bij de Grote Kerk. Ruim

duizend be-
zoekers geno-
ten van dit
SP-initiatief
waar Simon
Vinkenoog,
Joop Visser,
Alex Roeka en
Ali B optraden.
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Maak Nederland beter! Kom in actie

Beste mevrouw, mijnheer,

Doekle Terpstra van het CNV zegt: actievoeren is een recht – en soms wordt het een

plicht. Dat vind ik ook. Als de georganiseerde solidariteit tussen mensen wordt bedreigd door de regering,

dan is het ons recht en onze plicht om ho, stop! te zeggen.

De regering van VVD, CDA en D66 overdrijft bewust de gevolgen van de vergrijzing. Ze praat ons een

economische crisis aan en doet alsof Nederland heel slecht presteert. En alsof toekomstige generaties

daarvoor de rekening moeten betalen.

Zalm, De Geus, Brinkhorst en Balkenende geven een valse voorstelling van zaken.

De arbeidsproductiviteit ligt in ons land 10 procent hoger dan in de VS. In Europa staan we daarmee na

Noorwegen en België op de derde plaats. De werkloosheid is lager dan in Frankrijk en Duitsland. De

reserves van de pensioenfondsen zijn twee keer zo groot als de hele Nederlandse staatsschuld. Door de

stijging van de olieprijzen wordt de gasvoorraad steeds meer waard. De lonen van de managers bij over-

heid en bedrijven stijgen explosief. Hoezo crisis?

Natuurlijk zijn er problemen. Maar in plaats van die aan te pakken, schopt het kabinet paniek, preekt het

hel en verdoemenis en zit het op zijn handen als het gaat om echte oplossingen.

Dit kabinet voert het meest rechtse beleid sinds de Tweede Wereldoorlog. Het maakt de geesten rijp voor

verdere afbraak van de sociale voorzieningen, voor sloop van de solidariteit en voor aantasting van de

koopkracht. Krijgt het kabinet zijn zin, dan verliezen we méér dan een aantal belangrijke voorzieningen:

dan wordt de bijl gezet in de beschaving die door vele generaties stukje bij beetje is opgebouwd.

Gelukkig zien steeds meer mensen in wat er op het spel staat en komen ze in verzet. Op mijn partij, de SP,

kunnen ze dan voor de volle 100 procent rekenen. Wij lopen voorop in het verzet en laten met alternatieve

voorstellen zien dat het wel degelijk anders kan.

Mijn oproep aan u is: blijf niet aan kant staan, maar spreek u uit. Kom in actie: tegen onrecht in uw

omgeving, tegen het kabinetsbeleid, tegen de ongelijkheid op wereldschaal. En verzeker u daarbij van

de steun van een actieve en betrouwbare bondgenoot: van de SP.

Met vriendelijke groet,

Jan Marijnissen

voorzitter Tweede-Kamerfractie SP

Opsturen in een envelop zonder postzegel naar SP, Antwoordnummer 30542, 3030 WB Rotterdam.
U kunt deze machtiging op elk moment stopzetten met een telefoontje aan de SP: (010) 243 55 40.

naam

roepnaam voorletters m/v

adres

postcode                                               plaats

telefoon geboortedatum

e-mail rekeningnr.

     Ik wil ook graag als ROOD (jongeren in de SP)-lid ingeschreven worden (tot 28 jaar)

datum                                                                  handtekening

Ik machtig de SP om per kwartaal onderstaand bedrag af te schrijven van mijn rekening.

kwartaalbijdrage € 3,40 (minimum) € 4,50 € 6, – anders  €           ,

€ 9,– € 12,–

Stel een daad tegen
het kabinet: kies partij
voor de meest uitge-
sproken tegenstander
ervan, de SP. Het lid-
maatschap kost u
slechts 3,40 euro per
kwartaal. U krijgt dan
elke maand ons nieuws-
magazine de Tribune in
de bus, u kunt dan
gebruik maken van onze
gratis, reclamevrije
internetprovider Tomaat-
net en u ontvangt als
welkomstgeschenk het
boek Nieuw Optimisme
van Jan Marijnissen.
Aanmelden heel gemak-
kelijk met de bon hier-
naast of via www.sp.nl.
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