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‘ LAAT JE WOEDE HAND IN HAND GAAN, 
MET HET GOEDE DAT JE DOET!’
Als je ergens voor bent, ben je ook 
ergens tegen. En zeg maar gerust dat 
wij als SP De Bilt soms heel boos zijn. 
Boos omdat multinationale bedrijven 
straffeloos onze planeet vervuilen. 
Boos omdat er te weinig betaalbare 
woningen zijn. Boos ook omdat de zorg 
vooral goed is geregeld voor degenen 
die genoeg geld hebben. Maar als SP 
blijven we niet mokkend langs de kant 
staan, we zetten onze boosheid om in 
acties voor concrete verbetering. Zoals 
de schrijver en SP’er Karel Glastra van 
Loon ooit dichtte: “Laat je woede hand 
in hand gaan, met het goede dat je 
doet.” 

De SP staat voor een solidaire samenleving, 
waarin iedereen kan meedoen en de sterk-
ste schouders de zwaarste lasten dragen. 
De SP staat voor klimaatrechtvaardigheid. 
De vervuiler moet betalen: de rekening 
moet niet bij de huishoudens, maar bij de 
grote bedrijven komen te liggen. Daarom 
willen wij de aandeelhouders van bedrijven 
aanzetten tot maatschappelijk verant-
woord ondernemen. Financiële speculatie 

en flitskapitaal, waarbij snelle winsten 
belangrijker zijn dan de belangen van mens 
en planeet, willen wij ontmoedigen.  

SP DE BILT: LOKAAL ACTIEF
Op gemeenteniveau lossen we de wereld-
problemen natuurlijk niet op. Maar we doen 
wat we kunnen om lokaal het verschil te 
maken. Met onze ene zetel in de gemeente-
raad krijgen we nog steeds een hoop voor 
elkaar! Bijvoorbeeld, op ons initiatief zijn 
de huisjesmelkers aan de Planetenbaan 
aangepakt en zijn er huizen opgeknapt.  
Ook hebben we als eerste in de gemeente-
raad het rattenprobleem in Bilthoven 
gesignaleerd en gezorgd voor een (tijdelijke) 
oplossing. En dankzij ons kan Hockey-
vereniging Voordaan weer een rooskleurige 
toekomst tegemoet zien met een nieuw veld 
en gelijke behandeling van verschillende 
sportclubs. 

In deze krant vindt u een greep uit de ver-
schillende onderwerpen waar we ons het 
afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden: 
wonen, zorg en klimaat. Spreken onze 
standpunten en acties u aan? Dan kunt  

u natuurlijk ook lid worden en actief  
meedoen met de sociaalste partij van 
Nederland. Want met meer mensen kunnen 
we meer doen!

Veel leesplezier!  

Redactie SP De Bilt: Frans de Ruiter,  
Gert van Nek, Marisca van der Burgh, 
Menno Boer, Miriam Fuchs, Mischa van 
der Heijden en Tom Wanders.

EEN NEE/NEE-STICKER EN  
TOCH EEN SP-KRANT IN DE BUS?
Normaal gesproken slaan wij met onze 
krant netjes de NEE/NEE-stickers over. 
Maar we merkten dat veel mensen juist de 
SP-informatie graag ontvangen. Daarom 
verspreiden wij deze keer onze krant over 
alle adressen in De Bilt. Lezers met een 
NEE/NEE-sticker die zich hieraan storen, 
kunnen ons dit laten weten via email 
(debilt@sp.nl). Dan beloven wij dat we het 
nooit meer zullen doen! 



Er kwamen het afgelopen jaar weer veel nieuwe 
onheil-spellende berichten over het klimaat, onder 
andere van het KNMI. De CO2-uitstoot neemt 
wereldwijd toe. In Nederland hebben we weliswaar 
een klimaatakkoord, maar de SP en de milieubeweging 
komen ertegen in actie omdat het de rekening niet 
bij het bedrijfsleven legt maar bij de huishoudens. De 
jeugd maakt zich zorgen over de toekomst, scholieren 
staken massaal voor een stevigere aanpak van de 
klimaatcrisis.

Op 7 maart 2019 heeft de SP voor de tweede keer 
een openbare avond georganiseerd over dit thema: 
Duurzaamheid, Klimaat en Ethiek. Deze keer was ook 
de gemeenteraad uitgenodigd. Bijna 100 inwoners van 
De Bilt kwamen op deze avond, waaronder raadsleden, 
wethouders en vertegenwoordigers van milieugroepen 
en scholen. Een van de sprekers was maatschappijfilosoof 
Robin Brouwer, die ons op een andere manier liet kijken 
naar de klimaatcrisis. Hij maakte een vergelijking met de 
Watersnoodramp van 1953, waarna Nederland begon met 
de Deltawerken, waardoor nieuwe rampen voorkomen 
konden worden. Zijn wij ook nu in staat een Deltaplan voor 
het klimaat te maken? Een voorwaarde daarvoor is wel dat 
er onder de bevolking voldoende bewustzijn is van de feiten 
over klimaatverandering. 

Tijd voor klimaatrechtvaardigheid
Wat is er nodig voor een duurzame economie? Aan 
technische oplossingen wordt hard gewerkt: waterstof, 
warmtepompen, zonnepanelen, noem maar op. Aan 
adviezen voor ons gedrag ontbreekt het ook niet: korter 
douchen, meer fietsen, minder vlees eten. Allemaal mooi 
en aardig, maar voor de SP is het duidelijk dat ook de 
grote bedrijven hun steentje zullen moeten bijdragen. De 
industrie is voor 80 procent verantwoordelijk voor alle 
CO2-uitstoot. Is het dan rechtvaardig dat de huishoudens 
meer moeten betalen voor energiegebruik? Terwijl Shell 
in 2018 een nettowinst van 23 miljard euro maakte en voor 
16 miljard aan dividend uitkeerde? Heeft onze regering het 
lef om de grote bedrijven aan te pakken? SP De Bilt steunt 
in ieder geval het gemeentebeleid voor duurzaamheid als 
hieruit respect voor het dorp en de inwoners blijkt. 

Het is bedroevend gesteld met de woning-markt in De Bilt. De 
wachtlijst in de huursector is inmiddels opgelopen tot 11 jaar!  
De woningnood zou voor een deel op te lossen zijn met woning-
bouw op de Schapenweide, ten zuiden van het RIVM-terrein. 
Maar de belangen van Utrecht Science Park (USP) lijken voor 
een aantal partijen in de gemeenteraad zwaarder te wegen dan 
de woonbehoeften van Biltenaren. Het USP wil namelijk dat 
‘hoogwaardige bedrijven’ zich vestigen op de Schapenweide en 
krijgt daar vooral de VVD in mee. De SP vindt woningbouw een 
betere bestemming voor dit gebied.

Al vanaf 1998 voert de SP actie voor woningbouw op de Schapen-
weide. Daarin werden we zelfs door de minister gesteund. Het terrein 
is eigendom van de Nederlandse Staat en ook daarom vindt de SP dat 
dit terrein een bestemming moet krijgen waar iedereen wat aan heeft. 
Januari 2019 haalden we de media met een actie op de Schapenweide, 
waar lokale SP’ers zich verzameld hadden met borden en spandoeken 
waarop te lezen stond: “Waarom woont hier niemand?” Uiteindelijk 
hadden onze acties gedeeltelijk succes: in juli 2019 besloot de 
gemeenteraad dat er tenminste 150 woningen gebouwd gaan worden. 

De SP had natuurlijk veel meer gewild. Gelukkig is inmiddels ook 
besloten dat er de komende jaren sowieso 850 woningen bij moeten 
komen in De Bilt. Dus het deel dat niet op de Schapenweide komt, 
zal toch elders gebouwd moeten worden. Maar de strijd is nog niet 
gestreden! Voordat je het weet worden er vooral dure koopwoningen 
gebouwd waar de meeste mensen niets aan hebben. De SP staat in 
ieder geval pal voor meer sociale woningbouw.

Mischa geeft uitleg over de bezuinigingen.

EINDELIJK WONINGBOUW OP DE SCHAPENWEIDE?

DISCUSSIEAVOND 
DUURZAAMHEID,  
KLIMAAT EN ETHIEK



SP De Bilt maakt zich al jaren zorgen over de gezondheids-
zorg, die door marktwerking steeds verder wordt afgebroken 
en voor veel mensen onbetaalbaar wordt. Het loopt nu de 
spuigaten uit: commerciële zorgverzekeraars laten zieken-
huizen failliet gaan, het basispakket wordt steeds verder 
uitgekleed, en medicijnen kosten soms 100 keer meer dan 
nodig is omdat er patent op zit! 

In de Biltse gemeenteraad is begin 2019 nog eens een hele was-
lijst van bezuinigingen in de zorg aangekondigd, al is nog steeds 
onduidelijk wat deze in de praktijk gaan betekenen. Ondanks een 
aangenomen wijzigingsvoorstel van het Lokaal Sociaal Verbond 
(SP, PvdA, CU en Brouwer) om vooral met de maatschappelijke 
gevolgen rekening te houden, heeft de SP helaas als enige tegen 
deze vage bezuinigingen gestemd. Om mensen beter te informeren 
over de bezuinigingen en de kwalijke gevolgen van de marktwer-
king in de zorg, heeft de SP op vrijdag 1 februari 2019 een openbare 
bijeenkomst georganiseerd. 

ZELFDENKENDE STOFZUIGER IN DE THUISZORG?
De bijeenkomst werd druk bezocht. Daphne van ‘t Klooster 
(medewerker Zorg bij de landelijke SP-fractie) en Rogier Botting 
(fysiotherapeut) van het NationaalZorgFonds legden nog eens uit 
waarom we af moeten van de marktwerking in de zorg. En waarom 
één zorgverzekering van de overheid, zonder eigen risico, veel 
beter zou werken. Mischa van der Heijden, raadscommissielid voor 

de SP, besprak de onlangs aangekondigde extra bezuinigingen op 
de Biltse zorg. Zoals gezegd blijven deze bezuinigingen voorals-
nog vaag, al kon Mischa een van de uitgelekte plannen onthullen: 
een ‘zelfdenkende stofzuiger’ in de thuiszorg, die weer een aantal 
thuiszorgmedewerkers overbodig zou maken – een belachelijk plan 
dat tot een hoop hilariteit leidde! Gelukkig heeft het college dit nu 
ook ingezien, want het plan voor een zelfdenkende stofzuiger in de 
thuiszorg is inmiddels geschrapt.

INITIATIEFGROEP ADVISEERT  
TERUGDRAAIEN BEZUINIGINGEN
Naar aanleiding van deze bijeenkomst is er een initiatiefgroep 
opgericht die onderzoek doet naar knelpunten in de Biltse zorg 
en daarover de gemeenteraad adviseert. Er zijn inmiddels al 
verschillende meldingen van zorgvragers binnengekomen, onder 
andere over de moeizame aanvraag van zorg en hulpmiddelen, de 
lange wachttijden en de schrijnende situaties die daardoor soms 
ontstaan. De initiatiefgroep wil een onderbouwd beroep doen op 
de gemeenteraad om het besluit over de extra bezuiniging terug 
te draaien, zeker nu er vanuit het Rijk extra financiering voor de 
jeugdzorg komt. Heb je zelf ook ervaringen met de gemeentelijke 
zorgverlening die je met ons wilt delen?  
 
Stuur dan een email naar: zorgfondsdebilt@gmail.com Hoe meer 
voorbeelden wij kennen, des te beter onze boodschap bij de raad 
aankomt. Je mail zal anoniem worden behandeld.

ZORG OVER DE ZORG

De Schapenwei in de raadzaal.

EINDELIJK WONINGBOUW OP DE SCHAPENWEIDE?



Sluit je nu aan bij onze beweging en word Vriend voor Rechtvaardigheid. 
Je ontvangt dan belangrijk nieuws van Lilian en de SP. En je krijgt een gratis 
welkomstpakket thuisgestuurd! 

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel op naar: SP, Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort

naam  

email 

telefoon 

postcode  huisnummer 

  Ik wil lid worden van de SP

We leven in een prachtig land. Daar werken 
we samen elke dag heel hard aan. Bedrijven 
maken hierdoor flinke winsten. Maar die winst 
gaat niet naar hogere lonen of investeringen 
in de samenleving. Die winst gaat vooral naar 
aandeelhouders. Dat is niet rechtvaardig.
 
In ons mooie land bezit de rijkste 10% van 
de mensen maar liefst twee derde van al 
ons vermogen. Dat betekent dat 90%, van 
bouwvakker tot verpleegkundige, het moet 
doen met de rest. Het gevolg hiervan is dat 
van alle rijke Westerse landen, alleen in de 
Verenigde Staten de ongelijkheid in vermogen 
groter is dan in ons land.
 
Hoeveel mooier zou ons land kunnen zijn 
als we samen deze ongelijkheid aan zouden 
pakken? Als we dat wat we samen verdienen 
ook eerlijk verdelen? Als de zorg weer over 
mensen gaat in plaats van over centen? Als 
een betaalbaar huis een recht is in plaats 
van een luxe? Als we goed zorgen voor onze 
natuur in plaats van grote vervuilers hun gang 
laten gaan?
 
Verandering is nodig en is mogelijk. Samen 
kunnen we die verandering tot stand brengen. 
Samen kunnen we opstaan voor een 
rechtvaardige samenleving. Doe je mee?

Lilian Marijnissen
Fractievoorzitter SP

TIJD VOOR 
RECHTVAARDIGHEID
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